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Kněz Jakub Berka světil a žehnal
Veliká sláva se konala v sobotu 19. října odpoledne. Žehnalo se nové hasičské vozidlo s přívěsem a světil opravený kříž v
Jablanech. Na organizaci celého odpoledne se podíleli místní
hasiči, Obec Zbelítov a cukrářským uměním přispěly i členky
svazu žen. Oba obřady vykonal kněz Jakub Berka, jehož osobu si
pořadatelé vysloveně přáli. A na poslední chvíli kvůli jeho zaneprázdnění změnili i původně plánovaný termín o týden dřív. Nechyběl velitel okrsku Milevsko Jaroslav Hejna ani domácí místostarosta Okresního sdružení hasičů Václav Řehoř. Diváků se
odpoledne před hasičárnou sešlo bezmála na 120. Nejprve se
průvod hasičů a všech ostatních vydal ke křížku v Jablanech.
V čele se starostkou obce Markétou Honzíkovou a knězem Jakubem Berkou. Ten v současné době působí v pražském Kostele
svaté Ludmily na Mírovém náměstí.
U křížku prozradil, že pozvání do Zbelítova je pro něj
velikou ctí. „Požehnání má v sobě obrovskou sílu. Je to přání
všeho dobra, krásného, aby se život povedl,“ uvedl kněz.
„Latinsky se řekne benedicere, a to jsou dvě slova. Bene je dobro, dicere mluvit. V překladu tedy požehnání znamená dobře
mluvit a člověk člověku tak lépe rozumět. A když si lidé dobře
rozumějí, dobře se jim žije,“ řekl. Kříž v Jablanech světil kněz
už jednou v roce 2012. Nyní, cirka po sedmi letech prodělal kříž
další opravu. Narušený podstavec pod ním ho nebezpečně vychyloval a hrozilo zřícení. S křížem se hýbalo, starostka proto rozhodla nechat ho znovu vysvětit.
Starosta zbelítovských hasičů Karel Kothera vyjádřil radost, že se hasiči dočkali nového vozidla. Přiblížil, že v roce
1972 převzal sbor do užívání stříkačku s vozíkem a příslušenstvím. Tehdy ji však nebylo za co zapřáhnout, a tak hasiči využívali traktor zemědělského družstva. Když v roce 1997 chtěli soutěžit O pohár hasičů okresu Písek, požádali družstvo o zapůjčení

Zveme Vás na

VÁNOČNÍ VINŠOVÁNÍ
o Štědrém dnu
v 15 hodin ke kapličce.
Přijďte si vyslechnout

vánoční blahopřání
a několik troubených koled.
I letos přislíbil přijet a zahrát
Štěpán Komárek...
starostka obce
Markéta Honzíková

nákladní avie s plachtou. Spolu se
stříkačkou a ostatním materiálem se
vezlo na korbě avie i celé soutěžní
družstvo. V roce 2003 Obec Zbelítov
zakoupila od ZVVZ Milevsko starší
skříňovou avii Furgon. Hasiči ji společnými silami poupravili a výjezdy
byly hned snazší. Nyní už její stav
přestal odpovídat povinným parametrům. Koupit nový automobil si obec
dovolit nemohla, avšak požádat o
dotaci ano.
A tak se nyní zadařilo pořídit
do majetku obce nový automobil
Ford tranzit combi 350L3. Jeho cena
se vyšplhala na 974 729 Kč včetně
DPH, obec uhradila 224 729 Kč. Dotace z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a krajského
úřadu činila 750 000 Kč. Automobil je
devítimístný a slouží výhradně pro
přepravu osob. Přepravu požární
techniky
bude
nyní
zajišťovat
Hasiči v plné parádě s novým vozidlem a přívěsem

Pokračování na straně 4...

Co je ve Zbelítově nového?
Budoucí budova obecního úřadu
dostává novou tvář

S nadsázkou by šlo říct, že firma Ladislava Klímy z Pechovy
Lhoty se letos ve Zbelítově pořádně zabydlela. Nejprve v letních
měsících provedla plánovanou opravu střechy na mateřské škole.
Ještě předtím však došlo k neplánované výměně krovu na této budově. Ten byl zcela prohnilý díky šlendriánu, který způsobila jiná
firma, která střešní krytinu na mateřské škole v roce 2000 měnila.
Další stavební akcí byla rekonstrukce bývalé budovy prodejny potravin, která už nyní patří do majetku obce. Budova byla úplně v havarijním stavu, ale protože tvoří jednolitý komplex s kulturním domem a pohostinstvím, přiklonilo se zastupitelstvo k variantě
nebourat, ale opravit. A na základě zpracované projektové dokumentace požádat Krajský úřad o příslušnou dotaci. Do nově zrekonstruované budovy počítá starostka příští rok přestěhovat kancelář a
veškerou agendu obecního úřadu.
Celá rekonstrukce probíhá ve dvou etapách. První je právě
nyní úspěšně dokončená. Budova dostala nový krov se střechou,
okna a dveře, fasádu. Celková investice vyšla na 498 895 Kč, z toho
poskytnutá dotace činila 298 000 Kč. Druhá etapa výstavby začne
hned v počátečních měsících roku 2020 a půjde o kompletní vybudování vnitřku budovy. Podlahy, příčky, voda, topení, kanalizace,
rozvody elektřiny a další. Protože půjde o budovu veřejné vybavenosti, musí mít bezpodmínečně i bezbariérový přístup. Ten bude
napojen k hlavnímu vstupu do budovy. Práce bude i tentokrát provádět firma Ladislava Klímy. A pokud půjde vše dobře, starostka
plánuje stěhování do nového do konce srpna 2020...

Informace z obce
Svoz komunálního odpadu na Nový rok
Navzdory skutečnosti, že 1. leden je státním svátkem, uskuteční firma Rumpold-P v tento den ve Zbelítově pravidelný svoz odpadu z popelnic.
-et-

Valná hromada Svazku obcí Milevska
V úterý 10. prosince se do Zbelítova sjeli starostové z šestadvaceti obcí v okolí Milevska. Zástupci z obcí,
které jsou členy Svazku obcí Milevska, zhodnotili svoji
činnost právě končícího roku. Ve Zbelítově se konala poslední letošní valná hromada Svazku. Ta probíhá obvykle
čtyřikrát do roka a pokaždé v jiné obci. Na tuhle poslední, v samém závěru roku, vždy přijíždějí ještě i dva hosté. Za milevské hasiče Lukáš Kamenský, za Policii ČR Jiří
Jordán. Oba informují a bilancují proběhlé události letošního roku.
-et-

Pár slov k pálení větví
V sobotu 26. října proběhlo na louce pod mateřskou školou hromadné pálení větví. Tuhle akci organizačně dobrovolně zajišťuje už několik let místostarosta obce Pavel Chvojan. Avšak, navzdory dopředu avizované
informaci o termínu, stále sem někteří přivážejí svůj
náklad v předstihu i několik dní dopředu bez jakékoliv
předchozí domluvy s místostarostou. Výsledkem je neuspořádaná divoká skládka, často obohacená o suroviny,
které s pálením větví nemají vůbec nic společného. Pachatel si takhle anonymně zjednodušuje likvidaci odpadu
a nedělá vrásky s následky, které tím způsobí!
A přesně tohle se stalo i nyní. Hromada navezených větví skrývala plastový barel s blíže neidentifikovatelnou kapalinou (snad vyjetým olejem?), stavební suť
(kdysi snad omítka?) a staré hadry (snad pleny?)...

Tohle mezi větve určené ke spálení
OPRAVDU NEPATŘÍ !!!

Zrekonstruovaná budova těsně před odstraněním lešení

Návesní rybník se dočkal odbahnění
Odbahnění rybníku Návesník dole na návsi plánoval spolek
rybářů spolu se starostkou obce už počátkem letošního roku. Na
podzim byl rybník vypuštěn, aby mohly práce na jaře začít. Jenže
se ukázalo, že největší brzdou všeho je bahno, které ne a ne přijatelně vyschnout. Jakákoliv manipulace s ním (bagrování, nakládka
a odvoz) nebyla navzdory suchému roku moc úspěšná. Proto se
odbahňování rybníku stále odkládalo a mohlo na něj dojít až téměř
po roce v říjnu. Povinný rozbor odeslaných vzorků bahna naštěstí
dopadl dobře a neprokázal žádné kontaminační látky.
Protože nánosy nečistot pocházejí převážně z přilehlých
polí, podílelo se na odbahnění rybníku i Zemědělské družstvo Milevsko. Na své náklady zajistilo techniku na odvoz bahna a jeho
následné uložení. Obec Zbelítov financovala práci bagru a ta vyšla
na 24 805 Kč.

Schválený rozpočet
Rozpočet pro rok 2020 schválili zastupitelé na svém druhém
zasedání v pátek 13. prosince. Na straně Příjmů je 4 916 450 Kč,
plánované Výdaje činí 4 453 973 Kč. Rozdíl 462 477 Kč je financování dotací. Rozpočet v plné verzi je dostupný na webových stránkách obce www.zbelitov.cz nebo v kanceláři obecního úřadu. -etZbelítovský zpravodaj 4/2019 • strana 2 •

foto Petr Zelený/Eva Taterová

Kultura
Advent a rozsvícení stromu
„Deset, devět, osm, sedm…odpočítávali v sobotu 30. listopadu pár minut před sedmnáctou hodinou
všichni a vánoční strom se rozsvítil. Spolu s biblickými
postavami ze sena, které v osvíceném přístřešku tvoří
Betlém, působila celá venkovní scenérie velmi impozantně. Starostka obce Markéta Honzíková všem přítomným srdečně popřála a pozvala na další program do
sálu kulturního domu. Tam desítka předškolních dětí
přednesla vánoční recitaci. Anička Přibylová s Anetkou
Novákovou zahrály několik koled na elektronické varhany a flétnu. A pak už se diváci zaposlouchali do zpěvu Milevských růží –desetičlenné party děvčat, která si
říká Mil-Roses. Na kytaru je doprovázel otec jedné z
nich Jiří Marel. Děvčata se sladila do jednotného černého oblečení s červenou šálkou kolem krku a stejnou
růží ve vlasech. Svým vystoupením diváky přesvědčily,
že zpívají rády, pokorně a s láskou.
Pro děti byla v sálu k dispozici výtvarná dílnička. Mohly si tak vlastnoručně namalovat nebo vymalovat obrázek. A nechyběla ani Ježíškova nebeská pošta. Stačilo na lísteček napsat přání, vhodit do schránky
a úspěch měl být zaručen. A že to tak nějak funguje,
potvrdila i jedna z pořadatelek. Před pár lety si jedna
vdova napsala na lísteček, že chce nějakého chlapa. A,
světe div se, osud jí ho do života poslal. Inu, až čas
ukáže, jak to s letošními přáníčky dopadlo.
–et-

Vážení a milí
příznivci legrace,
oznamujeme Vám
opět po roce
že dne

15. února

vlétnou k Vám

zbelítovské maškary
zase do dvora.
Masek bylo na čtyřicet,
bylo pěkně veselo,
takže se nám po zábavě
jíti domů nechtělo.
Určitě to zase dáme,
Vy ostatní neváhejte

a
k naší taškařici
se přidejte…

Mil-Roses diváky nadchly

Finále pohárové soutěže hasičů v Oseku
V sobotu 28. září se v Oseku
konalo poslední kolo okresní pohárové soutěže dospělých v hasičském
sportu na Písecku. Soutěžit přijelo
dvacet týmů. Výsledky přinášíme až
nyní, protože akce proběhla už po
redakční uzávěrce Zbelítovského
zpravodaje.
Zbelítovské družstvo muži A
jelo do Oseku už s předem jasným
výsledkem a mělo tak celoroční
prvenství v kategorii klasik zpečetěné. V souboji s loňským vítězem
Cigler teamem šlo letos v Oseku jen
o prestiž. Cigler teamu se ale tentokrát dařilo a s časem 28,64 zvítězil. Dosáhl tím skóre 172 bodů a to
mu vyneslo v celkovém pořadí druhé místo. Zbelítov tým A muži s
časem 30,79 skončil v Oseku sice
těsně za ním, ale celkové pořadí už
tenhle výsledek neovlivnil. Hasiči ze
Zbelítova se v kategorii klasik s
dosaženými 176 body stali suverén-

ními vítězi.
Takhle jasné to ale vůbec neměla děvčata ze Zbelítova a musela bojovat. V oseckém kole dosáhla v kategorii
klasik čas 34,55 a získala tím druhé
místo. A tenhle výsledek také zamíchal
celkovým pořadím. Dosažené celkové
skóre 168 bodů vyneslo děvčatům skvělé třetí místo.
Zbelítovským týmům se dařilo

Vítězný tým Zbelítov A muži (chybí: Tomáš Kotrba,
Libor Šimák, Roman Novák a Tomáš Přibyl)

Zbelítovská děvčata skončila bronzová

V celkovém pořadí letošní pohárové
soutěže v kategorii ženy klasik zvítězily ženy z
Milevska s počtem 174 bodů. Výsledných 169
bodů stačilo kestřanským ženám na druhé
místo. Skvělou třetí příčku obsadila děvčata
ze Zbelítova. V kategorii muži klasik zvítězil
se 176 body Zbelítov A. V těsném závěsu za
ním skončil se 172 body Cigler team. Přeborov
posbíral 168 bodů a to stačilo na třetí místo.
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přívěsný vozík. Na zakázku ho vyrobila firma z Velkého Meziříčí za cenu
162 600 Kč. I tento nákup částkou 110 000 Kč kompenzovala dotace z
Krajského úřadu.
Kněz Jakub Berka obojí požehnal. Karel Kothera adresoval starostce obce a zastupitelům slova uznání a díků. A stejně tak velitel hasičů Ladislav Medenci (ml.). Ocenil práci starostky, děkoval a vše završil
předáním kytice. Nové auto s přívěsem se až do večera stalo centrem
veškeré pozornosti. Uvnitř si hověl vycpaný Viking dětské velikosti,
s nímž se chtěl každý na památku vyfotografovat. Hasiči ho nosí vyobrazeného na svých dresech jako symbol. V sálu kulturního domu čekal na
účastníky raut s občerstvením. Výborné cukroví, katův šleh a další dobroty. K tanci i poslechu vyhrával Luboš Céza.
Eva Taterová

Svěcení křížku v Jablanech a žehnání nového požárního vozidla s přívěsem provedl kněz Jakub Berka

Letošní proměny přístřešku
Dřevěný
přístřešek
vedle prodejny potravin je už
pár let doslova a písmene
multifunkční. Sehraná parta
přátel v něm vytváří vkusná
aranžmá k aktuálnímu období,
situaci nebo potřebě.
Jarní výzdoba avizovala blížící se Velikonoce. V
týdnu před Filipojakubskou
nocí se přístřešek proměnil v
parkoviště pro čarodějnice.
Co kdyby snad nějaká při letu
na Pahorka potřeboval odpočívat(?) Letos se jich vyrojilo
ve Zbelítově už 38 a šlo o
čtvrtý ročník této novodobé
recese. Květnové zábavné
soutěžní odpoledne k Mezinárodnímu dni dětí pojmenovali
pořadatelé Na divokém západě. A přístřešek opět skvěle
posloužil, tentokrát jako salon. Kralovala v něm Tornádo
Lou ze známé opery Limonádový Joe.
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Přes léto se přístřešek pozměnil v galerii. K
vidění zde byly výkresy dětí.
S podzimem korespondovala
i další výzdoba. Podzimní
výzdobu skvěle dokreslovaly
vlaštovičky na šňůře, vypadajíc jen odletět do teplých
krajin. S počátkem Adventu
se z přístřešku stává Betlém
a stejně tak i letos. Postavy
ze sena v životní velikosti,
ustrojené do dobových kostýmů atmosféru Adventu
skvěle evokují. Zvlášť poutavě působí aranžmá večer,
kdy je překrásně osvětlené.
Navzdory zdání, že
tahle aranžmá jdou snadno,
rychle a nedají tolik práce,
je pravý opak pravdou. Vše
vyžaduje především nápad,
čas, energii i fortel. Autorům proto patří veliký dík a
jen tak dál!
-et-

Mikuláš naděloval dvakrát

Divadlo ve Zbelítově
Lotrando a Zubejda

V sálu
kulturního domu

Známá pohádka o loupežnickém synkovi Lotrandovi a princezně Zubejdě se přesně dle filmového scénáře odvíjela také v sobotu 7. prosince odpoledne ve Zbelítově. Přestože členové kovářovského divadelního spolku
OPONA sehráli pohádku nedávno v Branicích, zájem o
jejich představení byl veliký i ve Zbelítově. Příjemně
překvapil a předčil všechna očekávání pořadatelů i herců.

Samuel Přibyl si už svoji odměnu odnáší,
jeho sestra Dorotka právě recituje.

Po skončení divadelního představení a
závěrečné
děkovačce
herců čekalo
v sobotu
7. prosince na místní děti
ještě další překvapení.
Zčista jasna za nimi přišel Mikuláš i s andělem a
čertem. Chvilku překvapení vystřídala odvaha a
vše tak šlo ráz na ráz.
Kdo se neostýchal a Mikulášovi poctivě odříkal
básničku, ten měl vystaráno. Sladké mikulášské
Toffifee bylo fajn tečkou
za vyvedeným sobotním
odpolednem.

Po vsi 5. prosince večer

„...mniši se postí a jen když přijdou hosti, tak ve vší počestnosti si přihnou ze sklínky, však z takhle malinký…“

Do sálu kulturního domu se v sobotu odpoledne
usadilo přes sto diváků. Herecké výkony doprovázené
zpěvem byly jednoznačně přesvědčivé, zábavné a skvěle
zahrané. Není divu, že se děti i dospělí ponořili do děje
tak, že zapomněli na čas. Představení doprovázela živá
kapela a písničky ze známé pohádky si tak chvílemi s herci a orchestrem zpívali i diváci. A stejně jako pokaždé
předtím, dopadlo všechno dobře i tentokrát. Lotrando si
odvezl Zubejdu domů, vzal za ženu a měli dětí jako smetí. Filmovou pohádku Lotrando a Zubejda natočil režisér
Karel Smyczek se scenáristou Zdeňkem Svěrákem v roce
1997 a řadí se k nejoblíbenějším pohádkám. Kovářovská
OPONA ji dle této předlohy nastudovala skvěle.

„Nikomu tak dobře není jako čertům v pekle, dříví nikdy
nekupují a sedí si v teple,“ říká básnička, kterou se učí nejmenší
ve školce. Není to ale tak úplně pravda. Jedenkrát za rok 5. prosince v podvečer to čertíci v teploučku už nevydrží a s rachotem
vyrážejí řádit na zem. Že se přibližují, neomylně prozrazuje řinčení řetězů, bouchání petard, zvuky přímo nelidské a záblesky ohně
s dýmem. Tuhle rozvernou chásku má na starosti Mikuláš, letos
hned s dvěma andělkami.
A tak se soumrakem zvonila tahle desetičlenná mikulášská družina všude tam, kde děti mají. A občas i kde nemají. Obvykle tam totiž dostanou něco dobrého na zub. Třeba kořalku na
zahřátí, něco k snědku nebo rovnou peníz na pekelný provoz. Že
s čerty opravdu nejsou žerty, dokládá fotografie. Pekelníci sice
chvilku ochotně pózovali, ale lehké to s nimi Mikuláš vskutku neměl. Tahali ho za vousy, chtěli strčit do pytle, štěstí, že se nevešel. Zkrátka, čert nikdy nespí a je třeba se mít na pozoru.
–etZávěrečná děkovačka herců

Po závěrečném potlesku prozradil principál divadla OPONA Jaroslav Kahoun, že členové souboru do Zbelítova jezdí hrát rádi, díky skvělé atmosféře, vnímavému
publiku a dobrému zázemí. Přislíbil za všechny herce, že
až zase něco nastudují a dostanou pozvání, neodmítnou a
přijedou určitě zase.
Eva Taterová

Webové stránky obce nově
Webové stránky obce doznaly výrazné grafické úpravy.
Prohlížet je můžete a zároveň nalézt užitečné informace na

www.zbelitov.cz
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Chystá se knižní publikace

Vítání občánků

Vážení občané,
jak uvedla v příloze tohoto čísla zpravodaje paní
starostka, bude vydána v roce 2021 publikace o naší
krásné vesničce.
V květnu letošního roku jsme navštívili Národní
archiv v Praze a ofotili tam spoustu starých a zajímavých dokumentů, které se vážou k naší obci. Jsou to
písemnosti z knih purkrechtních, sirotčích, gruntovních,
z urbářů, soupisu poddaných a ze sčítacích archů. Nejstarší dokument je z roku 1571 a celkem jsme pořídili
251 kopií. Tyto dokumenty jsou psány novogotickým
písmem, latinou, němčinou a češtinou. Další materiály
dohledáváme v archivu Třeboň a v archivu Písek. Velkým
zdrojem informací jsou také obecní kroniky. Podle vyhledaných dokumentů se některé údaje částečně rozcházejí s popisem v obecní kronice, a proto chceme
uvést nové zjištěné údaje. Do dnešní doby už máme
podle těchto dokumentů a nových údajů (včetně jejich
přepisu) podrobně zpracovány nejstarší grunty a chalupy. Ale zajímavých starých písemností je tolik, že pokud
bychom je chtěli všechny publikovat, byla by z toho
samostatná kniha o nejméně stovce stránek. Během
příštího roku budeme zpracovávat všechny podklady a
doplňovat fotografickou část tak, aby bylo vše včas připraveno k tisku v roce 2021.
Prosíme Vás také jestli máte nějaké zajímavé
informace nebo fotografie obyvatel chalup, staré doklady (domovský list, výuční list, vysvědčení ze starší doby
atd.), které se vztahují k dřívější době a chtěli byste je
zapůjčit, budeme moc rádi. Třeba máte někdo doma i
malovaný obraz Zbelítova, chalupy, či blízkého okolí, i
to by se dalo publikovat.
Doufáme, že budete vstřícní a dovolíte nám
nafotit Vaše domy tak jak vypadají dnes. U těch starých, které se příliš nezměnily, uveřejníme fotografii
nejstarší, kterou máme k dispozici. U těch, které prodělaly zásadní přestavbu nebo byly zbourány a nahrazeny
novými, uveřejníme foto původního i nového domu.
Věříme, že i za Vaší pomoci vznikne dílo, které
vzdá hold všem generacím minulým a bude památkou
pro generace budoucí.

V neděli 13. října odpoledne přivítala do života starostka obce
Markéta Honzíková s kronikářkou Ludmilou Přibylovou tři nové
občánky. Michalu Kocourkovou, Rozárii Herout a Jonáše Mrzenu.
Spolu s rodiči dětí a jejich staršími sourozenci se slavnostního obřadu zúčastnili i další rodinní příslušníci. Rodiče obdrželi květinu,
blahopřání, poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup zboží a fotografii
na památku, která jim slavnostní událost v životě jejich dítěte
bude připomínat.
foto –arch-/-et-

Jak jsme na tom se statistikou?
V obci je celkem 127 popisných čísel. Z tohoto počtu je 10
rekreačních chalup a 4 nesoukromé objekty –obecní úřad, mateřská škola, prodejna s potravinami a firemní objekty Jiřího Hrůzy. K
10. prosinci letošního roku bylo v obci trvale přihlášeno 348 obyvatel. Nejstarší obyvatelce obce je 89 let, nejmladší 4 měsíce. Letos
se narodilo jedno děvčátko, zemřelo šest lidí.
-et-

Lída a Vašek Přibylovi
Ohlédnutí v čase se Zdeňkem Kláskem
Jako každý rok proběhlo 28. a 29. dubna 1891
prestižní licentování býků
plemenných. Bylo předvedeno
65 býků, z toho licentováno
pouze 53 kusů. Jedním z nich
byl býk Jana Hemdrejcha ze
Zbelítova č.p. 14. Plemeno
pincgavské, smíšené s domácím, stáří 1 ¼ roku, barva
červeno-bílo strakatá.
(příjmení je přesně opsané tak,
jak bylo vytisknuté. Nejspíš s
chybou, jak se později v dalších
číslech zpravodaje ukázalo – Handrejch).

Oznámení: 15.6.1892. Novým
členem hospodářského spolku
pro politický okres Milevský
se stal František Lípa, rolník
ve Zbelítově.
O rok později bylo 7. a 9.
května 1892 předvedeno 48

býků, z toho licentováno 41.
Z nichž patřilo 13 velkostatkářům, 10 rolníkům a 8 pastýřům. Jedním z licentovaných byl býk Jana Handrejcha
ze Zbelítova č.p.14. Plemeno
bernské, smíšené s domácím,
stáří 2 roky, barva černo-bílo
strakatá.
Členské příspěvky za rok
1892 zaplatili pánové: J.
Paukner, c. k. soudní adjunkt
v Třeboni, J. J. princ Karel
ze Schwarzenbergu na Orlíce,
František Lípa ve Zbelítově a
další. František Šácha ve
Zbelítově zaplatil za rok 1890
a 1891.
Zdeněk Klásek
Použitý zdroj: literatura-tiskoviny z
archívu knihovny Milevského muzea.
Zpravodaj, odpovědný redaktor K.
Lustig, Vydavatel hospodářský spolek
pro politický okres Milevský.
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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
dovolte mi, abych Vám jménem svým i zastupitelů popřála, abyste si naplno prožili krásné Vánoce. Do
nového roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí a pohody a
budu se těšit na spoustu krásných a úspěšných dní
v roce 2020.
Markéta Honzíková, starostka obce
S přáním pevného zdraví a všeho dobrého nejenom o Vánocích se připojuji i já. Děkuji za Vaši čtenářskou přízeň, zájem a spolupráci. Doufám, že Vás i příští
rok bude čtení Zbelítovského zpravodaje nejen dobře a
aktuálně informovat, ale také bavit.
Za redakci Zbelítovského zpravodaje
Eva Taterová

Z mateřské školy
V letošním školním roce je v Mateřské škole Skřítci zapsáno osmnáct dětí, a to spíš v mladším věkovém složení. Z toho je
pět holčiček a třináct chlapců. Nejstarší děti, které by měly nastoupit v září do školy jsou čtyři. Osm dětí je čtyřletých, tři tříleté
a tři nejmladší děti jsou teprve dvouleté.
Z dotačního projektu Šablony II. je placena činnost školní
asistentky, která je zaměstnaná ve školce na poloviční úvazek jako
pomoc při dopoledních činnostech. My učitelky jsme v listopadu
absolvovaly osmihodinové školení na téma polytechnická výchova,
které bylo rovněž zaplaceno z projektu. Od října ve spolupráci
s Prunum o. s. se starší děti věnují sportovní průpravě a přípravě
pro různé sporty. Jednou týdně chodí cvičit do tělocvičny v budově
školky a pod vedením trenéra Jana Koláře si formou her osvojují
pohybové dovednosti, koordinaci pohybu i zacházení s míčem.
V listopadu přijelo za dětmi maňáskové divadýlko
s pohádkou O červené Karkulce. Po pohádce měly děti k dispozici
maňásky, které si mohly prohlédnout i vyzkoušet.
Děti na návštěvě v knihovně

čily a navodily vánoční atmosféru zpěvem vánočních koled. A už všichni netrpělivě čekáme, jestli také do školky
přiletí Ježíšek…(?)
Závěrem bych Vám za kolektiv z Mateřské školy
Skřítci ještě ráda popřála pohádkové Vánoce a v novém
roce stálé štěstí, zdraví a pohodu.
Za Mateřskou školu Skřítci Hana Maťhová

Zdeněk Klásek vydal další knihu

Ve čtvrtek 5. prosince nezapomněli na děti Mikuláš
s čertem a přišli se po roce opět za nimi podívat a zjistit, jestli ve
školce nikdo nezlobí. Od Mikuláše potom dostal každý za přednesenou básničku balíčky s ovocem a sladkostmi.
Hned druhý den dopoledne jsme s dětmi přijali pozvání na
příjemné setkání v místní knihovně s knihovnicí paní Novákovou a
novými knížkami, které si pro nás přichystala. Předali jsme jí vlastnoručně vyrobené přáníčko a krásně popřáli. Prohlédli jsme si knihovnu, popovídali si nad knížkami, děti nakreslily obrázky pro paní
Novákovou, a ta každého obdarovala balíčkem voňavých a krásně
nazdobených perníčků.
Vykrajování a zdobení perníků si pak děti také samy ve
školce vyzkoušely při přípravě vánočního dárku pro rodiče
v podobě perníkového svícnu i perníčků na ochutnání a výzdobu při
předvánočním setkání s rodiči a prarodiči dětí ve školce. Ti byli
pozváni na tradiční besídku, kde děti ukázaly, co se ve školce nau-

Zbelítovský spisovatel Zdeněk Klásek představil v
sobotu 16. listopadu v milevské Galerii M svoji další knihu.
Nese název Jihočeské pohádky a jde v pořadí o jeho již
čtvrtou pohádkovou knihu. Některé příběhy v ní autor
opět zasadil do reálných míst Milevska a okolí. A vůbec se
netají tím, že kouzlo prostředí je pro něj věčnou inspiraci. Když přijede někam, kde ho místopis osloví, jeho fantazie začne pracovat na plné obrátky. Skica budoucí pohádky se tak dere na svět úplně sama. A obdobné je to i
doma ve Zbelítově, když si napustí vanu ke koupeli. Uvelebí se v ní a náměty na psaní se jen hrnou. Z míst v okolí
Milevska se v Jihočeských pohádkách objevuje například
Milevský potok, rybník Pilný z Bernartic nebo mlynářské
muzeum v Božeticích. Jedna pohádka je dokonce přímo z
Milevska. Autor do svých příběhů řasto vkládá dýmky, které má rád a vlastní jich úctyhodnou sbírku. Jihočeské pohádky i tentokrát ilustrovala Dominika Kutnohorská Koutníková.
Křest příští rok
V sobotu 16. listopadu šlo v
Galerii M zatím jen o prezentaci knihy. Oficiální křest chystá autor až na
jaro příštího roku. Kmotrovství mu
přislíbil známý a oblíbený herec Václav Vydra. Sobotní prezentaci zesvátečnil zpěvem Milevský dětský sbor
pod vedením Gabriely Molové. Pak už
spisovatel Zdeněk Klásek postupně
odkrýval jednotlivé pasáže knihy.
Zaplněná sobotní Galerie M svědčí o
tom, že Zdeněk Klásek není žádný začátečník. Ostatně,
napsal už 83 pohádek.
Pohádkovou knihu jde koupit i vypůjčit
A kde všude jsou Jihočeské pohádky k mání? V
Knihkupectví Bolková, Infocentru, Milevském muzeu a
Klášterním obchůdku, cena za výtisk je 230 Kč. Knihu lze
také vypůjčit ve zbelítovské knihovně. Spisovatel pravidelně každý svůj výtisk místní knihovně daruje.
Eva Taterová
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Životní jubileum oslavili
(a souhlasili se zveřejněním)

Radka Smrtová
Rostislav Brož
Pavel Barabáš
Jan Vlk
Marie Petříková
Marie Novotná

50 let
50 let
65 let
65 let
75 let
85 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.

Co se chystá?
24. prosince (Štědrý den)
ZBELÍTOVSKÉ NAMÁČENÍ OTUŽILCŮ
od 13. hodiny v rybníku pod hostincem,
povzbuzující diváci jsou vítáni.

VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
pěší vycházka do lesa po skončení namáčení otužilců.
Sraz dětí a všech, kteří se chtějí přidat u koupaliště.
S sebou vezměte vše, co mají zvířátka ráda:
kukuřici, jablka, hrušky, kaštany, žaludy...atd.
Se všemi půjde a srdečně zve Roman Novák.

VÁNOČNÍ VINŠOVÁNÍ U KAPLIČKY

Odešli navždy

koledy na trubku a vánoční blahopřání
od 15. hodiny před kapličkou

Dne 12. 11. nás ve věku 90 let
navždy opustila

31. prosince (úterý)
SILVESTR v sálu kulturního domu

paní Vlasta Novotná

Zábava s VOUZ-BAND od 20 hodin
vstupné 250 Kč
(v ceně vstupenky půlnoční přípitek + sklenička na památku
+ slané pečivo na stolech)
Venku po půlnoci velkolepý ohňostroj.

Dne 11. 12. ve věku 28 let
tragicky vyhasl život
pana Lukáše Volfa

Čest jejich památce!

Vzpomínky
∙Dne 12. prosince uplynulo 20 let od úmrtí pana
Františka Kortana ze Zbelítova.
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Čas plyne,
ale vzpomínky zůstávají.

∙ Dne 22. ledna 2020 uplyne 10 let
od chvíle, kdy od nás navždy odešla
paní
Anna Kortanová ze Zbelítova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují Dubovi.
Stále vzpomíná rodina Petříkova,
Kortanova z Tábora, Volfova, Kortanova a Dubova.

Vstupenky lze stále ještě zakoupit
v kanceláři obecního úřadu nebo u paní Dubové.

1. února (sobota)
BÁL ČESKÉHO SVAZU ŽEN
tentokrát KYTIČKOVÝ
hrají Bosáci
začátek ve 20 hodin
bohatá a nápaditá tombola

15. února (sobota)
MAŠKARNÍ PRŮVOD Zbelítovem
Po obnovené loňské premiéře maškarního průvodu
se i v roce 2020 vydají maškary napříč Zbelítovem.
Masky všeho druhu jsou do průvodu vřele vítány!
Časový plán celého odpoledne bude včas upřesněn.
Sledujte plakáty.

29. února (sobota, pozor, přestupný rok)
TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL
hraje Hořičanka
začátek ve 20 hodin
bohatá tombola

21. března (sobota)
DĚTSKÝ KARNEVAL
od 15 hodin v sálu kulturního domu,
bavit děti přijede klaun, bohatá tombola
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