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Ke komunálním volbám
v pátek a sobotu

výtisk zdarma

Obecní úřad Zbelítov

Své kandidáty do obecního zastupitelstva
můţete přijít zvolit uţ o tomto víkendu. Volební místnost bude otevřena v pátek 5. října od
14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Stejně jako v minulých letech i letos bude volební
místnost v přízemí budovy mateřské školy.
–et-

a
kronikářka
Vás srdečně zvou 27. října 2018

na oslavu výročí 100 let republiky
1918 - 2018
100 let života ve Zbelítově
ve 13,30 hodin bude zasazena pamětní lípa
od 14,00 hodin otevřena výstava v sálu KD

Úspěch v soutěži Vesnice roku. V pátek 10.
srpna převzala ve Svatém Janu nad Malší na Českobudějovicku starostka obce Markéta Honzíková spolu
s kronikářkou Ludmilou Přibylovou Diplom za vzorné
vedení obecní kroniky. Ocenění bylo uděleno v rámci
soutěže Vesnice roku Jihočeského kraje, do níž byla
naše obec přihlášena. Součástí ocenění je finanční
odměna 20 000 korun, kterou obec v polovině září
obdržela. V této soutěži již obec získala v roce 2013
cenu v jiné kategorii. Jednalo se tehdy o Čestné
uznání za obnovu sakrálních památek. Vedle starostky obce Markéty Honzíkové stojí knihovnice Jaroslava Sušerová, která pro Bernartice přebírá Diplom za
moderní knihovnické a informační služby.
-et-

Svoz odpadu
opět v zimním režimu
Od středy 3. října začíná zimní reţim v
odváţení komunálního odpadu. Popelnice bude vyprazdňovat a odváţet firma Rumpold-P
aţ do jara opět pravidelně kaţdou středu.

Na vystavených fotografiích budete moci
zhlédnout vše,
co bylo v obci postaveno od roku 1918.
Prohlédnout všechny obecní kroniky a alba.
Připomenout si významná výročí
a
akce konané ve Zbelítově.
Malá názorná výstavka Vám ukáţe,
jak se v minulosti ţilo, co se vařilo
a
jak šel pokrok během uplynulých let.

Při této příleţitosti by Vás paní kronikářka chtěla poprosit
o zapůjčení jakýchkoli starých předmětů, které se týkají uplynulých 100 let ţivota na vesnici. Ať je to nádobí, nářadí, oblečení a podobně. A uţ předem Vám všem moc děkuje.

–et-

Silnice má nový asfalt. Zbudovaný je i spojovací můstek
Od 27. července do 16. srpna trvala oprava
úseku silnice z dolní návsi aţ k prodejně Jednoty.
Realizovala ji firma Strabag a.s. za cenu 2 065 557
Kč včetně DPH, která je jiţ uhrazená. Krajský úřad
na tuto zakázku poskytl dotaci 1 milion korun. Firma
provedla přípravné práce a terénní úpravy včetně
vjezdů k jednotlivým domům. Nový povrch silnice

nyní tvoří dvě asfaltové vrstvy. Úplná uzavírka provozu byla nutná jen
jediné odpoledne při pokládání druhé vrstvy asfaltu.
Hotové je i propojení stávající silnice u mateřské školy s nově
vybudovaným můstkem přes potok. Zakázku prováděla firma Jiřího
Hrůzy, stavební a zemní práce, za cenu 498 107,85 Kč. Obec i na tuto
akci získala dotaci ve výši 248 000 Kč. Silnice je evidována jako účelová
komunikace a její předání proběhlo 27. srpna.
-et-

Ohlédnutí zastupitelů za uplynulým volebním obdobím
Zastupitelům čtyřleté volební období v zastupitelstvu obce právě končí. Do toho dalšího jich ze současného devítičlenného zastupitelstva znovu kandiduje uţ jenom šest. Pro další volební období si kandidátku do voleb zaregistrovali tři noví zájemci.
Dle rozhodnutí současného zastupitelstva bude po volbách nové zastupitelstvo uţ jen sedmičlenné. Ještě neţ současným devíti
zastupitelům definitivně vyprší jejich mandát, poloţili jsme všem tři stejné otázky. A zároveň poţádali o stručnější odpovědi.
1. Můţete z právě končícího volebního období, případně z celé doby Vašeho působení v zastupitelstvu obce, vyzdvihnout něco,
na co jste hrdi a podařilo se díky Vám zrealizovat?
2. A opačně, co se navzdory snaze uskutečnit nepodařilo a řešit tak bude muset aţ příští zastupitelstvo?
3. Kdyţ budete v nadcházejících komunálních volbách úspěšní a stanete se členem nového zastupitelstva, jaké budou Vaše
priority, co budete chtít prosadit?
MARKÉTA HONZÍKOVÁ
(starostka obce, kandiduje)
1. Myslím, ţe se toho udělalo hodně, ale mezi
největší akce patří vybudování místa pro
novou výstavbu.
2. Prozatím není nic co bychom rozdělali a
nedokončili.
3. Určitě bych ráda pokračovala v čem se jiţ
započalo, oprava komunikace přes obec, ale chtěla bych se
více zaměřit na sportovní vyţití pro děti.
PAVEL CHVOJAN
(místostarosta obce, kandiduje)
1. Myslím, ţe díky celému zastupitelstvu můţeme vděčit za vytvoření nových stavebních
parcel pro mladé rodiny, opravu silnice, obnovení prostoru na návsi, nový chodník u autobusové zastávky a spoustu dalších věcí, které
nemusí být vţdycky aţ tak viditelné.
2. Pro další zastupitelstvo je připravený čistý stůl.
3. Především bych rád prosadil opravu zbytku komunikací a
opravu bývalé prodejny.
RADKA PŘIBYLOVÁ
(zastupitelka, kandiduje)
1. Realizovat se podařilo mnoho věcí a to
díky všem zastupitelům obce. Vyzdvihla bych
krásnou novou náves, která se opravdu povedla a mám z ní upřímnou radost. Samozřejmě novou bytovou výstavbu rodinných domů a přísun mladých rodin do vsi je také
plus.
2. Dořešit se musí silnice v nové výstavbě, která je uţ naplánovaná. Opravit budovu starého obchodu, aby i tato část obce
byla ucelená.
3. Prosadit? Ráda bych se i nadále podílela na rozvoji obce
a kultury v ní. Vţdyť pořád je a bude co zlepšovat. A naše
malá vesnička můţe pořád tak dobře fungovat a vzkvétat pro
blaho místních občanů.
PETR ZELENÝ
(zastupitel, kandiduje)
1. Mám za sebou první volební období, tudíţ
začátek byl pro mne takový rozkoukávací,
ale nějak se začít musí. Do zastupitelstva
jsem šel, abych věděl o chodu obce a měl
moţnost podílet se na rozhodování. Zda ten
nebo onen projekt se mi líbí či ne, podílet se
na kultuře a celkovém fungování obce, protoţe mám zájem v této obci ţít. Dle mého
názoru se za toto volební období stihlo velmi dost. Je to dáno
také tím, ţe jsou vypisovány stále nové dotační programy a
na nás je, zda do toho jít či ne, protoţe realizace jsou dosti
v šibeničních termínech. Jsem rád, ţe se podařily zrealizovat
nové stavební parcely a k nim zasíťování s komunikací, byť to
nebylo bez problémů, ale také jsme nemuseli dělat nic a noZbelítovský zpravodaj 3/2018 • strana 2 •

LADISLAV MEDENCI
(zastupitel, již nekandiduje)
Myslím si, ţe jednotlivec můţe přijít s nápadem, připomínkou, ale ve finále se stejně jedná o práci společnou. Během našeho působení
v zastupitelstvu se podařilo dokončit několik
projektů a za naši práci se vůbec nestydím.
Samozřejmě si uvědomuji, ţe se nikdy nemůţeme zavděčit všem, ale s tím do toho člověk
musí jít. Chtěl bych poděkovat starostce, místostarostovi a
všem zastupitelům za jejich práci a popřát jim a nově zvoleným hodně pracovních úspěchů. Všem spoluobčanům, kteří vidí, ţe jsme pro obec udělali zase kus práce bych také
chtěl poděkovat. Spoluobčanům, kteří jen haní také děkuji,
ale není přece nic jednoduššího, neţ jít v dalším volebním
období kandidovat a ukázat nám neschopným, jak se to má
dělat. Jelikoţ jiţ nebudu kandidovat v dalším volebním období, je zbytečné se vyjadřovat k dalším otázkám.
vá moţnost pro bydlení by nevznikla. Za zmínku stojí určitě
rekultivace návsi, poloţení nového asfaltu v části obce, podpora pro vytvoření nové příjezdové komunikace k budově kravína, kde by měla vzniknout truhlárna a spousta dalších i
drobných projektů.
2. Vím, ţe jsme jednali o čističce odpadních vod pro celou
obec, do které jsme nešli z důvodů vysoké finanční náročnosti. To však neznamená, ţe je tento projekt smetený ze stolu.
Jsou i jiné návrhy jak tuto problematiku řešit. Zda to bude
řešit příští zastupitelstvo, to opravdu nevím.
3. Pokud budu zvolen. Chtěl bych dále usilovat o vytvoření
nových stavebních parcel. Zájem z řad mladých rodin je veliký, bohuţel obec není nafukovací. Nechci vytvářet satelitní
městečka, ale spíše omezený počet a s tím, komu vlastně budou prodány. Dále podpořím kaţdý smysluplný a pro obec prospěšný projekt, protoţe jak jsem zmiňoval jiţ výše, co rok to
nějaký nový dotační program. A pokud máme moţnost tyto
peníze z dotací získat, byla by to škoda o ně přijít. Samozřejmě chci nadále podporovat kulturu, rozvoj obce a vše co
k tomu patří.
TOMÁŠ PŘIBYL
(zastupitel, již nekandiduje)
Nekandiduji. Poslední dobou mi chybí čas na
větší angaţmá ve věcech veřejných, a i kdyţ
je ve mě určitá potřeba dál pokračovat, dávám uţ delší dobu přednost tomu nejdůleţitějšímu, co v ţivotě mám, své rodině.
1. Ve svém druhém funkčním období jsem
chtěl především pokračovat ve zlepšení bilance odpadového hospodářství obce, které mělo před lety velký
potenciál pro úspory v obecním rozpočtu. Do kompletních statistik chci zahrnout ještě rok letošní, ale podle dostupných dat
došlo k výraznému zlepšení a nemalým úsporám v obecním
Pokračování na straně 3...

Pokračování ze strany 2...

rozpočtu. Máme v obci lepší sběrná místa s vyšší kapacitou,
máme místo pro kompostovatelný odpad, máme místo pro
sběr odpadů nebezpečných, změnili jsme svozovou firmu,
ušetřili jsme a snad jsme některé z nás naučili chovat se zodpovědněji. Velký dík za pomoc s realizací mých plánů patří
především naší paní starostce, panu místostarostovi a také
všem uvědomělým zastupitelům a občanům naší milé vísky.
2. Nepokračoval jsem v plánu z prvního funkčního období, aby byly sodíkové výbojky v našem veřejném osvětlení
nahrazeny úspornějšími zdroji světla. Tehdy investice velká,
návratnost malá, ale i v této oblasti se uţ v současnosti hýbou
ledy. Existuje grantový program MPO a MŢP a je vypsána první
výzva. Třeba se jedné noci dočkáme kvalitnějšího, úspornějšího a příjemnějšího nočního osvětlení v naší obci.
Nepodařilo se mi zorganizovat avizovaný motivační
program pro občany, který by ještě vylepšil bilanci odpadového hospodářství, a i kdyţ došlo ke zlepšení oproti stavu v roce
2010, kdy jsem byl poprvé zvolen do zastupitelstva, stále
existují v této oblasti rezervy.
Chtěl jsem končit toto volební období s vědomím, ţe
bude existovat alespoň výhledově reálné řešení splaškové kanalizace u nás v obci. Existuje plán, ale řešení je v nedohlednu. Je to opět velká vstupní investice a s mizivou návratností,
ale doufám, ţe se v budoucnu naskytnou lepší legislativní a
finanční moţnosti pro řešení tohoto problému.
Nepodařilo se mi v posledních dvou letech dodrţet
termíny ve vydávání Zbelítovského zpravodaje a nakonec jsem
byl rád, kdyţ jeho vydávání opět převzala zkušená novinářka.
Děkuji za tuto neocenitelnou mediální zkušenost, díky ní se
hluboce skláním před prací všech solidních novinářů a čtenářům se ještě jednou omlouvám.
OTOMAR ŘÍHA
(zastupitel, kandiduje)
1. Nejvíce mě těší, ţe se podařila zrealizovat přístupová komunikace k nové výstavbě
pod řadovkami a oprava alespoň části stávajících silnic v obci.
2. Mrzí mě, ţe jsme jako obec nedostali dotaci na širší renovaci dětského hřiště.
3. V dalším volebním období bych byl velmi rád, kdyby se
zastupitelům obce podařilo opravit další silnice v obci a popřípadě vybudovat nové stavební parcely. Děkuji všem zastupitelům obce za jejich důkladnou práci.
LUKÁŠ MATOUŠEK
(zastupitel, již nekandiduje)
1. Musím říct, ţe díky mě asi nic. Bylo nás
tam devět zastupitelů, devět různých názorů, pracovali jsme jako kolektiv.
2. Nemyslím si, ţe bychom něco nedokončili
a nechali na další období. Vše, co bylo v
rozpočtu obce se udělalo. Jen mě mrzí, ţe
se nedostalo na dětské hřiště. Jeden prvek
za čtyři roky je málo. A také se neztotoţňuji
s novou silnicí vedle mateřské školky.
3. Další ambice si jiţ nedávám, jelikoţ do dalšího období nekandiduji. Chtěl bych poděkovat zastupitelům za čtyři roky
spolupráce a zároveň popřát novým i staronovým kandidátům
hodně štěstí u voleb.

Finální vyhlášení výsledků
pohárové soutěže
Poslední body do finálního hodnocení okresní pohárové
soutěţe hasičů se sbíraly v pátek 28. září v Oseku. Na hřišti

Má bilance:
V posledních letech se u nás v obci dokončilo mnoho
projektů a nastal nejvýraznější moment ve výstavbě, úpravách
a opravách od dob socialismu. Částečně je to samozřejmě díky
dobrým současným ekonomickým moţnostem, ale svou roli
sehrálo také mladé zastupitelstvo, nebránící se nákladnějším
investicím a projektům. Je to podle mne dobře, peníze se
mají investovat, ne leţet na účtech. Ve veřejné správě jednoznačně. Jako občan si přeji, aby mé daně tekly především do
mého kraje, do mé obce a aby byly vidět. Hlavní roli v iniciaci
a přípravě projektů hrála naše paní starostka. A to je také
dobře, toto je podstatnou součástí práce dobrého starosty a
ţivé obce. Aktivní a schopný starosta malé obce s všeobecnou
podporou zastupitelstva dokáţe mnoho, ale ani taková veřejná
správa nemůţe vyhovět všem záleţitostem občanského ţivota,
stíţnostem a ţádostem. Můţe uskutečnit mnoho projektů, ale
nemůţe se vyhnout všem problémům.
Některé z projektů jsme mohli rozmýšlet déle, na jiné
bylo méně času, mohli jsme trvat na důraznějších opatřeních,
mohli jsme příleţitosti ignorovat, mohli jsme vydat více peněz, mohli jsme ušetřit. A to ve všech oblastech obecního hospodářství. Jsem toho názoru, ţe obec se musí rozvíjet a hlavně
nezaspat toto příznivé období, které je nakloněné investicím
do velkých i malých věcí, které budou slouţit ku prospěchu nás
všech. A všechny mohou mít své mouchy nebo slouţit bez chyby mnoho let. A spousta věcí se dá hodnotit aţ s odstupem
času.
Nejdůleţitější pro mne je, ţe se mnoho věcí podařilo a
fungují, ţe jsem svou občanskou iniciativu mohl realizovat v
roli zastupitele obce, ţe jsem měl příleţitost o těchto všech
věcech rozhodovat, ţe jsem mohl organizovat, pořádat, setkávat se, diskutovat a bavit se s Vámi v roli zastupitele obce.
Děkuji Vám, Zbelíťáci!!

TOMÁŠ KOTRBA
(zastupitel, kandiduje)
Není třeba vyjmenovávat jednotlivé akce. Občané, kteří chodí po naší obci s otevřenýma
očima musí dobře vidět, kolik akcí se v obci za
poslední dobu povedlo zrealizovat. Myslím, ţe
se jde správným směrem a v dalším volebním
období je třeba jako kolektiv v tom nadále
pokračovat.
Pod Hájenkou se konalo úplně poslední kolo této soutěţe.
Proběhlo však aţ po uzávěrce Zbelítovského zpravodaje, proto
detailnější informace z celého klání přineseme aţ v příštím
vydání.
Celá soutěţ probíhala od jara aţ do konce září a měla
osm kol. V kategorii muţi klasik si po tom předposledním vedl
tým hasičů Zbelítov A velmi dobře. Do té doby sbíral jen první
a druhá místa a také jedno třetí. Do Oseku tak jel s dosaţeným skórem 176 bodů a suverénně mířil na vítězství...
Ţenský tým ze Zbelítova skončil v kategorii klasik v
Miroticích aţ čtvrtý. Děvčata posbírala 141,5 bodů a to prozatím stačilo na bramborovou medaili, tedy čtvrté místo...
Zbelítov B absolvoval v kategorii muţi open jenom dvě
kola. Pohárovou soutěţ pravidelně objíţděli jen Paseky. S
dosaţeným počtem 142 bodů tak mají celkové prvenství jiţ
zajištěné. Zbelítov B utrţil za dvě absolvovaná kola 90 bodů a
to stačilo prozatím na druhé místo. Do této kategorie letos
zasáhly ještě týmy Krče, Tálína a Skal.
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Váţení spoluobčané,
uběhlo další volební období, a tak je dobré trochu rekapitulovat. V roce 2014 jsme dokončili zateplení
budovy kulturního domu. Podali ţádost na opravu a výstavbu komunikace, chodníku a veřejného osvětlení k
parcelám nedaleko Zlatiny. Byli jsme úspěšní a získali na
to dotaci 5,3 milionů korun. V roce 2015 se
tak mohla vybudovat nová část pro výstavbu nových
rodinných domů. Tři z nich dnes jiţ stojí a jeden uţ má
přiděleno číslo popisné 125. Další dva se ho brzy dočkají
také. V dalších letech se revitalizovala náves a díky tomu je dnes velmi hezkým místem v obci. Obec odkoupila od Vlastimila Říhy budovu bývalé prodejny těsně vedle kulturního domu. V současné době probíhají administrativní úkony, abychom ji mohli za přispění dotace
opravit. V dalším roce se opravil chodník k autobusové
zastávce a vybudovala čistírna odpadních vod pro domy
v nové lokalitě. V roce 2016 koupil budovu bývalého kravína Martin Říha, který zde projevil zájem zřídit truhlárnu. Obrátil se na obec s poţadavkem pomoci při vybudování přístupové komunikace a zastupitelé souhlasili. Celý proces jsme začali směnou pozemků s vlastníky, aby
budoucí komunikace vedla po pozemcích obce. Pokračovali projektem a později stavebním povolením. Komunikace byla záměrně nazvána účelovou, aby její náklady
byly co nejmenší. V letošním roce jsme vybudovali sjezd
vedle vodárny u mateřské školy. Tuto akci financuje
obec, vybudování další části komunikace ke kravínu zase
vlastník této nemovitosti. Chtěla bych upozornit, ţe
stavba je zatím rozestavěná a bude se na ní ještě pracovat. Tento sjezd bude v budoucnu dobře slouţit i potře-

bám obce, jelikoţ v územním plánu je v této části plánované sportoviště. V červnu letošního roku jsme podali ţádost na nové hasičské auto. V průběhu září jsme se
měli dozvědět, zda jsme byli úspěšní, ale výsledek zatím nevíme. Pokud ano, v roce 2019 se bude nákup realizovat. Poslední velkou akcí v letošním roce byla nedávná oprava komunikace z dolní návsi aţ k prodejně
Jednoty. Rozhodli jsme se rekonstruovat prozatím její
nejhorší úsek. Pokračovat budeme opět v dalších letech
-od obchodu Jednoty směrem nahoru a další úseky. Nedávno zrekonstruovaná část komunikace nás stála 2,2
milionu korun a poskytnutá dotace od krajského úřadu
činila 1 milion korun. Pokud bychom jednorázově opravovali komunikaci v celé délce přes obec, coţ by bylo
jistě bezvadné, stálo by nás to 4,5 milionu korun. Avšak
poskytnutá dotace by pořád činila jen maximálně 1 milion korun. Proto jsme se rozhodli opravovat celou délku
komunikace na etapy. Celkově jsme na dotacích pro
obec získali v za období 2014 aţ 2018 cca 10 miliónu
korun.
Jsem ráda, ţe Zbelítov ţije bohatým společenským a kulturním ţivotem. Patří za to dík především
místnímu Českému svazu ţen a hasičům. Já děkuji Vám,
voličům, ţe jste mi dali důvěru. Pokud ji opětovně dostanu, a se mnou dalších pět zastupitelů, kteří se také
znovu ucházejí o Vaše hlasy, věřte, ţe Vás nezklameme.
Ještě chci poděkovat za dobrou práci zastupitelům.
Jmenovitě třem, kteří uţ nadále nekandidují –Tomášovi
Přibylovi, Láďovi Medencimu a Lukášovi Matouškovi.
Markéta Honzíková, starostka obce

Do voleb jdou tři noví kandidáti
Prostor pro vyjádření svého názoru dostali i tři noví
zájemci, kteří v komunálních volbách kandidují.
VÁCLAV PŘIBYL
V případě mého zvolení do zastupitelstva
obce se chci aktivně podílet na jejím rozvoji,
zejména v oblasti výstavby, oprav a úprav, a tak
zúročit své dlouholeté zkušenosti v této oblasti.
V oblasti ţivotního prostředí chci docílit ještě
většího zapojení občanů do třídění odpadu, tím
ţe kaţdý bude hradit mnoţství, které ukládá do
popelnice u domu. V oblasti kultury a společenského ţivota bych chtěl přimět občany, aby se více a rádi podíleli a také zúčastňovali na akcích konaných v obci, tak jak to
bývalo v minulosti. Fandím aktivitám mladých, ale zároveň
chci dokázat, ţe ani senioři ve Zbelítově nepatří do starého
ţeleza.
PETRA NOVOTNÁ
Pro kandidaturu jsem se rozhodla dle četných ţádostí mých spoluobčanů. Pokud budu zvolena, tak obrazně řečeno, budu se snaţit vnést
trochu větru do plachet, já se vlků nebojím. To
znamená, ţe mi jde o blaho lidí ve Zbelítově.
Jako zaměstnaná ţena od rodiny s dětmi chci
usilovat, aby se obec i nadále rozvíjela a ţilo se
nám tu dobře. Mladým rodinám s dětmi, střední generaci, seniorům, zkrátka všem. Je spousta nápadů co a jak vylepšovat.
MICHAL PROCHÁZKA
Ţiji zde s vámi jiţ od narození, mám to tu rád
jako všichni, a proto se snaţím touto cestou více
zapojit do dění a rozvoje naší vesnice. Dotační
výhody umoţňují řadu změn k lepšímu a rád bych
je vyuţil ke spokojenosti nás všech.
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Jako v dobách starověkého Říma si musel připadat každý, kdo
zavítal v sobotu 22. září do sálu kulturního domu. Na téma
Olymp se zde konala taneční zábava. Z celkového počtu 75
účastníků jich více než třetina přišla ustrojená v slušivých
dobových oblečcích včetně kapely Scarlet. Ani její členové si
nenechali ujít tuhle zábavnou příležitost a kostýmy, navozující dobu dávno minulou, oblékli také. Barevné i bílé tuniky,
tógy, řízy, ale i sandály, šperky a pletené věnce kolem hlavy.
To všechno bylo v sobotu na sále i v hostinci k vidění. A tak
se tančilo a dovádělo jako o maškarách a napříč sálem vládlo
veselí a pohoda. Kdo přišel, nelitoval. Bylo na co se dívat a
co obdivovat. Před čočkou fotoaparátu ochotně zapózovaly i
čtyři Římanky. (Zleva) Kateřina Erfaňuková, Marcela Bauerová, Radka Přibylová a Markéta Honzíková. -et-/foto –archiv
Na dětském hřišti pod řadovkami přibyly v průběhu září dvě nové branky. Jde o volnočasovou
aktivitu Tomáše a Bedřicha Frydrychových,
kteří oba prvky vyrobili dobrovolně a bez jakéhokoliv nároku na odměnu, potřebný materiál
uhradila obec. Starostka i kluci oběma autorům moc děkují!

Představujeme spolky, sdružení, osobnosti...
Karel Kothera přijímal gratulace ze všech stran...
Jako je s ohněm spojen dým, tak je se Zbelítovem spojen Karel Kothera. Zbelítovský rodák, veliký patriot, bývalý
dlouholetý starosta obce i místních hasičů. Ve Zbelítově se
narodil a ţije zde celý ţivot. V sobotu 14. července oslavil
přímo před očima všech hasičů sedmdesáté narozeniny. Na
louce pod mateřskou školou se totiţ přesně v tento den konala
okresní pohárová soutěţ v poţárním útoku (informujeme na
jiném místě zpravodaje). A v jejím samém závěru připravili
členové všech třech domácích druţstev pro svého starostu gratulaci s překvapením. A pořádně ho dojali. Zpoza kamionu
vynesli záhadný předmět zakrytý prostěradlem, aby se záhy
ukázalo, ţe jde o dřevořezbu hasiče. Tu pro oslavence zhotovil
sportovní dřevorubec a také dřevořezbář Martin Komárek. K ní
připojili hasiči ještě dopravní značku se sedmdesátkou a vše
tak bylo nad slunce jasné. Pomyslnou třešničku na dortu dokreslila světelná sedmdesátka, která se rozzářila na improvizovaném podiu v přívěsu náklaďáku. Z reproduktorů se ozvalo
blahopřání, které hasiči svému starostovi objednali v českobudějovickém rozhlasu spolu s písničkou na přání. A co jiného
mohlo zaznít neţ Hasiči jedou, stříkačku vezou! A tak se na
louce pod školkou gratulovalo, a to hned nadvakrát. V tentýţ
den totiţ slavil své 72. narozeniny dlouholetý hasič a rozhodčí
Václav Řehoř.
Technik, starosta obce i hasičů, truhlář samouk
Karla Kotheru pamatují všichni především jako bývalého
starostu obce. Zmínil, ţe tuhle stejnou funkci vykonával po
válce také jeho otec a nejspíš proto to tak nějak potkalo i
jeho. V obecním zastupitelstvu pracoval 20 let, z toho 16 let
jako starosta obce. V roce 2010 uţ ale výsledek voleb na jeho
opětovný postup nestačil. Skončil tehdy jak v zastupitelstvu,
tak i v zemědělském druţstvu, kde jako technik pracoval celý
ţivot. A od té doby si uţívá důchod. Časem i on zjistil, ţe stejně jako řada ostatních důchodců, nemá skoro na nic čas. Jeho
drtivou většinu totiţ tráví ve své truhlářské dílně, kterou si
sám zbudoval z bývalé stodoly. Mluví o ní jako o „svém království,“ kde pobývá a pracuje moc rád. Všechno vybavení, stroje, zařízení i výzdoba zde má svoje místo. Třeba tesařské
nástroje zděděné po otci (byl tesař), hoblíky, dřevěná lopata
na přehazování obilí a spoustu dalších předmětů. Vše má pěkně rozvěšené a naaranţované po zdích. Třeba několik obrázků
od primáře Vandase z Českých Budějovic, různá čestná uznání,
hasičské řády, medaile, historická fota nebo rádio. Napříč celou dílnou panuje čisto a vzorný pořádek. Dodává, ţe pořádek
má rád ve všem. Stroje tak nejsou zaprášené, obsypané pilinami nebo obloţené vším, co se právě nepotřebuje. Kdepak. Ve
své dílně má Karel Kothera uklizeno pomalu jako v obýváku.
Přiznává, ţe je tam od rána do večera, od jara do podzimu.
Vyţene ho aţ hlad nebo v zimě mráz. Truhlařina pro něj uţ
dávno není jen okrajovým koníčkem. Co potřebuje, to si pro
sebe vyrobí. Umí třeba vrata, válendu nebo okno. A ruku v
ruce s tím jde kutilství a třeba i chovatelství. Vedle stodoly má
dvě ptačí klece a v jedné z nich dvě krásně barevné rozely. V
druhé měl ještě donedávna dvě korely, ale noční predátor
(nejspíš kočka) mu oba ptáky zklikvidoval.
V čele hasičů přes 40 let
„Hasiči mají letos 113 let existence a víc neţ třetinu
této doby jim dělám starostu. Přede mnou, za celou tuhle dobu, působilo v této funkci sedm starostů. Já jsem osmý a
nejdéle slouţící – letos uţ přes čtyřicet let. Byl jsem zvolen na
výroční schůzi v roce 1977 a převzal tohle po tátovi. První moje zatěţkávací zkouška byla uţ za dva roky. Organizovali jsme
slávu k 75. výročí zaloţení sboru a ta se povedla. Pozvali jsme
sbory z okolí, dole u pomníku poloţili věnec a pak všichni pěkně průvodem vyrazili nahoru aţ na Kafkovinu. Tam tribuna,
projevy, plno diváků a také se tam odbývala okrsková soutěţ.
Na tehdejší dobu to byla akce dost náročná, ale vyšla dobře a
ostudu jsme si netrhli. Byla prostě jiná doba, podmínky a způsob soutěţe. Třeba okrskový velitel Bumbálek byl hodně akurátní a jezdíval na nečekané přepadovky. Chtěl třeba vidět,

jak je ve
zbrojnici
uloţená
a ošetřov a n á
stříkačka, materiál,
vedení
evidence,
to
b y l o
zkrátka
j e h o .
Kontrola
d op a dl a
buď dobře nebo
špatně.
U nás to
b y l o
naštěstí
vţdycky v pořádku. Tenkrát jsme se ještě jmenovali Svaz poţární ochrany základní organizace Zbelítov.“ Za čtyřicet let
vedení spolku prošlo Karlovi Kotherovi pod rukama hodně
hasičských tváří. Dneska má spolek 56 členů -z toho 44 muţů
a 12 ţen. Ţenské druţstvo vzniklo v roce 2014. Kronika dokládá, ţe v historii existovalo druţstvo ţen jen krátce, v letech
1928 aţ 1930 a pak se rozpadlo. Mělo tehdy 10 členek a náčelnicí byla Anastazie Hadáčková. V roce 1978 zaloţil Václav
Řehoř druţstvo dětí a to od té doby funguje s drobnými přestávkami stále. „Dokud budou děti, bude to fungovat,“ potvrzuje starosta nadčasovou pravdu.
Požáry,
výjezdy, vybavení
Hasiči všeobecně měli odjakţiva důleţitou úlohu ve vsi.
Kromě své původní role hasit poţáry a pomáhat při neštěstích
a pohromách, se vţdycky starali i o kulturu. Karel Kothera
také zapřemýšlel, kterou událost by vyzdvihnul jako nejhorší
za více neţ 40 let svého hasičského starostování. Vzpomněl
jenom na tři poţáry, s tím nedávným v březnu letošního roku
vlastně čtyři. Pod rybníčkem u bytovky chytla kolna se senem,
jindy na Šibeňáku hořely balíky slámy. Třetí poţár byl daleko
horší a týkal se rodinného domu dole ve vsi. Tam se sjelo sborů hned několik a dodnes starosta neví jak vlastně oheň vznikl. Jednou také hasili les u Sobědraţe, pole u Oseku a jednou, ale uţ hodně dávno, přijeli téměř pozdě k poţáru lesu
pod Chlumkem. Není ale divu, hasit narychlo jeli rovnou od
výlovu ryb kde přitom celý den slavili svátek Josefů. Dnes uţ
se tomu usmívá, ale tenkrát prý sotva stáli na nohou. Momentálně má radost, ţe se všem třem druţstvům daří v soutěţích
a rád sleduje jejich výsledky. „Kluci, děvčata i děti se drţí na
špici. Hasičská činnost je dnes taková bohatší neţ dřív a lepší
je i technické vybavení,“ říká. „První stříkačku máme z roku
1905, druhou pořídil táta v roce 1940, ale obě uţ nejsou
funkční. Další jsme získali v roce 1972, stříká dodneška, ale
má uţ nové čerpadlo. Děti mají ještě dţberovku. A ještě máme tu novou nadupanou stříkačku pro kategorii Open. Auto
Avii furgon jsme koupili v roce 2003 a kluci jí svépomocí upravili pro hasičské potřeby. Teď bychom ale potřebovali auto
nové, protoţe tohle uţ moc nesplňuje dnešní parametry. O
dotaci na něj je zaţádáno a čekáme jak to dopadne.“ Příští
rok budou řádné volby a Karel Kothera chce navrhnout změnu
v kandidátce. Doufá tak, ţe snad by uţ mohl jít do hasičského
důchodu. Za jeho dlouholetou a obětavou práci ve sboru mu
určitě patří poděkování a slova uznání. Do dalších let mu přejeme především pevné zdraví a také mnoho elánu do všeho,
do čeho se pustí.
Eva Taterová
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Ze zasedání zastupitelstva obce
zasedání 27. června
Na tomto zasedání seznámila starostka obce Markéta Honzíková zastupitele
s plánem rozvoje sportu obce Zbelítov.
Obec je povinna tento plán mít zpracovaný
a týká se období 2018 aţ 2025. Cílem je
podpořit sport ve všech jeho aspektech a
určit způsob jeho financování. Plán rozvoje
sportu je zveřejněn na internetových
stránkách obce www.zbelitov.cz a také je
k dispozici v kanceláři obecního úřadu.
Zastupitelé jej jednohlasně schválili.
Dále starostka informovala o jednání se zástupci Povodí Vltavy. Jednala s nimi
o vybagrování, vyčistění a opravu úseku
stoky, který začíná pod silnicí E19
(rybníkem Zlatina) a teče aţ k mateřské
škole. Povodí Vltavy má stoku ve správě a
eviduje ji jako tzv. „pevnou stavbu.“ Stoka
je hodně zanesená a téměř v havarijním
stavu. K vlastní realizaci by mělo dojít uţ
nyní na podzim a financovat ji bude její
správce.
Markéta Honzíková informovala o
úspěchu kronikářky obce Ludmily Přibylové
v soutěţi Vesnice roku 2018 (podrobnější
informace na titulní straně).
Do výběrového řízení na pozici účetní obce se jako jediná uchazečka přihlásila
Radka Šimková. Podmínky řízení dobře
splnila, s účetnictvím obce má zkušenosti z
okolních obcí. Na svoji novou pozici nastoupila 18. července.
Eva Taterová

zasedání 12. září

Informace
Končí pracovní smlouvy

Na dalším zasedání se zastupiteLetos úklid a údrţbu u obce od
lé sešli aţ po prázdninách 12. září. jara prováděly Jana Chvojanová a RadSchválili vypovědět nájemní smlouvu ka Smrtová. Té pracovní poměr skončil
Zemědělskému druţstvu Milevsko a zá- 30. září, Janě Chvojanové skončí o měroveň pověřili starostku vyhlášením síc později 31. října. Jejich případné
záměru na pronájem obecních zeměděl- další zaměstnávání bude záleţet na
ských pozemků. Jde o výměru 20,64 ha podmínkách stanovených úřadem práce
pozemků v katastrálním území Zbelítov. a samozřejmě jejich ochotě opětovně u
Zastupitelstvo dále schválilo obce pracovat.
–etnávrh na změnu v obecní vyhlášce, týkající se poplatků za domovní odpad.
Vyvrátily kolotoč
Osoby starší 70 let budou mít úlevu 50
Hrací prvky na dětském hřišti
procent z této platby. Úplné prominutí
platby se bude týkat osob umístěných pod řadovkami jsou pořád hojně vyudo dětského domova, domova pro seni- ţívány. Nejmenší děti mají v oblibě
ory a domovy se zvláštním reţimem houpačky, skluzavky a kolotoč. Ten je
nebo v chráněném bydlení. Dále pro sice uţ letitý, ale pořád funkční a
osoby, které trvale pracují nebo studují patří k jejich nejoblíbenější atrakci.
v zahraničí a zdrţují se mimo trvalé Tak je škoda, ţe jim ho početná skupibydliště v obci déle neţ osm měsíců v na větších děvčat svým řáděním v
kalendářním roce. Tyto skutečnosti závěru letošních prázdnin poškodila.
bude nutné doloţit příslušným potvrze- Prudkým točením, skákáním po něm a
ním. Vyhláška začne platit od 1. ledna nerovnoměrným zatěţováním na
všechny strany došlo k poškození loţis2019.
Starostka informovala zastupite- ka a zvrácení osy kolotoče. Opravu v
le s poţadavkem rybářů odbahnit rybník krátkém čase provedl Jarda Kotrba
Dohoďák (malý rybníček nad mateřskou spolu s Pavlem Chvojanem a Zdeňkem
školou). Ten je nyní dle předsedy spol- Procházkou (st.). Patří jim za to dík a
ku rybářů v nejhorším stavu jaký kdy na adresu rodičů děvčat snad jen přibyl. Spolu s odbahněním budou prove- pomínka. To, ţe se veřejný majetek
deny ještě některé další opravy. Sta- jen tak svévolně neničí víme všichni.
rostka chce na tuto akci poţádat Minis- Tak není od věci, aby tohle svým děterstvo zemědělství o dotaci. Nejprve tem občas zdůraznili. A moţná i to, ţe
však musí být vypracován projekt. Jeho pořádek se musí dodrţovat i na hřišti.
zpracování zastupitelé schválili stejně Poslední dobou se velmi často právě
Z mateřské školy
tam objevují rozházené obaly od jídla
jako ţádost o příslušný dotační titul.
-etEva Taterová a pití.
Po prázdninové pauze jsme začali
v Mateřské škole Skřítci nový školní rok.
Hned v prvním týdnu zahájilo docházku
Vloupání
dvacet dětí, pět holčiček a patnáct chlapdo prodejny
ců. Pět dětí je nových a další dvě teprve
s potravinami
nastoupí. Z celkového počtu je sedm dětí
předškolních, které by měly za rok odejít
Z pátku 29. na sobotu
do školy. Čtyři děti jsou čtyřleté, šest dětí
30. června došlo k
tříletých a pět dvouletých, které dovrší tří
vloupání do místní
let v průběhu školního roku. Školní rok
prodejny s potravinabudeme organizovat se třemi pedagogickými. Po kolikáté jiţ?
mi pracovnicemi, dvěma plnými úvazky a
Dovnitř se neznámý
jedním polovičním. Půl úvazku na asistentpoberta dostal rozbiku pedagoga bylo ukončeno z důvodu odtou výlohou. Odcizil
chodu integrovaného chlapce do speciální
cigarety a drobný
školy. Vzdělávací činnosti po celý rok proobnos peněz z pokladbíhají podle našeho školního vzdělávacího
ny. Tam naštěstí ţádprogramu s názvem „Rok se skřítky“. Začáná velká hotovost
tek září je jako kaţdý rok věnován adaptanikdy nezůstává a
ci dětí na nové prostředí a kamarády. Donebyla ani v tu dobu.
plňkové činnosti a aktivity na školní rok
Pachatel po sobě zaplánujeme ve spolupráci s rodiči.
nechal nepořádek a
Za Mateřskou školu Skřítci
všem kompetentním
ředitelka Hana Maťhová Ještě než bývalá účetní Mirka Štědronská definitivně
nemalé starosti. Jedpředala účetnictví obce Radce Šimkové, vydali se s ní v notě jako majiteli
Poprvé do školy se letos 3. září vydali ze
sobotu 7. července téměř všichni zastupitelé pěkně zve- prodejny a především
sela rozloučit. S pugétem jako na svatbu i malým dárkem prodavačce
Zbelítova tři noví školáčci:
Petře
na památku poděkovali za její osmadvacetiletou práci Přibylové.
Celková
Nella Timoranská, Simona Matoušková
pro obec. Všichni společně poseděli a trochu i zavzpomí- škoda byla vyčíslena
a David Erfaňuk.
nali. Od 18. července si už Mirka Štědronská užívá za- na 45 000 korun a
Přejeme všem třem hodně úspěchů,
slouženou penzi a Radka Šimková se stala novou účetní pachatel dosud dopaobce. Nezbývá, než oběma popřát hodně zdraví, pohody den nebyl.
ať se jim ve škole líbí a daří!
a elánu v jejich nové životní etapě.
-et-et-et-
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Kultura
Do Zbelítova se sjeli hasiči
na třetí kolo pohárové soutěže
Na louce pod mateřskou školou bylo v sobotu 14.
července krátce po obědě pořádně živo. Za krásného
letního počasí se zde odehrávalo již 3. kolo pohárové
soutěže v požárním útoku. Soutěž o putovní pohár hasičů okresu Písek 2018 a soutěž o pohár starosty SDH Zbelítov. Na louce pod mateřskou školou se odpoledne utábořilo celkem 16 hasičských družstev. Sedm mužských a
devět ženských. Soutěžilo se v kategorii open a klasik.
Zábavné soutěžní odpoledne a příležitost povzbudit svůj
favorizovaný tým si diváci nenechali ujít. Na louce v letním vedru nechybělo občerstvení, příjemné posezení
pod party stanem ani dobrá nálada.
V kategorii muţi open se silnější stříkačkou vystoupil
jediný tým Zbelítov B. Protoţe neměl v této kategorii ţádnou konkurenci, dosaţený čas 31,59 bohatě stačil na první
místo. To v kategorii muţi klasik uţ konkurence byla a soutěţilo šest druţstev. Zvítězil Cígler team s časem 30,31 a
porazil tak domácí Zbelítov A. Jeho čas 33,80 tak stačil aţ
na druhé místo. Třetí místo přebrali hasiči z Oseku (34,72).
Čtvrtý skončil Vlastec, pátý Platan Protivín a šestý Přeborov.

Příprava zbelítovského týmu B k útoku

V kategorii ţeny open soutěţilo pět ţenských druţstev. Nejvíce se dařilo týmu Podolí I a čas 27,73 jim zajistil
vítězství. Druhé skončily Paseky A (30,75) a třetí Jehnědno
(30,80). Milenovice B skončily na čtvrtém místě, Křenovice
na pátém. Do kategorie ţeny klasik se zapsaly čtyři týmy. S
časem 37,83 skončilo druţstvo zbelítovských
děvčat aţ na třetím místě. Na příčce před
nimi se umístily ţeny z Oseku (36,26). Vítězství si odneslo Milevsko (31,16), čtvrtý byl
Nový Dvůr.
Překvapili svého starostu
Nikoho tentokrát nepotkala smůla v
podobě nedokončeného pokusu a celá soutěţ
tak byla brzy odběhaná. Ještě neţ starosta
hasičů Karel Kothera předal nastoupeným
týmům poháry, diplomy a povzbuzení v lahvinkách (nejčastěji rum), doslova ho přepadli jeho svěřenci s gratulací. Jejich starosta
se totiţ 14. července před 70 lety narodil. A
to se jen tak neutají, zvláště kdyţ je oslavenec dlouhou řadu let starostou hasičského
sboru. Překvapením však zdaleka nebyl konec. V samém finále celého odpoledne mu
místní hasiči a hasičky předali dřevořezbu
hasiče v akci, k němu dopravní značku se
sedmdesátkou, na podiu se rozzářila světelná sedmdesátka a z amplionu zaznělo blahopřání z českobudějovického rozhlasu i s písničkou na přání. A co jiného neţ Hasiči jedou, stříkačku vezou! (podrobněji v rozhovo-

ru s oslavencem na straně pět). A tak se Karlovi Kotherovi znovu
blahopřálo, potřásalo rukou a ţeny a děvčata ho zasypávaly polibky. A gratulovalo se hned nadvakrát. Své 72. narozeniny oslavil v
ten stejný den také dlouholetý hasič a rozhodčí Václav Řehoř. A
tak ani on nezůstal zkrátka a přijímal blahopřání ze všech stran.

Děti se rozloučily s prázdninami spolu s hasiči
Výbavu vozidla profesionálních hasičů uţ dobře znají i děti
ve Zbelítově. V pátek 31. srpna odpoledne za nimi s dvěma auty
přijela čtyřčlenná posádka z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Přesně v poslední den prázdnin zde místní svaz
ţen pořádal akci Rozloučení s prázdninami. Kromě předvedení
hasičské techniky proběhla na loučce u rybníka i ukázka poţárního útoku. Ten ale prezentovalo domácí dětské druţstvo. Všemu
nakloněno bylo i počasí, mrholit začalo přesně na konci všeho
dění. A tak si bezmála čtyřicítka dětí zaběhla do místní hospůdky, kde ještě zdarma dostala párek v rohlíku a limonádu.
Strojník Stanislav Smrt odkryl útroby poţárního auta a
postupně děti seznamoval s jeho výbavou. Ukázal třeba, kdy a
proč se pouţívá hydraulický vyprošťovač, nůţky na sklo, sorbet
nebo dýchací přístroj. Prověřil, ţe děti znají důleţitá telefonní
čísla 150, 155, 158, ale i číslo 156 na městskou policii. Předvedl
dva speciální ochranné obleky -protichemický ţlutý a ohnivzdorný
stříbrný. Ten snese chvilkovou teplotu aţ 700 stupňů Celsia. Oba
obleky na sebe ochotně oblékla a předvedla starostka obce Markéta Honzíková. A potvrdila, ţe zachraňovat v nich nebude vůbec
ţádná legrace. Stanislav Smrt popsal i běţnou výstroj hasiče –
oblek, zásahové boty, helmu, štít, brýle i svítilnu. To si na sebe
zase vyzkoušel Jakub Kraus, stejně jako nafukovací dlahu na celé
tělo. Stanislav Smrt tak dětem postupně ukázal a popsal všechny
dostupné záchranné prostředky v autě a techniku. Zdravotnický
baťoh, motorovou pilu, rozbrusku, vysokotlaké hadice, hasicí
přístroje, čerpadlo na vodu, větrák na odvětrávání kouře a další
vybavení. Také elektrocentrálu a dokonce i osvětlení, které se
v případě potřeby vysune jako anténa nad střechu auta. Prohlédnout si děti mohly i kabinu auta. Tou okamţitě prolézaly skrz na
skrz. Někteří rodiče si zde své malé ratolesti fotografovaly.
V závěru ještě hasiči předvedli hašení imaginárního poţáru hadicemi s vodou. Tu stříkali přímo do rybníka a všichni se podivovali
mohutným proudům vody. Domácí druţstvo dětí předvedlo dvě
ukázky poţárního útoku. Před druhým útokem vyhlásil jejich vedoucí Roman Novák, ţe si útok mohou zkusit i ostatní. Začalo
však hustě mrholit, a tak se všichni rozběhli do hospůdky na avizovaný párek v rohlíku s limonádou. Hlad nebo chuť byla nejspíš
silnější, a tak pokusný útok provedli opět malí hasiči sami.
-et-

Po skončení akce se děti s hasiči vyfotografovaly a začalo mrholit
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Životní jubileum oslavili

Co se chystá?

(a souhlasili se zveřejněním)

Jaroslav Kokoška

50 let

Marie Heroutová

60 let

Miroslava Štědronská

60 let

Trojáček Jan

65 let

Trojáček Jiří

65 let

Karel Kothera

70 let

Marie Rozhoňová

70 let

7. října (neděle) od 15 hodin
muzikál REBELOVÉ
sehraje Kovářovská OPONA
v sálu kulturního domu,
pořádá obec Zbelítov

27. října (sobota)
VÝSTAVA 100 LET ĆESKÉ REPUBLIKY
- 100 LET ŢIVOTA VE ZBELÍTOVĚ v sálu kulturního domu od 14 hodin,
podrobnější informace na titulní straně

Blahopřejeme!

Sňatek uzavřeli
22.6. Marian Herout a Tereza Jarošová

Odešli navždy
Dne 28.8. nás ve věku 87 let navţdy opustila
paní Anna Bolková
Čest její památce!

Vzpomínky
Loučení žádné, nebyl čas,
jen velkou bolest zanechali jste v nás.

∙ Dne 10. července uplynulo 20 let
od tragické smrti mého syna
pana Jaroslava Rozhoně ze Zbelítova
a
24. srpna 5 let od chvíle, kdy tragicky
zahynul jeho otec a můj manţel
pan František Rozhoň ze Zbelítova.
Stále vzpomíná Marie Rozhoňová,
dcery Radka a Jana s rodinami

∙ Dne 22. července 2018 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí
mé maminky, babičky a prababičky paní Milušky Kubecové
ze Zbelítova, kde ţila po provdání téměř celých 70 let. Obracíme se proto na její sousedy, známé a ještě ţijící pracovnice bývalé Madety Milevsko, aby spolu s námi mamince věnovali tichou vzpomínku.
Děkuje dcera Alena s manželem Václavem,
rodiny vnuček, rodina Kubecova a ostatní nejbližší

1. prosince (sobota)
zahájení ADVENTU
s rozsvícením vánočního stromu
u postaveného Betlému vedle prodejny Jednoty,
pořádá ČSŢ a obec Zbelítov
5. prosince (středa)
MIKULÁŠ a ČERTI
tradiční čertovská pochůzka v podvečer po vsi
pořádají hasiči a hasičky
24. PROSINCE (pondělí)
ODPOLEDNÍ KOUPÁNÍ OTUŢILCŮ v rybníku,
VÁNOČNÍ VINŠOVÁNÍ u kapličky

Těžko jde bez Tebe žít, smrtí však láska nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít...

∙ Dne 11. srpna tomu bylo jiţ 25 let,
kdy nás ve věku 46 let navţdy opustil
pan Václav Kukač ze Zbelítova. Kdyby
nám byl dopřán dlouhý společný ţivot,
oslavili bychom letos 6. července zlatou
svatbu.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka Jana s rodinou

Chcete Zbelítovský zpravodaj elektronicky?
Jenom připomínám, ţe na poţádání je moţné dosílat
Zbelítovský zpravodaj i elektronicky. Například někomu z
rodiny, okruhu známých, kamarádů nebo přátel. Moţná uţ ve
Zbelítově nebydlí, moţná přijíţdějí zřídka nebo vůbec, přesto
se o dění v obci stále zajímají. Stačí jenom sdělit Vaši emailovou adresu nebo o tohle poţádat na redakční email, uvedený na této straně dole v itineráři.
-et-
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