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22. prosince 2014

výtisk zdarma

Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce
Dne 5. listopadu proběhlo
v zasedací místnosti OÚ Zbelítov ustavující
zasedání nového zastupitelstva naší obce
po předešlých komunálních volbách.
Zastupiteli obce pro nadcházející čtyři roky
se stali nezávislí kandidáti: Ladislav
Medenci se ziskem 141 hlasů, Petr Zelený
(137), Markéta Honzíková (133), Tomáš
Kotrba (118), Pavel Chvojan (109), Radka
Přibylová (103), Otomar Říha (102), Lukáš
Matoušek (101) a Tomáš Přibyl se ziskem 94
hlasů. Z celkového počtu 199 odevzdaných
volebních lístků bylo 196 platných, volební
účast byla 70,2% oprávněných voličů.
Po zahájení zasedání složili všichni
zastupitelé slib a následovala volba starosty
obce. Zájem vykonávat tuto funkci projevila
opět a pouze Markéta Honzíková, přičemž
dostala důvěru všech zastupitelů a byla
jednomyslně zvolena.
Dalším bodem, který již předem
vyvolával mezi zbelítovskými občany
diskuse, byla volba místostarosty obce. O
tuto funkci projevili zájem dva kandidáti –
Ladislav Medenci a Pavel Chvojan. Před
samotnou volbou vyzvala starostka obce
oba kandidáty, aby představili svou vizi.
První slovo dostal Pavel Chvojan, který
nabídl především pokračování své iniciativy
v technickohospodářské oblasti, údržbě
veřejného
prostranství
a
dalších
technických prací a nabídl občanům vlastní
úřední hodiny a účast na části
administrativy. Jeho vystoupení vyvolalo
předčasnou diskusi, která však byla
ukončena a slova se ujal druhý kandidát
Ladislav Medenci. Ten poděkoval všem
svým voličům a nabídl především
zjednodušení úkonů ve spojení se
zásahovou jednotkou obce, taktéž rozšíření
úředních hodin a podíl na administrativě
obce.
Neopomenul
zdůraznit,
že

„místostarosta by měl být vidět“, což mu
scházelo u toho předešlého.
Poté následovala samotná volba
místostarosty obce, ve které zvítězil Pavel
Chvojan nad Ladislavem Medencim
v poměru hlasů 5:4, což u části obecenstva
vyvolalo zjevnou nevoli a dotyční opustili
místnost.
Dalším bodem zasedání nového
zastupitelstva obce byly volby povinných
orgánů obce, finančního a kontrolního
výboru a nepovinného výboru kulturního.
Do funkce předsedkyně finančního výboru
byla navržena Radka Přibylová, členy
Otomar Říha a Renáta Frydrychová. Osmi
hlasy, při jednom zdrživším se hlasování, byl
výbor zvolen. Do funkce předsedy
kontrolního výboru byl navržen Ladislav
Medenci, členy Petr Zelený a František
Kotrba, takto navržený výbor byl všemi
devíti zastupiteli zvolen. Do funkce
předsedy kulturního výboru byl navržen
Tomáš Přibyl, členkami Ludmila Přibylová a
Michaela Himmelová a takto navržený
výbor byl taktéž jednomyslně zvolen.
Následoval další důležitý bod
programu jednání, schválení rozpočtu obce
pro rok 2015. Ten byl osmi hlasy schválen,
jeden zastupitel se hlasování zdržel.
Rozpočet obce pro příští rok naleznete
v příloze tohoto čísla zpravodaje.
Posledním schvalovaným bodem
programu byl prodej obecního pozemku
parc. č. 452/21 za cenu 150,- Kč/m2, o který
projevili zájem manželé Řehořovi, a který
leží za jejich současnou zahradou. Záměr na
prodej pozemku byl vyhlášen začátkem
měsíce října, a protože vůči tomuto záměru
nevznesl nikdo ve stanovené lhůtě
námitek, byl prodej této parcely schválen.
V následující diskusi vystoupil
pouze bývalý místostarosta Tomáš Přibyl

v reakci na slova L. Medenciho před volbou
místostarosty. Předeslal, že není povinností
a v mnoha obcích ani zvykem, aby měl
místostarosta vlastní úřední hodiny.
Omluvil se přítomným za svou údajnou
neviditelnost, ale zdůraznil, že po té, co
v minulém volebním období složila tuto
funkci Eva Taterová, byl starostkou obce na
tuto funkci navržen s tím, že z časových
důvodů,
především
zaměstnání
ve
třísměnném provozu a také stavbě
rodinného domu, nebude mít pevné úřední
hodiny, jak tomu bylo doposud u
místostarosty ve Zbelítově zvykem. Proto
mu byla snížena odměna na 3000,- Kč
hrubého měsíčně a všichni zastupitelé s tím
tehdy bez výhrad souhlasili. Informoval
přítomné o svých výsledcích v iniciativě
kolem odpadového hospodářství a
poděkoval občanům za třídění odpadu,
které sehrálo v šetření obecní kasy
významnou roli.
Na samotný závěr zasedání se
opět ujala slova starostka obce, kdy mimo
jiné informovala přítomné o stížnosti jedné
občanky na průběh voleb, která však byla
příslušným orgánům doručena po uplynutí
zákonem stanovené lhůty a nemá tedy
žádné důsledky. Informovala také o
budoucím rozšíření úředních hodin,
přičemž ty budou ještě upřesněny.

Vážení spoluobčané, chtěla
bych Vám jménem svým a jménem
zastupitelů obce Zbelítov poděkovat za
důvěru, kterou jste nám dali pro
následující čtyřleté období. Budeme se
snažit,
abychom
Vaší
důvěru
nezklamali a dělali vše pro další rozvoj
obce.
Starostka obce Markéta Honzíková

Informace
Změna v redakci zpravodaje
Vážení spoluobčané, jistě jste si povšimli nové
grafické úpravy Zbelítovského zpravodaje. Po dobu
předcházejících čtyř let redigovala náš čtvrtletník Eva
Taterová, která se však rozhodla již nekandidovat znovu do
obecního zastupitelstva, a proto Vám bude následující čtyři
roky zprostředkovávat informace o dění v obci moje
maličkost.
Již nyní vím, že to bude práce těžká. Navázat na
příkladnou práci Evy Taterové je nelehký úkol, kterým jsem
byl pověřen a doufám, že Vás nezklamu. Náš zpravodaj
vznikl před čtyřmi lety na popud starostky obce Markéty
Honzíkové a jako jiné obdobné informační občasníky
mnohých obcí, má přinášet především informace pro ty
z Vás, kteří se neúčastní jednání zastupitelstva a chtějí mít
přehled o dění v místě bydliště. Informace o krocích Vašich
zastupitelů, o krocích Vaší starostky a samozřejmě také o

společenských akcích, kultuře, historii a mnohém dalším.
Posuďte sami, do jaké míry se nám to dařilo v minulých
letech.
Je nasnadě, že podstatné a důležité informace
nelze vnořit do několika řádků spolu s veškerým kontextem.
Dokonalý prostředník neexistuje. A bohužel, některým
spoluobčanům informace stále chybí. Nemají-li ale vůli, čas a
chuť přijít na zasedání zastupitelstva obce, pokusit se
diskutovat a jen cosi a kdesi pokoutně vyslechnuté je pro ně
hlavním zdrojem informací o krocích zastupitelstva, těžko
jim mohla vyhovět předchozí čísla zpravodaje a těžko jim
vyhoví i ta následující. To, že zastupitelstvo obce tvoří devět
lidí, neznamená, že nemáte slovo. Proto rádi uvítáme Vaše
příspěvky i zde, ve Zbelítovském zpravodaji.
Tomáš Přibyl

Krátce ze zasedání
30. zasedání původního zastupitelstva dne 25. září
Před volbami nového zastupitelstva obce se ještě
naposledy sešli zastupitelé původní, v počtu osmi členů.
Zásadním a prvním bodem programu bylo schválení faktury
za provedené práce na budově mateřské školy firmou
Polata. Celková částka, která byla použita na financování
zateplení budovy, osazení nových oken v části budovy,
fasády a některých nutných víceprací, jako např. instalace
nového požárního žebříku, byla vyčíslena na 1.748.737,- Kč.
Tuto částku zastupitelé jednomyslně schválili.
Dalším bodem programu byla žádost Polikliniky
Milevsko na dotaci ve výši 2475,- Kč na provoz pohotovosti.
Čtyři zastupitelé byli proti a čtyři se hlasování zdrželi, žádosti
tak nebylo vyhověno.
Dalším projednávaným bodem byla žádost manželů
Řehořových na koupi pozemku s parcelním číslem 452/21,

který leží za jejich zahradou. Jedná se nezasíťovaný stavební
pozemek, jehož cena byla stanovena na 150,- Kč za metr
čtvereční. Všech osm zastupitelů hlasovalo pro vyhlášení
záměru na prodej tohoto pozemku.
Posledním projednávaným bodem programu byly
rozpočtové změny, které musely být uskutečněny
především v souvislosti s dotačními tituly na rekonstrukci
mateřské školy.
Závěrem poděkovala starostka obce všem
zastupitelům za uplynulé roky spolupráce, popřála mnoho
zdaru a úspěchů v životě těm, kteří se rozhodli již
nekandidovat a přízeň voličů a pevné nervy těm, kteří i
nadále chtějí zůstat v komunální politice a spolupodílet se na
důležité práci pro Zbelítov.

2. zasedání nového zastupitelstva dne 26. listopadu
Konalo se z důvodu definitivního schválení rozpočtu
na příští rok, včetně rozpočtových změn, které přinesl
konečný účet za modernizaci fasády kulturního domu.
Rozpočet by všemi devíti zastupiteli schválen jako
vyrovnaný.
V dalším bodě jednání navrhla starostka obce
zastupitelům možnost získání peněz z grantového
programu ROP Jihozápad na vybudování kompletní
komunikace u nových parcel pod Zlatinou, včetně rozšíření
komunikace stávající, což je jednou z podmínek pro
vybudování další zástavby v tomto místě. O grant je nutné
zažádat do konce tohoto měsíce a financoval by 95%
nákladů. Informovala přítomné, že s tím je nutné zahájit bez
prodlení úkony nutné s položením sítí, které by předcházely
vybudování samotné komunikace, která by měla být dle
podmínek dotace vybudována do srpna příštího roku. Mezi
prvními kroky by bylo vyčíslení financování inženýrských sítí,
protože těch se grant netýká a financovala by je obec,
přičemž tyto finance by se pak měly získat zpětně z prodeje
parcel. Protože již existuje územní plán a v současnosti je
v řešení výstavba nové trafostanice v místě společností EON Distribuce a.s., požádala starostka zastupitele obce o
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pověření přípravy projektové dokumentace pro získání
tohoto grantu s tím, že neprodleně zahájí jednání ve věcech
výše uvedených.
Mezi dalšími body jednání zastupitelstva byly
především informace starostky o zajištění nadcházejících
kulturních a společenských akcí a informace T. Přibyla, který
zajistil opravu zvonění naší kapličky.
Posledním bodem programu byla diskuse, ve které
se ing. M. Novák dotazoval na jednu z položek rozpočtu,
která se, jak mu bylo v zápětí vysvětleno, týká nákupu
nového žacího traktoru pro údržbu veřejné zeleně. Další
téma, které se v diskusi rozvedlo, byl jeho dotaz na
možnosti opravy hráze Dolejšího rybníka. Tam je primární
záležitostí dohoda o vykoupení soukromých parcel, které
tvoří součást hráze, a které v současnosti nedovolují
financování ze strany obce. Pokud by se podařilo získat tyto
parcely do majetku obce, může se pak pokusit získat finance
z některého grantového programu. Již před časem si
nechala starostka zpracovat vyčíslení ceny prací spojených
s opravou hráze tohoto rybníka a modernizací přilehlých
vodohospodářských zařízení a tato částka byla předběžně
stanovena na bezmála půl milionu korun.

Kultura
Rozsvícení vánočního stromu, jarmark a výstava betlémů
Poslední listopadový den a zároveň první adventní
neděli byla už tradičně zažehnuta světýlka na smrku
v zahradě naší mateřinky. Uvítání přítomných a blahopřání
všeho dobrého v nadcházejícím čase adventu a v novém
roce 2015, se ujala tradičně starostka obce M. Honzíková. Za
velké účasti diváků vystoupily pod vedením M. Himmelové a
L. Řehořové děti s pásmem písní a koled s vánoční
tématikou, přičemž o hudební doprovod se postarala paní
učitelka K. Přibylová a J. Kašpar.

Poté se účastníci akce odebrali do přízemí školky na
tradiční vánoční jarmark, jehož výtěžek slouží našim
nejmenším. K zakoupení byly výrobky s vánoční tématikou,
které pro tento účel každoročně zhotovuje řada zdejších
dobrovolnic, především ručně vyráběné vánoční ozdoby,
přáníčka, adventní věnce, svícny a další výrobky. V příštím
roce se tak děti mohou těšit na příspěvek 5300,- Kč, který
byl letos prodejem výrobků získán.

Neobvyklou součástí jarmarku byla letos výstava
betlémů, kterou uspořádala kronikářka obce L. Přibylová. Ke
shlédnutí tak byly krásné papírové, vyřezávané, keramické,
betlémy z vizovického těsta, ale i další, které pro tento účel
zapůjčila řada místních, ale i přespolních a také Milevské
muzeum. Nádhernou kulisou byl bezpochyby také věrný
model naší kapličky, který ze sádrokartonu vyrobil V. Přibyl
st. Návštěvníci si též mohli zakoupit malý betlémek se
zbelítovskou kapličkou, který pro tento účel dala zhotovit
paní starostka.
O částečnou kompenzaci sychravého a studeného
odpoledne se skvěle postaralo něco na zahřátí v podobě
občerstvení před vchodem do mateřinky, které zajistilo duo
z našeho šenku.

Rej čertů a čertíků
Nejen v setmělých ulicích naší vísky se každoročně
pátého prosince rojí rohatí, doprovázející svatého Mikuláše
a nebeské anděly. Nejinak tomu bylo i letos, avšak ve
Zbelítově se snad pekelníkům zalíbilo a v sále kulturního
domu si uspořádali pokračování za zvuku hudby, hnedle
následující den v sobotu odpoledne. Nevrlý kníže pekel se
po probuzení vrhl do víru tance se sličnými čerticemi a
tlupou rarášků, která jej obklopila. Pekelníci připravili pro ty
nejmenší celou řadu soutěží, jako byl skok v pytli, házení
havěti do pekelných hrnců a mnohé další, ve kterých si děti
mohly vysoutěžit řadu báječných cen.

Do samého pekla pak zavítal Mikuláš s andělem a
následovalo vážení na pekelné váze, ku vzteku Lucifera,
který utřel a pak i ztratil nos, poněvadž žádné z dětí nemělo
tolik hříchů, aby mohlo být usmaženo v kotli pekelném. A
tak ten starý čert mohl jen hlodat své žezlo v podobě
omšelé kosti a vyvádět jak tatrman. Mikuláš s andělem děti
odměnili a po jejich odletu do nebeských výšin pokračovalo
zábavné odpoledne, až do samé tmy a možná ještě dál. To
už nevím, ale slyšel jsem, že Lucifera bolely zadní hnáty ještě
v úterý a jestli prý zaléčí svůj zlomený roh, tak se s čerticemi
do Zbelítova příští rok vrátí.
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Příloha zpravodaje
Rozpočet obce Zbelítov pro rok 2015 - Výdaje
1031 5021
1031 5139
1031 5156
2212 5169
2212 5171
2321 5169
2321 5171
3111 5139
3111 5151
3111 5154
3111 5169
3111 5171
3111 5331
3314 5021
3314 5136
3314 5139
3319 5021
3319 5139
3329 5154
3329 5171
3399 5139
3399 5021
3399 5154
3399 5169
3399 5175
3399 5194
3639 6121
3412 5139
3612 5171
3613 5171
3631 5154
3631 5171
6171 5229
6171 5229
6171 5229
3639 5329
3722 5169
3745 5021
3745 5139
3745 5156
3745 5169
3745 5171
3745 6122
4351 5169
5512 5019
5512 5139
5512 5156
5512 5171
6112 5023
6112 5031
6112 5032
6112 5173
6112 5175
6171 5011
6171 5031
6171 5032

pěstební činnost lesy dohody
lesy materiál
lesy PHM
silnice služby
silnice oprava
kanalizace rozbor vody
kanalizace opravy
MŠ materiál
MŠ voda
MŠ el. energie
MŠ dovoz obědů
MŠ oprava a udržování
MŠ neinvestiční příspěvky
knihovna ostatní osobní výdaje
knihy, tisk
knihovna materiál
kronika ostatní osobní výdaje
kronika materiál
kaplička energie
kaplička oprava
kulturní záležitosti materiál
ostatní osobní výdaje KD
KD elektrická energie
KD nákup ostatních služeb
občerstvení – kulturní akce
věcné dary obyvatelům - jubilea
nákup budova bývalého obchodu
materiál tělocvična
byt.hospodářství oprava
pohostinství oprava
veřejné osvětlení (el. energie)
veřejné osvětlení oprava
SOM
SORP
SMO celostátní
veřejně prospěšné práce
uložení a svoz odpadů
péče o vzhled obce veř. zeleň ost.výd.
veřejná zeleň materiál
veřejná zeleň – PHM
veřejná zeleň – nákup služeb
veřejné prostr. – opravy a udržování
nákup stroje
pečovatelská služba
SDH refundace školení
SDH – materiál
SDH – PHM
SDH – opravy a udržování
zastupitelstvo obce
povin. pojistné na sociální zabezpečení
povin. pojistné na veřejné zdraví
ZO – cestovné
ZO – pohoštění
platy zaměstnanců
povin. pojistné na sociální zabezpečení
povin. pojistné na veřejné zdraví
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13 000
3 000
2 000
50 000
190 400
20 000
250 000
10 000
15 000
160 000
175 000
150 000
100 000
7 200
4 000
1 800
12 000
2 500
1 000
5 000
60 000
3 000
32 000
6 000
13 000
5 000
300 000
1 500
10 000
50 000
50 000
20 000
8 300
1 400
3 000
30 000
330 000
10 500
30 000
9 500
3 500
250 000
160 000
15 000
4 000
13 000
8 000
10 000
533 300
90 000
62 100
10 000
5 000
120 000
30 000
12 000
Pokračování na str. 5

6171 5151
6171 5136
6171 5139
6171 5154
6171 5161
6171 5162
6171 5167
6171 5169
6171 5173
6310 5163
6320 5163

pitná voda
knihy, pomůcky, tisk
nákup materiálu
elektrická energie
služby pošt
služby telekomunikací
školení
nákup služeb
cestovné
služby peněžních ústavů
pojištění obce

Celkem výdaje

15 000
5 000
27 000
15 000
2 500
32 000
3 000
55 000
2 000
4 500
24 000
3 656 000

Rozpočet obce Zbelítov pro rok 2015 - Příjmy
Třída 1 – daňové příjmy:
1111
1112
1113
1121
1211
1337
1341
1351
1361
1511

daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti
daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. čin.
daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psů
odvod z loterií a podobných her
správní poplatky
daň z nemovitostí

Celkem

627 000
30 000
82 000
795 000
1 500 000
170 000
7 000
12 000
3 000
123 000
3 349 000

Třída 2 – nedaňové příjmy
3399 2132
3412 2132
3612 2132
3612 2132
3639 2131
3725 2324
6310 2141

příjmy z pronájmu KD
příjmy z pronájmu tělocvičny
příjmy z pronájmu bytu
příjmy z pronájmu pohostinství
příjmy z pronájmu pozemků
příjmy Eko-kom
příjmy z úroků

Celkem

4 000
3 000
22 800
12 000
13 200
40 000
1 000
96 000

Třída 3 – kapitálové příjmy
3639 3111

příjmy z prodeje pozemků

Celkem

150 000
150 000

Třída 4 – přijaté transfery
4112

neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu

61 000

Celkem

61 000

Celkem příjmy

3 656 000

Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný.
Vyvěšeno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Z historie
Střípky z kronik, zvyky a tradice
Než se dnes začtete do mého
posledního příspěvku v tomto roce, chtěla
bych některým občanům osvětlit, kde
čerpám náměty. Poukazuji, že ve čtyřech
obecních kronikách. Události popisuji tak,
jak je zaznamenal pan kronikář Kothera
svým jazykem. Někomu se může zdát
způsob vyjadřování zvláštní, ale právě to
činí kroniky krásnými a vzácnými. A za to,
co nám za dobu 44 let zapsal, mu patří jen
vděk a velká úcta. Na konci každé kroniky
se kronikář omlouvá za případné chybičky
nebo nepřesnosti. Moc mne potom ale
mrzí, když jsem na ulici dotázána: „jak jsi
přišla na to a to?“ Znovu tedy říkám opisuji
střípky z obecních kronik.
V dnešním příspěvku Vás
seznámím s některými zvyky a tradicemi,
které se u nás v obci dodržovaly v průběhu
celého roku tak, jak je zaznamenáno
v kronice.
Začneme v únoru masopustem.
„V době masopustu bývalo veselo, ale řádně
se dodržovala doba radovánek, tj. doba
masopustní a doba klidu, tedy doba postní.
V době postní si i staří hospodáři kuřáci
dovedli na sedm neděl odříci kouření. V té
době se nekonaly ani žádné tancovačky a
plesy. Zato masopust potom držívali celé tři
dny. O masopustě chodívaly maškary,
v neděli byla v hospodě U Lipů zábava a
v pondělí
odpoledne
bylo
dovršení
masopustu. Také se zapřahali koně do
žebřiňáku, naložili velikého Bakusa a
projíždělo se obcí až do obce sousední.
Chodili holiči, koho napadli, oholili ho
dřevěnou břitvou. Další byli šaškové
s pytlema na zádech, nosili v nich koblihy,
které obdrželi v každé chalupě.“ V roce
1935 rolník Václav Buzek dovezl maškary
s koňmi až do Velké.
Přidávám i zápis z kroniky z roku 1971,
protože si určitě zaslouží vzpomínku.
„O masopustě nepořádala se
žádná zábava a proto osvětová beseda ve
Zbelítově uspořádala v neděli odpoledne
maškarní průvod, který byl také zfilmován a
vyfotografován. Průvod byl seřazen u
kulturního domu. Jako první masky
nastoupil mládenec a dvě dívky, občas
zastavili průvod barevnou pentlí (lidově
šrank), jedna z dívek se vrátila ke kočáru
s lahví vína a podávala svatbě přípitek.
Kočár byl vypůjčen od Jana Hadáčka čp. 16,
který ještě kočár zachoval. V kočáře sedělo
svatbí, koně byli zapůjčeni od družstva a
řídil je Jaroslav Trojáček z čp. 11. Před

bylo
to
krásné,
když na
květnou
neděli
kostel se
objevil při
svěcení
prutů
v zelené
barvě.
Posvěcené
kočičky
hospodáři
roznášeli o
svátcích
velikonoč
ních
do
Maškarní průvod 21. února 1971, foto archiv obce.
polí, které
kočárem šel Kecal a bába s dědkem, jako
byly osety žitem a pšenicí. Do tohoto obilí se
námluvčí, pak mládenec na jednom trakaři,
proutky a kočičky vsadily s myšlenkou, aby
družička na druhém a tyto dva oparáděné
úroda byla chráněna živelní pohromě. Stalo
trakaře vezli Rumcajsové. V kočáře se vezli
se také někdy, když bylo jaro mokré, že
ženich a nevěsta. Za kočárem byli zařazeni
rokyta se přijmula a rostla v obilí. Jalovec a
staří manželé se starým dětským kočárkem,
jasan dávali hospodáři na půdy a do sklepů
vpředu byl upevněn dětský nočník, bába
obytných domů.“
nesla v náručí v podouštěti zavinutého
Na konci dubna o čarodějnicích
fakana a dědek tlačil kočárek. Ostatní se
se udržuje dávno zvyk, kdy chlapci postaví
zařadily za různé masky. Fotoreportér
májku a různé vtipy a fantazie vymýšlejí a
každého
diváka
vyfotografoval
popíšou rozdělaným vápnem a štětkou po
staromodním dřevěným aparátem, zatočil
celé silnici všem dívkám naproti
kličkou a jeho učedník ihned rozdával
chaloupkám ve kterých bydlí verše. Dříve
hotové fotografie vystřihané z časopisů.
se májka stavěla vždy na návsi.
Pořádek na silnici měl na starosti starý hasič
Další tradicí bývala procesí a
s píšťalkou a rakouský policajt se šavlí
poutě. Každý rok se chodívalo na pouť do
v ruce. Za maskami jel nazdobený vůz, ve
Sepekova a to i s hudbou. V roce 1885 stála
kterém hrála dechová kapela, při každém
tato hudba 2 zlaté a 10 krejcarů a vždy to
zastavení pak celý maškarní průvod na
hradila obec. Procesí vodíval a obstarával
silnici tančil. Průvod prošel celou obcí a
František Beran, zpěvák z čp. 10. Pouť se u
vrátil se zpět do kulturního domu, celkem se
nás slaví vždy první neděli v červenci, a
do masek přistrojilo 52 občanů.“ Pan
když byla i hudba, muzikanty pak brávali
kronikář píše, že tento maškarní průvod
rolníci domů na oběd.
byl v naší obci největší po dlouhé době a
Z obce chodívalo procesí i do
tak, jako za starých minulých dob. Já si
Borovan. 19. července 1903 bylo
nemohu odpustit poznámku – je velká
vypraveno procesí na hlavní pouť ke
škoda, že něco podobného nejsou už lidé
sv.Rozárce. „Tento den přihnala se veliká
ochotni uspořádat i dnes.
bouře, která poutníky chytila na zpáteční
Po masopustu a době půstu se
cestě. Mraky byly tak nízko, že nastala tma.
slavily velikonoce. V době soukromého
S touto bouří přihnaly se kroupy, které
hospodaření chodívali chlapci školáci do
zničily celou úrodu, že byla srovnána se zemí
kostela na květnou neděli a nosili na
a vody bylo veliká spusta. Bylo zničeno vše,
rameni koště z proutků, a to rozvité
stromy, ovoce, voda tekla i do chlévů a
kočičky, rozvité lísky, rokytu, jasan i
sklepů. Staří pamětníci vypravovali, že
jalovec. „Lísky se nařezaly jednoroční pruty
poutníci šli na pouť s radostí, ale s pláčem se
v pahorkách a vsadily se společně s rokytou
vraceli.“ Tohle procesí ke sv. Rozárce bylo
do hrnce s vlažnou vodou a hlínou. Nechaly
vypraveno jako poslední a už nikdy se
se v místnosti kde se topilo. Pruty za
neuskutečnilo, čímž zanikla jedna tradice.
krátkou dobu rozvily, zelené výhony měli a
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Pokračování na str. 7

Procesí na návsi v roce 1948, foto archiv obce.
Kronika se zmiňuje také o procesí
do Milevska a to 1. července v roce 1948.
Na toto procesí bylo od místních vybráno
1.508 Kč, hudba stála 1.500 Kč, za nesení
korouhve dostal mládenec 100 Kč a 200 Kč
dostal za vedení procesí Fr. Kortan z čp.
20.
Jako starý zvyk uvádí pan
Kothera i senoseč. Na sečení luk se
sjednávali sekáči. „Každý den časně ráno v
půl třetí hodiny, kdy se začínalo rozednívat,
přišel sedlák bušením na vrata zbouzet
svého sekáče. Senoseč trvala 14 až 20 dní
podle počasí. Na loukách se při probouzení
přírody vždy ozýval cinkot kos a hlahol
sekáčů, kteří se plahočili v ranní rose v sena i
při otavách. První ráno se začínalo na
zahradách a v „Trávnících“, selky napekly
pro sekáče koblihy a v poledne se po

motlitbě u sedláka obědvalo a i večeřelo,
tento zvyk postupem doby úplně zašel.“
Na podzim bylo posvícení, které
se symbolicky dodržuje i dnes.
Dále se v kronice zaznamenává
jako stará tradice odměna pastýři za
pasení dobytka, tu dostával vždy na svátek
sv. Ondřeje 30. listopadu. „V tento den se
platící scházívali u pastýře doma, kde se
slavíval večírek. Pastýř koupil pivo, kořalku
a maso a hospodáři s ním hodovali až do
rána. Tento zvyk skončil po první válce.“
A nyní už se dostáváme
k nejkrásnějším svátkům v roce, vánocům.
Byly skromnější než dnes, ale všichni se na
ně těšívali, hlavně děti. Pan Kothera
popisuje, jak si jako malé děti předem
vyráběly ozdoby. Barevné papírové řetízky
a ozdoby z cepové slámy. Nastříhaly

krátké kousky a dutinkou provlékaly nitě a
barevné nastříhané čtverečky. Dřevěné
špalíčky zabalovaly do barevných papírků a
tím, že si samy stromeček vybavily, byla to
pro ně největší radost.
V dřívějších dobách také bylo
zvykem dávat o štědrém dnu koledu nejen
lidem. Po večeři dávali hospodáři koledu
hovězímu dobytku, aby se dařil a hojnost
mléka dal. Také studni se dávala koleda,
aby hojnost vody po celý rok dala. Koledou
se rozumí kousek vánočky, jablka a od
večeře kosti ovocnému stromoví.
Nejdéle zachovaným zvykem u
nás v obci je ale vánoční troubení. Do
dnešních dnů se vystřídalo několik
trubačů, nejvíce z rodiny Hrůzových z čp.
15. V minulých letech, až do roku 1945, kdy
se vystěhoval poslední obecní pastýř,
vykonával tuto vánoční památku on sám.
„Chodíval dům od domu, chodíval i na
hájovnu a myslivnu na Spálené. Za odměnu
dostával pokaždé vánoční pečivo a domácí
chleba. Na toto nosíval nůši a přinesl si
živobitího hojnost, až čtyři nůše pečiva.“ Po
odtroubení odříkal svůj vánoční vinš,
kterým já dnes končím své vyprávění.
„Dej Vám pán Bůh dobrej večír.
Vinšuju Vám šťastné a veselé vánoční
svátky, abyste se s nimi radovali, jako se
všichni svatí v nebi radujou, s menšími
hříchy a větší radostí je užívali s Kristem
Pánem, až na věky věkův amen.“
Ludmila Přibylová, kronikářka obce

Z hasičské zbrojnice
Mladí hasiči se činili
V neděli 11.5. se opět rozjela
pohárová soutěž v požárním útoku.
Této soutěže se zúčastnilo i naše
družstvo v mladší kategorii, ve složení
Lukáš Čunát, Aneta Nováková, Natálie
Himmelová, Jirka Komárek, Honzík
Řehoř, Zuzka Řehořová a Patrik
Novotný. První letošní soutěž se nám
podařila, protože jsme obsadili 2.
místo, a to časem 40,14 sek. Počasí se
docela vydařilo a tak jsme se s radostí
vraceli domů se spoustou dobrot,
které jsme si vysoutěžili a také se
dvěma poháry a každý si vezl na krku
medaili.
Záznam z kroniky mladých
hasičů popisuje úspěšný start letošní
soutěžní sezóny v Křenovicích, která
pokračovala i nadále 2. místem
v Dobrošově dne 15. června, 2. místem
mladšího a též 2. místem smíšeného

družstva v Čimelicích dne 29. června, 3.
místem družstva A a bohužel
neplatným pokusem a osmým místem
družstva B v Podolí I. dne 7. Září a
nakonec 4. místem v Milenovicích dne
14. září. Naše hasičská omladina tak se
ziskem 67 bodů obsadila celkové třetí
místo v pohárové soutěži mladých
hasičů okresu Písek, kdy od zisku
stříbra, je dělil jediný bod na druhé
Chyšky se 68 body a dva body od zlaté
medaile, kterou letos vysoutěžili mladí
hasiči z Dobrošova se 69 body.
Ve hře plamen, jejíž první kolo
se koná vždy na podzim a druhé pak na
jaře, obsadili pro rok 2013 celkové 4.
místo a po prvním kole letošní hry, jsou
prozatím šestí.
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Společenská kronika

Přehled plánovaných akcí

Oslavili jubileum:

Na štědrý den 24. prosince na návsi u kapličky v 16:00 hod.

Barabáš Pavel
Petříková Marie
Vlk Josef
Hadáček Miroslav

60 let
70 let
60 let
75 let

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dne 17. října 2014
v kruhu rodiny a přátel obnovili svůj manželský slib
po půl století společné cesty životem
manželé Petříkovi ze Zbelítova
v oddací síni MěÚ Milevsko.
Blahopřejeme!

VÁNOČNÍ TROUBENÍ
Sousedské setkání s malým občerstvením.
NN. února 2015 sál KD od 20:00 hod.

vstupné 100,-Kč

HASIČSKÝ BÁL
Hudba Vendys a Dračice, bohatá tombola!
7. února 2015

sál KD od 15:00 hod.

vstupné 50,- Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL
Soutěže, bohatá tombola!
6. března 2015

sál KD od 17:00 hod.

SETKÁNÍ SENIORŮ a OSLAVA MDŽ
Vystoupí kapela PiňaKoláda - znáte z TV Šlágr!
Jaro 2015

ZÁJEZD DO DIVADLA
RADKA BRZOBOHATÉHO v Praze
na hru Cyráno.
Termín bude upřesněn.
Zájemci se mohou hlásit již nyní na Obecním úřadě!

Z mateřské školy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dne 12. listopadu 2014
oslavili manželé Marie a Jiří Trojáčkovi
ze Zbelítova čp. 65
65 let společné cesty životem.
Blahopřejeme!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Poděkování
Starostka obce Markéta Honzíková děkuje:
Paní Ludmile Přibylové, obecní kronikářce, za
zorganizování předvánoční výstavy betlémů.
Panu Michalu Hemmerovi, za zajištění stromků pro tuto
výstavu.
Panu Václavu Přibylovi st., za zhotovení překrásného
modelu naší kapličky.

První adventní pondělí děti z mateřské školy
navštívily výstavu Betlémů, kterou uspořádala kronikářka
obce paní Přibylová v prostorách tělocvičny. Prohlédnout si
tak mohly Betlémy různých velikostí vyrobené z různých
materiálů.
V pátek 5. prosince zavítali do mateřské školy
Mikuláš s čertem. Zkontrolovali, jestli ve školce nikdo
nezlobí. Děti přednesly básničky a zazpívaly písničky a za
odměnu dostaly od Mikuláše a čerta nadílku.
Za peníze získané sběrem PET lahví a papíru byly
pořízeny dvě policové skříňky s boxy na ukládání hraček a
stolek na výtvarnou výchovu se sušičkou výkresů.
Chtěli bychom poděkovat všem za spolupráci a
popřát příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a
štěstí v novém roce.
Za Mateřskou školu Skřítci Hana Maťhová

Vzpomínka
Dne 15. Prosince uplynulo 15. let,
kdy nás navždy opustil pan František Kortan.
Stále vzpomínáme, manželka a děti s rodinami.
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