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Obec bude mít svůj znak a vlajku
V sálu kulturního domu se v pátek 26. července v podvečer konalo zasedání
zastupitelstva a sešla se necelá dvacítka lidí. Spolu se starostkou a zastupiteli vybírali
ze dvou předloţených variant budoucí znak a vlajku obce Zbelítova (oba návrhy vyobrazeny a detailně představeny v čísle 1/2019 Zbelítovského zpravodaje). Svůj znak
ani vlajku obec dosud neměla. Oba návrhy vypracoval pro Zbelítov dle specifických
pravidel heraldik Arnošt Drozd. Kaţdý heraldický návrh by měl vycházet z historie
obce, charakterizovat ji a být spíše jednoduchý. Účastníci se jednotně shodli, ţe varianta A v modroţlutém provedení je vhodnější. A tuto variantu zastupitelstvo nakonec
definitivně schválilo. Neţ bude obec moci oba symboly veřejně pouţívat, musí je ještě schválit příslušný výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poté převezme starostka z rukou premiéra nebo předsedy senátu platný schvalovací certifikát. Celý proces můţe trvat i několik měsíců.
-etzvon
klíčový kříţ

-odkaz na zvon z roku 1752 a kapli sv. Panny Marie
-odkaz na kapli a památné kříţe v obci,
klíč odkazuje na znak nejvýznamnějších majitelů
panství (1623-1848), Strahovský klášter
zlatá tinktura -odkaz na okolní polnosti
modrá barva
a vlnité dělení -odkaz na vodstvo v obci (rybníky, potoky)

vlajka je odvozena z návrhu znaku
a vychází ze stejných indicií.

Hasičské auto a přívěsný vozík uţ v říjnu
Během první poloviny října převezmou hasiči do svého majetku nový
automobil a za něj přívěs. Obě tyto
investice mohly být realizovány jenom
díky dotačním titulům. Obec se na jejich financování podílela jen částečně.
Na automobil částkou 224 729 Kč, na
přívěsný vozík 52 600 Kč.
Pořizovací cena automobilu značky
Ford tranzit combi 350L3 se vyšplhala na
974 729 Kč včetně DPH. Dotace z Generálního ředitelství HZS ČR a krajského
úřadu na něj činila 750 000 Kč. Automobil
je devítimístný a slouţí výhradně pro
přepravu osob. Přepravu poţární techniky
a materiálu bude nyní zajišťovat přívěsný
vozík. Na zakázku ho vyrobila firma Vezeko s.r.o. z Velkého Meziříčí s celkovým
nákladem 162 600 Kč. Krajský úřad přispěl dotací 110 000 Kč.
Ţehnání i posvěcení
Starostka obce i hasiči se domluvili, ţe oba nové dopravní prostředky nechají knězem poţehnat. Slavnostně za
hojné účasti všech, aby nová technika

dlouho a dobře slouţila. Stejně jako to v
minulosti dělávali naši předci. A k ţehnání ještě připojit svěcení kříţku v Jablanech. Ten nedávno prošel opravou. Podstavec pod kříţkem uţ byl notně narušený, následkem toho se kříţek nebezpečně
vychyloval a hrozil pád. Firma Jiřího
Hrůzy zhotovila podstavec nový a kříţek
do něj pevně zakotvila. S kříţem se manipulovalo, proto je vhodné ho nechat znovu posvětit.
Z Prahy přijede Jakub Berka
Slavnost se chystá na sobotu 26.
října od 13. hodiny odpoledne. Organizačně se zapojí všechny spolky v obci.
Hasiči, Český svaz ţen a starostka se zastupiteli. Obřad přislíbil vykonat kněz
Jakub Berka, působící nyní v Praze. Pokud by jeho účast na poslední chvíli něco
nečekaně překazilo, mají organizátoři
jasno. Akce se zruší a po domluvě s knězem ji uskuteční v jiném vhodnějším termínu. A přesný program celého odpoledne? Ten organizátoři včas oznámí na plakátech. Chybět nebude nástup hasičů ve

výstroji, pochod ke kříţku, tam jeho
posvěcení, později poţehnání obou
dopravních prostředků, muzika v sálu s
občerstvením. Starostka, zastupitelé,
hasiči, hasičky i členky ČSŢ na slavnost
všechny srdečně zvou.
Eva Taterová

Velké finále
pohárové soutěţe hasičů
v Oseku
V sobotu 28. října proběhlo v
Oseku na hřišti Pod Hájenkou letošní
poslední kolo pohárové soutěţe hasičů.
Avšak stejně jako vloni těsně po uzávěrce tohoto vydání. Z tohoto důvodu
přineseme podrobnější informace o
tom jak velké finále v Oseku dopadlo
aţ v příštím (prosincovém) vydání
zpravodaje.
Po předposledním kole, které se
konalo 14. září ve Skalách u Protivína,
měl Zbelítov A v kategorii klasik jasno
a uţ definitivně rozhodnuto. Hasiči si v
sobotu 28. září jeli do Oseku pro zaslouţené vítězství a uţ příliš nezáleţelo, jakého výsledku tam dosáhnou. Ve
Skalách vedl Zbelítov A o sedm bodů
před Přeborovem. Kdyby si nechal Přeborov 28. září v Oseku škrtnout jeden
nepříznivý výsledek (jedno z několika
čtvrtých míst) a vysoutěţil první místo,
stejně by vítězství Zbelítova A neohrozil.
Takhle jasné to ale vůbec neměla zbelítovská děvčata. Po soutěţi
ve Skalách jim na chvíli patřila třetí
příčka. Celé klání však bylo stále otevřené a vše se rozhodovalo aţ v Oseku.
Eva Taterová

Zbelítovské hasičky (–archiv-)

Jak pokračuje budování?

Informace z obce

K opravě střechy
a budovy bývalé prodejny

Svoz komunálního odpadu

O letních prázdninách došlo k plánované opravě střechy
mateřské školy, kterou prováděla firma Ladislava Klímy. Po odkrytí
stávající střešní krytiny bylo zjištěno, ţe krov pod ní je totálně
v katastrofickém havarijním stavu. Bylo proto nutné celý ho kompletně vyměnit (včetně latí atd.). Krytina na mateřské škole se uţ
měnila v roce 2000 a tehdy provádějící firma vůbec neprovedla
vyvedení a odvětrání z odpadů a záchodků nad střechu. Sráţení
výparů tak za 19 let způsobilo totální prohnití krovu! Původně plánovaná částka 133 193 Kč na opravu se tak prodraţila o dalších
cca 220 000 Kč.
Děkuji firmě pana Ladislava Klímy a jsem ráda, ţe vše zvládla dokončit před začátkem školního roku. A věřím, ţe tentokrát
střecha vydrţí déle.
V letních měsících jsme započali rekonstrukci budovy čp.
63. A i tato se zpočátku neobešla bez komplikací. Rozumím samozřejmě názorům, ţe jsme měli budovu raději zbourat. Bývalou prodejnu ale postavili naši tátové a dědové v akci „Z.― Přišlo mi proto
celkem logické zachovat jejich práci a pokusit se budovu bývalé
prodejny udrţet. Spíše ji opravit neţ hned bourat. V současné době
je vše jiţ připraveno na nový krov, okna a fasádu. A troufnu si říci,
ţe výsledek bude skvělý.
Markéta Honzíková, starostka obce

Končí sezóna i pracovní smlouvy
Úklid, údrţbu a další sezónní práce zajišťovalo pro obec i
letos několik místních ţen. Jejich zaměstnávání u obce se po splnění určitých kritérií podařilo zprostředkovat prostřednictvím Úřadu práce a Svazku obcí Písecka. Přivítala to jak starostka obce tak
všechny tři zaměstnankyně. Veřejná prostranství obce, vyţadující
sezónní péči a údrţbu, se stále rozšiřují a obec nemá stálé pracovníky, kteří by ji vykonávali. Pro letošní trojici ţen tak bylo výhodné mít práci v místa bydliště. Kromě seberealizace získaly alespoň
na určitou dobu zaměstnání (obvykle půl roku), sociální kontakt a
v neposlední řadě i potřebné finanční prostředky. A obec upravený
vzhled.
Iva Volfová pracovala od 1. dubna do 30. září. Marta Nyiriová nastoupila k obci 1. června a pracovní poměr jí skončí 30. listopadu. Také Radce Smrtové začal pracovní poměr 1. dubna, ale
potrvá aţ do konce letošního roku.
Eva Taterová

Podzim v přístřešku

v zimním reţimu a úhrada poplatku
od

2. října 2019

se popelnice budou

vyváţet opět kaţdý týden.
Den svozu

STŘEDA zůstává nadále stejný.

Kdo si úhradu poplatku za komunální odpad rozdělil do splátek, měl povinnost nejpozději do 30. září
zaplatit druhou splátku. Hotově v kanceláři starostky
obce nebo na účet obce číslo 0640997339/0800. Jako
variabilní symbol se uvádí 133700xxx (místo xxx doplňte
jako koncovku číslo popisné Vašeho domu.
-et-

PÁLENÍ VĚTVÍ v obci
kdy?

v sobotu 19. října

kde?

na louce hned pod mateřskou školou

čas?

od 8 do 12 hodin

zajišťuje?

místostarosta obce Pavel Chvojan

důležité!

VĚTVE NA LOUKU PŘIVEZTE
AŢ V TENTO STANOVENÝ DEN I ČAS!

Informace z mateřské školy
Na základě Výzvy č. 02_18_063 Šablony II
v prioritní ose 3 OP VVV realizuje školka projekt s názvem
„Šablony pro MŠ Skřítci Zbelítov II,“ registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/013188.
Doba trvání projektu je 24 měsíců, od 1. 5. 2019
do 30. 4. 2021. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání
v Mateřské škole Skřítci. V rámci projektu je financováno:
vzdělávání pedagogických pracovníků - cílem zvýšení
kvality vzdělávání je podpora profesního růstu pedagogů
vzděláváním pedagogických pracovníků formou ucelených
vzdělávacích programů,
činnost školního asistenta - cílem je podpora společného
vzdělávání, vzdělávání dětí ohroţených školním neúspěchem a podpora při organizačně náročných aktivitách.
Personální šablona školního asistenta zvyšuje moţnost
individuálního vzdělávání,
projektové dny mimo školu - propojení teoretických
znalostí s praxí,
odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce
s rodiči - v rámci projektu budou připravována odborně
zaměřená tematická setkávání odborníků a rodičovské
veřejnosti, která budou zacílena především na podporu
připravenosti dětí pro vstup do základní školy a plynulý
přechod bez rizik.

V pondělí 23. září začal podle astronomického kalendáře podzim. A přesně na
toto téma i den vyzdobila parta místních stylistů přístřešek vedle prodejny. Nad
nápaditým a hezky sladěným výsledkem jednoho odpoledne se musí pozastavit
kaţdý, kdo jde kolem. Nechybí totiţ vůbec nic, co k podzimu patří. Létající
drak, slunečnice, věnec i kytice z klasů obilí. Výzdoba z listí, paliček kukuřice,
košík jablek, kaštany, ţaludy, šišky. Dokonce i dvě moudré sovy a na drátě
vyřádkované vlaštovičky -jen odletět do teplých krajin. Kdyby do Zbelítova
zavítal nějaký podzimní inspektor, určitě by od něj autoři dostali kytičku. -et-
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Projekt „Šablony pro MŠ Skřítci – Zbelítov II“ je
spolufinancován Evropskou unií.
Za Mateřskou školu Skřítci Hana Maťhová

Hasičské cvičení ve Zbelítově slovem i obrazem
V sobotu 20. července se do Zbelítova opět po roce sjíţděla hasičská
druţstva, aby sbírala další cenné body .
Na louce pod mateřskou školou začínalo
od 13. hodiny další kolo soutěţe O putovní pohár hasičů okresu Písek a O pohár starostky obce Zbelítov. Prostorná
louka se tak na celé odpoledne stala
centrem všeho dění ve Zbelítově včetně
skvělého zázemí.
Počasí několik posledních let, kdy
se jedno z kol pohárové soutěţe pořádá
také ve Zbelítově, vyloţeně přeje. Dokonce tak, ţe kvůli panujícímu vedru vydrţel
na sluníčku jen málokdo. Vhod tak přišlo
posezení pod party stanem ve stínu a samozřejmě občerstvení. Toho se pořadatelé zhostili i letos na jedničku. Pivo, káva,
nealko, výborné klobásky z udírny a další
dobroty. Z široké nabídky si zkrátka mohl

vybrat kaţdý. A tak není vůbec divu, ţe
kolem dokola panovala pravá letní a
přátelská pohoda. Umocněná tím, ţe se
domácím dařilo.
Oba domácí týmy v čele
Zbelítov A v kategorii klasik si
časem 33,99 suverénně doběhl pro vítězství. Hned za ním skončil Zbelítov B
s časem 34,63. Tým se do kategorie
klasik zapojil poprvé, předtím soutěţil
v kategorii open s upravenými stříkačkami. Třetí místo ve stejné kategorii
bral Osek (35,56), čtvrté Přeborov
(42,03), pátý skončil Dobrošov (73,29)
a neplatný pokus vyřadil Ciegler team
na poslední šesté místo. Jejich košař si
v zápalu boje o káď zranil rameno a
koš mu upadl.
Rozhodovaly setiny
V kategorii ţeny klasik s časem 31,61
zvítězily hasičky z Milevska, ale jen o

setiny sekundy před domácím Zbelítovem. Děvčatům dosaţený čas 31,75 stačil
na druhé místo. Třetí skončily ţeny z
Nového Dvora (41,85), čtvrté z Kestřan
(43,44) a poslední Osek (43,95).
V kategorii ţen s upravenými stroji spolu zabojovaly čtyři týmy. Zvítězily
ţeny z Podolí (29,70), hned za nimi Jehnědno (34,03), třetí Křenovice (34,42),
poslední Paseky B (38,67).
Na závěrečném nástupu převzaly
oceněné týmy z rukou starosty hasičů
Karla Kothery, starostky obce Markéty
Honzíkové a hlavního rozhodčího Václava
Řehoře poháry, diplomy a salámy. Do
konce pohárové soutěţe zbývala ještě
čtyři kola. Ta mohla celkovým pořadím
ještě pořádně zamíchat, ale Zbelítov A
se v té době uţ drţel na čele.
Eva Taterová
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Fotogalerie - co je nového ?
Čekárna v novém
kabátu. V průběhu
srpna se autobusová
čekárna dočkala výrazné obměny. V rámci údržby ji pracovnice obce zvenku i zevnitř kompletně vymalovaly. Stěnu uvnitř opatřily barevnými motýlky, na tmavě
hnědo natřely lavičku, sokl, zábradlí a vše tak spolu krásně sladily. Celou parádu
skvěle dokreslují muškáty na oknech i lavička pod jedním z nich.
Čekat na autobus je teď více než příjemné. Zbývá jen věřit, že
čekárna takhle pěkná a bez jakýchkoliv přidaných malůvek, obrazců, nápisů a podobných výtvorů vydrží co nejdéle…
foto Markéta Honzíková /-et-

Přístřešek tentokrát jako galerie. Ve výstavní
galerii se na léto proměnil přístřešek vedle prodejny potravin. Děti zareagovaly na výzvu kronikářky a pro výzdobu
poskytly svoje školní i neškolní výkresy. Prohlíţet si je tak
mohl kaţdý, kdo šel právě kolem a měl čas i chuť.

V příštím vydání přineseme přehled všech přeměn, kterými
přístřešek letos prošel.
-et-

Kulaťák u studny je hotový

Ohlédnutí v čase
se Zdeňkem Kláskem

Malý zbelítovský „kulaťák― uţ je
hotový. Opravená studna na návsi se
letos dočkala nového dřevěného poklopu, kolem dokola navezení zeminy a do
ní vysázení okrasných keříků a další zeleně. Vše zakrývající kačírek (drobné kamínky) celou úpravu uţ jen korunoval.

...sčítání lidu v osadách politického
okresu Milevského. Zpravodaj 15. února
1891:
Zbelítov -počet domů 34
v roce 1880 osob 249
Zbelítov -počet domů 34
v roce 1890 osob 227

–et-

...V samotném Zbelítovu ubylo od posledního sčítání 22 lidí. V soudním okresu milevském ubylo za posledních 10 let
celkem 843 obyvatel. To bylo přičítáno
převážně vystěhovalcům do Ameriky,
kterých stále přibývalo. Loni se odstěhovalo z Českého království o 65 000 více
lidí než před rokem. Vždyť jen během
měsíce dubna t. r. se na milevském
okresu odstěhovalo 88 lidí.
...Tohoto roku na sbírku milodarů ve
prospěch pohořelých v Kučeři, se svolením slavného c.k. okresního hejtmanství
v zastupitelském okresu milevském,
přispěla částkou 13 zlatých (zl.) 50 krejcarů (kr.) i obec Zbelítov. Přispívaly
obce, farní úřady, kostelní sbírky i jednotlivci. Obecnímu úřadu v Kučeři bylo
předáno na rozdělení mezi pohořelé
celkem 142 zl. 83 kr.

Rakouskem po stopách Sisi. V sobotu 12. září se 32 turistů ze Zbelítova vypravilo
na jednodenní poznávací okruh částí Rakouska. Zájezd s průvodcem, který inicioval Český svaz ţen, účastníky doslova nadchnul. Navštívili město Gmunden, halštatské jezero s
obcí Hallstatt, která tvoří společně s pohořím Dachstein a Solnou komorou Světové dědictví UNESCO. V solných lázních Bad Ischlu obdivovali letní sídlo císaře Františka Josefa
I. a jeho manţelky Sisi. V cukrárně, kam císařský pár s oblibou chodíval, si dali dortík. K
tomu všemu jim průvodce z cestovní kanceláře velmi poutavě, úplně jako pohádku, povyprávěl místopis, historické souvislosti i zajímavosti z ţivota císařského páru. V Rakousku si prohlédli ještě několik dalších míst, společně vyfotografovali a hurá zpátky domů.
foto –archiv-/-etZbelítovský zpravodaj 3/2019 • strana 4 •

...zajímavost: dobrovolná daň za ¾ roku
1890 -v Rakousích bylo strženo za tabák
a doutníky 57 630 021 zl., v samotných
Čechách 15 569 818 zl. Denně se prokouřilo a prošňupalo v Rakousku 218 435 zl.,
v Čechách 57 132 zl.
Zdeněk Klásek
Pouţitý zdroj: literatura-tiskoviny z archívu knihovny Milevského muzea. Zpravodaj, odpovědný
redaktor K. Lustig, Vydavatel hospodářský spolek
pro politický okres Milevský.

Představujeme spolky,
sdružení, osobnosti...
Řehoř
Hasičina provází Václava Řehoře celý ţivot
Letos 2. května
obdrţel Václav Řehoř
(72) v Přibyslavi titul
Zaslouţilý hasič. Nejvyšší
vyznamenání,
na které při splnění
určitých kritérií jde v
hasičině
dosáhnout.
Slavnostní ceremoniál
se koná pravidelně
kaţdý rok v Přibyslavi
na Vysočině. Městě,
které se stalo centrem
veškerého hasičského
hnutí. Sdruţení hasičů
Čech, Moravy a Slezska letos vyznamenalo
celkem 16 hasičů z
celého Česka. Z nedalekého Záluţí také
Františka Procházku.
Václav Řehoř pochází z Jickovic. K hasičině přičichl uţ po
vojně a zůstal u ní celý ţivot. Řádně zaregistrovaným členem tehdejšího Svazu poţární ochrany se stal v roce 1972 v Jickovicích a jeho
členství ve svazu trvá dodnes. Dobrovolným hasičem „v jednom kuse―
je tedy celých 47 let. Za svůj ţivot vykonával řadu povolání. Vyučil se
klempířem a tohle řemeslo dělal aţ do vojny. Během ní opravoval
bouraná auta, zvládl svářečské zkoušky a tak začal svařovat. Později
pracoval u stavebního podniku a před penzí ještě u Jednoty. Při všem,
co dělal, šla hasičina stále s ním. Obětoval tomuto koníčku celý svůj
volný čas, mnohdy i na úkor rodiny. Našel si ho ale vţdycky a nikdy
toho nelitoval. Letos udělené nejvyšší vyznamenání je tak oceněním
jeho celoţivotní práce, dobrovolného nasazení i satisfakcí zároveň.
Korunovalo tak galerii jiných ocenění, medailí a řádů, které má doma
na chodbě poctivě vystavené.
Vyznamenání Zaslouţilý hasič
Vyznamenání Zaslouţilý hasič se uděluje za dlouholetou obětavou práci pro rozvoj dobrovolné poţární ochrany. Návrh na vyznamenání podává místní organizace (SDH Zbelítov), okresní a krajské
sdruţení se k němu vyjadřuje (OSH a KSH), ústředí schvaluje (SH ČMS).
Slavnostního ceremoniálu na zámku v Přibyslavi se zúčastňují představitelé hasičské špičky na okresní, krajské a republikové úrovni. Dle
přesně stanoveného protokolu vyznamenaní přebírají pamětní medaili
a dekret o udělení. Později ještě videozáznam a několik fotografií,
které jim budou výjimečný záţitek navţdy připomínat. Nástěnka s
jejich fotografiemi bude vystavena po celý rok v přibyslavském hasičském muzeu. Václava Řehoře doprovodila do Přibyslavi rodina a také
starosta zbelítovských hasičů Karel Kothera.
Vedoucí mládeţe, náměstek starostky OSH, rozhodčí...
V Jickovicích byl krátce po svém nástupu zvolen do funkce
jednatele. O rok později začal stavět dům ve Zbelítově a jeho další
hasičská činnost nabrala obrátky uţ tady. K práci s mládeţí měl blízko
a uměl to s ní. Projevilo se to třeba v zaměstnání u stavebního podniku, kde si udělal pedagogické minimum a vedl učně. A jak vlastně
přišel na myšlenku vést dětské hasiče? „Při okresním sdruţení hasičů
byla soutěţní hra Plamen, která trvá dodneška. Dětí ve Zbelítově bylo
tenkrát dost, tak jsem se zkusil zeptat, jestli by chtěli soutěţit a stát
se hasiči? Chtěli, a tím to všechno začalo,― vzpomíná Václav Řehoř.
Zelenou pro práci s mládeţí mu dal i tehdejší velitel zbelítovského
hasičského sboru Josef Vlk. V té době uţ fungovala dětská druţstva i
v některých okolních vesnicích. Z tehdejší zakládající jedenáctky devíti a desetiletých kluků jsou dnes padesátníci. V druţstvu cvičilo později i několik děvčat. Od svého zaloţení trvá druţstvo dětí ve Zbelítově bez přerušení. Jen se čas od času mění počet dětí. „Někdy jich
bylo víc, občas kriticky málo,― říká Václav Řehoř. „Snaţil jsem se je
motivovat tak, aby měli všichni snahu,― dodává. Druţstvo mladších
ţáků zaloţil v roce 1978 a vedl ho aţ do roku 1990. Svěřenci pod jeho
vedením obec skvěle reprezentovali a sbírali úspěchy na hasičských
soutěţích. Existují kroniky, které tehdejší činnost malých hasičů dokumentují. Děti kroniky psaly samy a v psaní se poctivě střídaly. Václav

Řehoř má i řadu dobových fotografií, nad nimiţ se
dnes pousmívá a nostalgicky vzpomíná. „Hra Plamen
nebyla jenom hasičina, měla ještě další úkoly. Třeba
vázání uzlů, hod granátem nebo hadicí na kuţelky. I
tyhle dovednosti jsme s dětmi trénovali. S poţárními
disciplínami pak uspěli v jarním kole, s brannými dovednostmi v podzimním. Školením získal Václav Řehoř
kvalifikaci Vedoucí II. stupně, nutnou pro práci s dětmi. Vzpomíná, jak jednu dobu měl dětská druţstva
dokonce dvě. S dorostenci tehdy skončili v krajském
kole čtvrtí a další rok pátí.
A štafeta pokračuje
Z řad svých svěřenců si vychoval nástupce
Járu Chvojana, Láďu Medenciho a nejposledněji Romana Nováka. Dvěma prvním předal svoji roli v roce
1990, protoţe byl zvolený do výkonného výboru OSH a
přestával stíhat. Nově začal vykonávat vedoucího odborné rady mládeţe po celém okresu. Pěknou řádku
let měl na starosti všechny sbory mládeţe, aţ jednou
na schůzi v Přibyslavi postavil své kolegy před hotovu
věc. „Hoši, najděte si místo mě uţ někoho jiného,
jsem tady z vás uţ nejstarší!― Poslechli, zvolili si jiného, ale Václava Řehoře tohle rozhodnutí posunulo na
post jednoho ze tří místostarostů OSH. A vrátilo zpět
k hasičským soutěţím, které nyní zaštiťuje a působí
jako rozhodčí. Hasičina je u Řehořů dědičná a nakaţlivá. Lásku k ní podědili oba synové i všechna čtyři
vnoučata. Uţ teď je jasné, ţe dědečkovu hasičskou
štafetu ponesou dál.
„Kdybych byl znovu
mladý, nic bych
neměnil a šel asi
úplně stejnou cestou,―
bilancoval
svoji hasičskou ţivotní dráhu Václav
Řehoř.
-etSbírka medailí a řádů Václava Řehoře
Zdůvodnění návrhu na vyznamenání
dle Statutu o udělování vyznamenání
Svazu hasičů Čech a Moravy (SH ČMS):
Br. Václav Řehoř zahájil svoji kariéru dobrovolného hasiče
vstupem do tehdejšího Svazu poţární ochrany základní organizace
Jickovice v roce 1972. Krátce po svém vstupu do této organizace byl
zvolen do funkce jednatele. Po přestěhování do Zbelítova přestoupil
do zdejší organizace, kde se aktivně zapojil do její činnosti. V roce
1978 zaloţil ţákovské druţstvo mladých poţárníků, jejichţ činnost
vedl aţ do roku 1990. V ţákovských druţstev, která vedl vychoval i
své pozdější nástupce. Jeho zásluhou se počty mladých poţárníků
stále rozrůstaly a druţstva úspěšně reprezentovala naši organizaci na
mládeţnických soutěţích a stala se nedílnou součástí našeho sboru.
V roce 1995 byl zvolen do funkce velitele sboru a velel i
zásahové jednotce obce. Pod jeho vedením se sbor stabilizoval a
začal se viditelně prosazovat mezi sbory v okrese Písek. Funkci velitele sboru ukončil v roce 2008.
V roce 1988 byl zvolen do funkce starosty okrsku Milevsko. I
zde se projevila jeho vůdčí schopnost a zápal pro hasičskou práci tak,
ţe se okrsek postupně propracoval mezi nejlepší v okrese Písek a
patří mezi ně dodnes. Post starosty okrsku opustil v roce 2015.
V roce 2005 byl zvolen do VV OSH v Písku a v roce 2015 se
stal náměstkem starosty a OSH v Písku a tuto funkci vykonává doposud.
Od roku 2001 vykonává funkci rozhodčího—instruktora.
Vychovává další rozhodčí pro hasičské soutěţe, aby byla zaručena
objektivita všech podniků pořádaných jednotlivými sbory či sdruţením v našem okrese. Sám se rovněţ jako rozhodčí aktivně podílí na
řízení soutěţí od mládeţnických kategorií aţ po krajské soutěţe
dospělých.
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Střípky z kronik
Váţení čtenáři,
26. října proběhne v obci slavnostní
posvěcení nového auta pro naše hasiče.
Krásné slavnosti svěcení probíhaly i v minulosti a já Vám dnes předkládám celý text z
kroniky z roku 1946, kdy byla svěcena nová
motorová stříkačka:

Při zastavení průvodu a uklidnění
zahájil předseda MNV slavnost těmito slovy:
„Jménem Místního národního výboru a
všech občanů zahajuji tuto dnešní slavnost
posvěcení motorové stříkačky, na které Vás
všechny přítomné nejsrdečněji vítám!―

Dne 2. června 1946 byla v naší
obci veliká slavnost a to svěcení nové motorové stříkačky, která byla koupena v roce
1940 a nebyla dosud posvěcena. Příprava
byla veliká, postavena brána u rohu obytného stavení čp. 10 přes silnici k Hrůzové
zahradě s nadpisem Vítáme Vás! Pomník
padlých byl okrášlen květinami a měli u
něho čestnou stráţ dva členové hasičstva.

Druţička Zdeňka Nováková z čp. 12
ihned přivítala připravenou básničkou posvěcence motorové stříkačky a odevzdala
jemu kytici.

Program:
v půl druhé odpoledne bylo vítání
okolních hasičských sborů, které se přiváděly s hudbou do obce před pomník padlých. Hasičstvo se zúčastnilo z obce Přeborov, Níkovice, Hrejkovice, Osek, Velká a
Milevsko, celkem 66 hasičů krojovaných a 8
děvčat, také v hasičském kroji. Domácího
hasičstva v kroji bylo 15 členů a 9 členů v
pracovním novém obleku zelené barvy.

vítáme Vás prostým slovem,

Zatím byl sestaven průvod, druţičky, malé
děti, kmotra a matka, dále dvě větší druţičky, hudba, ostatní hasičstvo a obecenstvo. S průvodem se šlo naproti směrem k
Milevsku veledůstojnému děkanu milevskému Heřmanu Ţákovi.
Na vršku u kříţe u budovy Václava Holuba
čp. 54, průvod se obrátil, zatím přijel očekávaný host, který byl uvítán předsedou
MNV Jaroslavem Kotherou a zařazen do
průvodu, který na povel okrskového velitele hasičstva se dal do pochodu při hudbě
zpět bránou do návse, kde byla jiţ připravena ověnčená motorová stříkačka i s pracovní četou.

VELEDŮSTOJNÝ PANE!
Jak zástupce to Kristova,
vítáme Vás vřele,
osadníci celé.
Vítáme Vás v naše kraje,
v naší obec celou,
vítáme Vás jako Češi,
láskou srdce vřelou.
Vítáme Vás jménem všechněch,
v naší vísku milou,
vítáme Vás v naše krovy,

Při svěcení matka pí Marie
Buzková čp. 4 a kmotra pí Anastázie Rozhoňová čp. 13 drţely
nad motorovou stříkačkou ruku a
společně říkaly krásné heslo:
Bohu ke cti,
bližnímu k pomoci,
toto je hasičů výstižné heslo,
kéž sílí Vás,
když ve dne i za noci,
červánkem požáru
někde se blesklo.
Zde i na věčnosti uhas oheň,
zní prosba k světci Floriánu,
kéž ta prosba
všechny nás pohne,
bychom v nebeském
sešli se stanu.

jež se kolem vinou.
Stříkačku jsme zařídili,
k ochraně nás všech,
račte nám ji posvětiti,
k dobru, k stráži všech.

Při ukončení obřadu svěcení poděkovala krásnou básničkou druţička Anna Heroutová,
studentka z čp. 29, kmotře a
matce stříkačky:

Posvěťte nám tento stroj,
požehnejte krásný den,
raduje se víska naše celá,
a má radost jen.

Slavnostní průvod Zbelítovem vedl milevský děkan Heřman Žák
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Po přivítání měl veledůstojný pan děkan krásnou promluvu k obci, všem občanům a k
obětavosti hasičstva při ohni. Po
promluvě bylo svěcení stříkačky
(tichounce pršelo při svěcení, ţe
lidé jiţ říkali, ţe je posvěcena
důstojným panem děkanem jednou a z nebes podruhé).

PODĚKOVÁNÍ.
Váţené ode všech,
Vy dobrotivé paní
i k Vám se tato slavnost
zvláště pojí.
Při ţehnání
stvrdily jste dlaní,
ţe pod ochranou jste
hasičskému stroji.
Děkuji Vám za to,
jménem hasičského spolku,
ţe tu čestnou úlohu jste přijaly,
s radostí, ochotou a bez okolků
a posvěcení toto uvítaly.
Váţené paní,
všichni máme radost,
hasičský sbor nejvíce Vám vděčí.
Kéţ štěstí a zdraví
máte hojnost
a
k hasičskému sboru
lásku s péčí.

Dalším pořadem bylo, ţe
předseda MNV odevzdával motorovou stříkačku hasičskému sboru a
řekl:
„Bratře veliteli, v zastoupení Místního národního výboru a všeho občanstva naší obce, odevzdávám Ti
motorovou stříkačku a ţádám Tě,
abys ji ve svém hasičském sboru
zařadil jako moderní technickou
součást výzbroje pro ochranu našeho občanstva proti poţáru. Zdejší
občanstvo plně uznává vznešenou
ideu hasičstva a děkuje všem členům zdejšího sboru za to, ţe svojí
sluţbou a pohotovostí všem občanům dali pocit bezpečnosti a ochrany, a proto milerádi přinášejí oběti
s nákladem pořízení moderního
stroje, neboť jenom řádně vyzbrojený sbor můţe býti zárukou plné
bezpečnosti celé obce.―
Velitel hasičského sboru
Josef Čapek čp. 46 poděkoval za
dar obce pro hasičský sbor a řekl:
„Pane předsedo,
s pocitem velké radosti přejímám
dar zdejší obce, motorovou stříkačku do péče hasičského sboru. Jménem všech členů děkuji Místnímu
národnímu výboru, děkuji všem
místním spoluobčanům za uznání,
kterého se pořízením motorové

stříkačky hasičskému sboru dostalo. My váţíme si tohoto okamţiku, váţíme si této shody
a svornosti, kterou jsme splnění cíle dosáhli. My pak slibujeme, ţe věrni myšlence a ideji
hasičské stojíme na stráţi k ochraně majetku, zdraví i ţivotů svých spoluobčanů, a ţe
svou prací a činností dokumentovati budeme vţdy heslo Ve svornosti síla! Svorností malé
věci rostou – nesvorností se rozpadávají. A proto, svorností ku zdaru naší drahé obce!―
Pak následovaly promluvy hasičské, které měly velký důraz na významnou povinnost kaţdého hasiče, referoval Josef Malý z Milevska. Za tak význačný a poučný proslov
poděkoval Vladimír Švehla z čp. 33. Pak následovala vzpomínka na padlé vojíny, kteří
jsou napsáni zlatými písmeny v tvrdém kamenu v modelu pěkného pomníku, kterou vykonal pan děkan milevský. Modlitbou zakončil celý program slavnosti. Hudba zahrála na
konec československou státní hymnu. Po slavnosti se konala taneční zábava aţ do rána.
Podle mne krásná a důstojná oslava a doufám, ţe i ta naše v říjnu bude stejně
pěkná…
Ludmila Přibylová, kronikářka obce

Chcete prohlíţet Zbelítov z výšky?
Otevřete webové stránky obce Zbelítov

www.zbelitov.cz
v postranním sloupci vpravo v Aktualitách mezi ostatním vloţeným najdete i odkaz z 1. 8. 2019 na Virtuální prohlídku
obce. Ten po otevření nabídne další odkaz

http://www.virtualtravel.cz/export/zbelitov
Poklepáním na něj se zobrazí pohyblivý letecký pohled na

Vysočinka ve Zbelítově. V pátek 5. července před
poutí vyhrávala ve Zbelítově kapela Vysočinka. Na prostranství před kulturním domem přímo pod širým nebem.
Kdo si našel místo pod party stanem, nelitoval. Pohodově
se sedělo, povídalo, příjemně poslouchalo i zpívalo, a
ještě tam byl chládek. Jako improvizované podium muzikantům dobře poslouţil vnitřek přívěsu nákladního auta.
Po celou dobu své produkce tak byla kapela pěkně na
očích. O to víc, kdyţ oba zpěváci občas vyskočili na ţidle.
Není divu, ţe si s nimi posluchači rádi zanotovali nebo
zatancovali. Sešlo se téměř 130 příznivců dobré zábavy. K
mání byly výborné klobásky i maso z grilu. Pivo teklo
proudem a prodávalo se rovnou z okna zasedačky. Zkrátka, pravá letní pohoda na vsi.
foto Marie Nováková / -et-

Zbelítov. Detailněji pak můţete prohlíţet náves, kapličku
zvenčí i zevnitř, zahradu a interiér mateřské školy.
Smyslem této prezentace je obec více přiblíţit, zviditelnit. Do budoucna chce starostka doplnit prezentaci ještě o
opravený kříţ v Jablanech a nově zrekonstruovanou budovu
bývalé prodejny — budoucího sídla obecního úřadu. Náklady
na projekt činily 12 tisíc korun.
-et-
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Životní jubileum oslavili

Co se chystá?

(a souhlasili se zveřejněním)

13. října (neděle)
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Stanislav Ctibor

50 let

František Kotrba

50 let

Eva Marvanová

55 let

Václav Hrůza

60 let

Jaroslav Kotrba

60 let

Alena Říhová

60 let

Jaroslava Peterková

65 let

Marie Trojáčková

65 let

Eva Ţáková

65 let

Václav Panoch

70 let

Jana Řehořová

70 let

Marie Kreisslová

75 let

Jana Buzková

75 let

Marie Kotrbová

85 let

Vlasta Novotná

90 let

B l a h o p ř e j e m e !
Pokud si nepřejete své jubileum ve zpravodaji zveřejnit,
sdělte tento požadavek starostce obce nebo redakci.

Narodili se
15.8. Rozárie Herout

Odešli navždy
Dne 30. 6. nás ve věku nedoţitých 79 let
navţdy opustil
pan Jan Hrych ze Zbelítova
Čest jeho památce!

starostka obce a kronikářka
přivítají do ţivota tři nové občánky

19. října (sobota)
pálení větví
na louce pod mateřskou školou
od 8 do 12 hodin
(bliţší informace na 2. straně tohoto vydání)

26. října (sobota)
slavnostní ŢEHNÁNÍ
nového automobilu pro hasiče
a
POSVĚCENÍ KŘÍŢKU v Jablanech
Obojí provede kněz Jakub Berka
(bliţší informace na 1. straně tohoto vydání).
Sledujte plakáty.

16. listopadu (sobota)
JIHOČESKÉ POHÁDKY
prezentace nové knihy pohádek
Zdeňka Kláska
V milevské Galerii M od 15 hodin
vystoupí Milevský dětský sbor.
Vlastní křest knihy chystá autor aţ na příští rok.

30. listopadu (sobota)
ZAHÁJENÍ ADVENTU
s rozsvícením vánočního stromu
U přístřešku s Betlémem vystoupí
zbelítovské děti s hudbou a pásmem básniček,
dívčí pěvecký sbor Mil-Roses z Milevska,
v sálu posezení s občerstvením.
Časový plán celé akce bude včas upřesněn,
sledujte plakáty.
Pořádá ČSŢ a Obec Zbelítov.

5. prosince (čtvrtek)
přijde MIKULÁŠ a ČERTI
pochůzka mikulášské druţiny po vsi
tradičně navečer pořádají hasiči a hasičky

24. prosince (úterý)
ZBELÍTOVSKÉ NAMÁČENÍ otuţilců
od 13. hodiny u rybníka pod hospodou

VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
31. prosince (úterý)
SILVESTR v sálu kulturního domu
zábava s VOUZ-BAND od 19 hodin
vstupné 250 Kč
(v ceně vstupenky půlnoční přípitek + sklenička na památku
+ slané pečivo na stole).
Po půlnoci venku velkolepý ohňostroj
Vstupenky bude moţné zakoupit v prodejně Jednoty
nebo v kanceláři obecního úřadu. Termín zahájení jejich prodeje bude včas upřesněn. Sledujte plakáty.

Po skončení Namáčení otuţilců pěší vycházka do lesa.
Sraz dětí +všech, kteří se chtějí přidat, u koupaliště.
S sebou vezměte vše, co mají zvířata ráda:
kukuřici, jablka, hrušky, kaštany, ţaludy...atd.
Se všemi půjde a srdečně zve Roman Novák.

VÁNOČNÍ VINŠOVÁNÍ u kapličky
Troubené koledy a vánoční blahopřání
odpoledne u kapličky.
Přesný čas bude upřesněn na plakátech.
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