Zbelítov
Kraj: Jihočeský

Okres: Písek

Správní obvod: Milevsko

GPS souřadnice: 49.456630N, 14.329069E

Nadmořská výška: 488 m n. m.

První pís. zmínka: 1379 (642 let)

Počet obyvatel: 344

PSČ: 399 01

Adresa URL: www.zbelitov.cz

Památky a zajímavosti Zbelítov
Nejvýznamnějšími památkami na území obce Zbelítov jsou barokní kaple na návsi z roku 1737 a pomník,
postavený roku 1937 památce zbelítovských rodáků, kteří padli v I. světové válce.
V obci Zbelítov a jejím okolí se nachází také několik památných křížů, boží muka a mezní
kameny katastru.
Kaple
Zbelítovská kaple stojí v rohu návsi poblíže dvoru čp. 18. Původně byla datována do roku 1767 nebo 1797,
ale při celkové rekonstrukci a opravě fasády byl pod vrstvou několika nátěrů odkryt letopočet 1737. Kaple
má téměř čtvercový půdorys o stranách 4 x 3,5 m. Stropní klenba je vymalována hvězdnou oblohou a
jsou na ní namalováni v medailonech sv. Vavřinec, sv. Florián a sv. Barbora. Není známo kdo kapli postavil
nebo se zasloužil o její postavení. U kaple stával dřevěný kříž, který zde snad stál dříve, než byla
postavena. Roku 1881 postavil Josef Vitek z čp. 17 na místo kříže dřevěného kříž kamenný a
původní dřevěný kříž byl přenesen do polí, na místo zvané Jablana. Ve věžičce kaple je zvon s
reliefem p. Marie, sv. Floriána a podpis pražského zvonaře, který zvon zhotovil, s letopočtem 1752.
V roce 1917 měl být tento zvon odveden pro válečné účely, ale místní občané jej tajně ukryli do studny
u statku čp. 16, a pak v čp. 12, aby jej zachránili před roztavením. Po válce jej znovu zavěsili do kaple.
Bohužel ale přišla 2. světová válka a zdálo se, že tentokrát zvon přijde k úhoně. V roce 1942 byl
odevzdán pro válečné účely, a proto uspořádali místní občané sbírku na nový zvon, který dali
zhotovit. Avšak krátce po válce, dne 25. června 1945, přivezl zvon z Prahy pan Josef Kuchta, který jej mezi
jinými v haldách zvonů objevil a zachránil.
Kaple byla roku 1910 opravována a vymalována uvnitř. Ve 20. století byla opravována ještě v letech 1925,
1943, 1946, 1966 a 1994, kdy byl objeven původní letopočet. V roce 1999 byla kaplička vykradena, ale v roce
2002 byl po dopadení zlodějů navrácen kříž s Kristem, bohužel poškozený, a proto jej Obecní úřad
nechal zrestaurovat. Při restaurátorských pracech bylo zjištěno, že byl v minulosti několikrát přemalován.
Poslední rekonstrukce a oprava fasády byla provedena roku 2009, v roce 2018 byl restaurován kříž u
kapličky.
Text pochází ze stránek zde: https://www.zbelitovsko.cz/pamatky.php
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