Zvukový systém 7.1 kanálů

Program kina Šebetov
Pátek 17. ledna – RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW

Vzrušující akční jízda
Co spojuje vysvalenou americkou mlátičku Hobbse a elegantního britského zabijáka Shawa? Jeden všehoschopný gauner,
kterého by sami zastavit nedokázali. Dwayne Johnson a Jason Statham řádí v akční jízdě, která je o poznání rychlejší
a zběsilejší.
Když ti dva stanuli poprvé tváří v tvář ve filmu Rychle a zběsile 7, byla z toho nenávist na první pohled. Prodloužená ruka
Spravedlnosti Luke Hobbs (Dwayne Johnson) a zběhlý agent britské tajné služby Deckard Shaw (Jason Statham) byli proti své
vůli nakonec donuceni spolupracovat a navzdory nekonečné averzi se jim to poměrně dařilo. I proto je asi nemělo zaskočit,
že dostali společnou zakázku na nalezení a zneškodnění jedné tajné britské agentky, která údajně přešla do nepřátelského tábora.
Honička vede přes deštivý Londýn, radioaktivitou zamořené okolí Černobylu až na Hobbsovu rodnou Samou v Polynésii. Jenže
před některými lidmi se prostě utéct nedá.
Širokoúhlý film, české znění, nevhodný do 12 let, 136 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 24. ledna – PŘES PRSTY

Úspěšná česká komedie
Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto
vždycky přijde od života nová šance.
Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa
Nesvačilová) jsou parťačky, které beach volejbalu obětují všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat
biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe.
Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá Jíra, svérázný správce
hřiště se zajímavou minulostí (Jiří Langmajer).
Širokoúhlý film, české znění, nevhodný do 12 let, 101 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 31. ledna – JOKER

Filmová událost konce loňského roku
Nahoď úsměv!
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho
dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí
spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů. Všemi opuštěný Fleck se začne čím dál více propadat do hlubin šílenství a postupně
se mění v ikonu zločinu, kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker. Film, ve kterém uvidíme i legendárního Roberta De Nira,
natočil režisér Todd Phillips - tvůrce snímku: „Borat“ a trilogie: „Pařba ve Vegas”, „Pařba v Bangkoku” a „Pařba na třetí“.
Širokoúhlý film, české znění, nepřístupný do 15 let, 122 minut, www.vertical-ent.cz.

Pátek 7. února – ŽENSKÁ NA VRCHOLU

Hvězdně obsazená zimní česká romantická komedie
… když láska přemůže i bod mrazu.
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí na popud své tety Ely (Jana
Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent na horách, aby se tak vyhnula svému citovému problému.
Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota. Tam potkává dva muže, ač o žádné seznamování opravdu
nestojí. Jedním je horal a milovník adrenalinových sportů Richard (Martin Dejdar) a druhým, jeho bratr (Marek Němec), vážený
člen horské služby, ale hlavně milovník žen a zábavy.
Tahle nesourodá partička se ve sněhem zapadané Samotě rozhodně nenudí. A to Helena ještě netuší, že její starostlivá milující
matka (Jana Preissová) donutí protestujícího otce (Bolek Polívka), aby vyrazili na hory za nimi. Jsou Vánoce a rodina musí být
přece pohromadě!
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 109 minut, www.bioscop.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.
Program kina Šebetov včetně ukázek filmů najdete na: http://www.sebetov.cz.
„Šebetovský zpravodaj“ – periodický tisk územně-správního celku obce Šebetov. Měsíčník vydává Obec Šebetov, IČO: 00281069,
příspěvky přijímá Mgr. Jana Manová, e-mail: sebetovskyzpravodaj@seznam.cz. Uzávěrka pro příspěvky je vždy 25. den v měsíci.
Tisk OÚ Šebetov, tel. 516 465 429. Náklad 500 kusů. Neprodejné, zdarma. MK ČR E 21776.

Slovo starosty úvodem roku
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás
znamená i začátek nových plánů, předsevzetí a určení si
nových cílů, které bychom během nastávajícího roku chtěli
uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je to však i čas
ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý rok
zažili, vykonali nebo také třeba nestihli udělat.
Nejvýznamnější loňskou investicí v obci bylo vybudování
nového tlakového pásma vodovodu. Vzhledem ke slábnoucí
a zcela nedostačující vydatnosti vodojemu v Kapouňatech
jsme zde před dvěma lety vybudovali novou oddílnou
kanalizaci a především vodovod včetně automatické tlakové
stanice. Záměr napájení obce jednotným vodovodem narazil
na problémy s nízkou kapacitou a propustností vodovodní
sítě. Po roce složitých projektových příprav a správních
řízení se z páteřního nového vedení na Kopci přes Mezírku
do obce přivedlo nové tlakové pásmo, které již zabezpečilo
dostatek vody i pro část Kapouňata. Tato strategická stavba
však zajistí po provedení dalších propojů v souvislosti
s úpravami hlavní křižovatky i jistotu zajištění dodávky
vody při poruchách na potrubí, stabilnější tlakové poměry
a možnost odolávat vyšším odběrům v celé obci. V rámci
stavby nového tlakového pásma se podařilo novou kapacitní
přípojkou zabezpečit i zámek Sociálních služeb, který se
také potýkal s nízkým tlakem a problémem vysychajícího
prameniště vodojemu v Oboře. Díky této stavbě se také
obnovil bezpočet stávajících domovních přípojek v části
Kopec.
Díky získané dotaci z Kraje se mnoho práce odvedlo
v budově Mateřské školy. Za roky její existence se
v minulosti provedla jen jedna zásadní obnova –
rekonstrukce kotelny.

Loni v létě se podařila kompletní výměna všech oken
a celková obnova sociálního zařízení. Mnoho bylo v obci
provedeno či opraveno, ale tyto dvě aktivity byly těmi
nejvýznamnějšími.
Završením dlouhodobých příprav projektů bylo
v loňském roce získání dotačních podpor. Díky nim se
podařilo získat nejen finance, ale mnohdy i zásadní povolení
či souhlasná vyjádření. Letošní rok bude investičně zahájení
stavby úprav hlavní křižovatky, stavby dvou chodníků
k Vanovicím a v Kapouňatech či zateplení budovy hasičské
zbrojnice. S pomocí dotací by se také měla završit II. etapa
restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého, pořídit
transportní vozidlo pro hasičskou jednotku či občanům
nabídnout odpadové nádoby pro spuštění svozu odděleného
domovního odpadu.
Život člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás
postihly jak zlé dny naplněné trápením, smutkem
a nezdarem, tak i dny dobré, veselé, radostné a šťastné. Do
nového roku 2020 Vám přeji víc hezčích dní než těch
horších, víc lásky než nenávisti, víc hojnosti a radosti, než
smutku a trápení. A ač nám ten nový rok třeba něco nedá, ale
hlavně, ať nám nikoho blízkého nevezme.
Z celého srdce vám přeji pověstný pramínek štěstí,
potůček přátelství, řeku lásky a moře zdraví.
Zdeněk Čížek

Novoroční ohlédnutí
Začátkem loňského roku měla naše obec 863 obyvatel,
během roku se 18 obyvatel přistěhovalo, odstěhovalo se
12 občanů. Narodilo se 8 dětí a zemřelo 14 spoluobčanů.
K 1. 1. 2020 má v obci trvalý pobyt 863 obyvatel.
Níže uvedené údaje byly čerpány z dostupných dat registru,
z důvodu legislativy GDPR nemůžeme poskytovat
podrobnější informace o přistěhovaných a odstěhovaných
občanech.
Nově narození občánci
únor
Emily Miševová
duben
Jimmi Hill
Justýna Randulová
květen
Tomáš Horák
září
Ondřej Markus
listopad
Veronika Přibylová
Anna Kukletová
Odešli z našich řad
leden
únor
březen
květen
červen
červenec
srpen
listopad
prosinec

Stanislav Daňhelka
Marie Nitkuliničová
Josef Veselý
Marta Šmehlíková
David Hrazdira
Karel Šterc
Marie Slouková
Alena Hrouzová
Darja Mokrá
Anna Jelínková
Ladislav Kovář
Olga Křížová
Stanislav Němec
Stanislav Vašek

Šebetovský zpravodaj

leden 2020

Zprávy z 8. zasedání zastupitelstva

Zprávy z 9. zasedání zastupitelstva

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY…

Zastupitelstvo obce Šebetov se sešlo k veřejnému zasedání
ve středu 27. listopadu 2019.
Zastupitelstvo obce schválilo odprodej parcely o výměře
22 m2 pod garáží v místní části Kopec za obvyklou cenu
50 Kč/m2. Dále schválilo příspěvek na spolufinancování
sociálních služeb okresu Blansko ve výši 15 900 Kč
a příspěvek ve výši 12 900 Kč pro DSO TS Malá Haná pro
navýšení základního kapitálu společnosti.
Zastupitelstvo obce schválilo Pravidla pro
vydávání Šebetovského zpravodaje a paní Mgr. Jana
Manová byla zvolena šéfredaktorkou. Od lednového čísla
bude zpravodaj připravován redakční radou. Uzávěrka
příspěvků bude vždy 25. den v měsíci.
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku ze psů a o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování odpadů. Veškeré poplatky
zůstávají zachovány ve stejné výši se splatností do
31. května příslušného kalendářního roku. Dále byla
projednána vyhláška o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. Oproti současnému stavu byl po
diskusi zvýšen poplatek za umístění lunaparků a jiných
obdobných atrakcí ze současných 1 000 Kč/ týden na
2 000 Kč/ 10 dní.
Na schůzi se dostavil také pan Porč, z důvodu
zaplacení silnice spojující Čtvrtě s obecní silnicí
k autobazaru, kterou zhotovil zcela bez objednávky v říjnu
2018. Zastupitelstvo bylo upozorněno na zásadní
nesrovnalosti, kdy je požadováno i zaplacení nájezdu
k příčnému prahu. Tato část však již byla zaplacena
v listopadu 2018 v rámci ostatních úprav. Bylo navrženo
projednání a kontrola veškerých prací provedených firmou
pana Porče kontrolním výborem zastupitelstva.
Ing. Tomáš Axman

Zastupitelstvo obce Šebetov se sešlo k veřejnému zasedání
ve středu 18. prosince 2019.
Zastupitelstvo obce schválilo Plán inventur na rok 2019.
Předseda inventarizační komise pan Daniel Lizna požádal
všechny zastupitele, aby ho informovali o termínu kontrol,
aby mohl být všem inventurám přítomen.
Zastupitelstvo obce po obsáhlejší diskusi a připomínkách
schválilo rozpočet na rok 2020. Předpokládané příjmy jsou
ve výši 14,5 mil. korun a výdaje ve výši 17,2 mil. Kč.
Zvýšené výdaje částečně zahrnují náklady na připravované
projekty (3 mil. Kč na zahájení oprav křižovatky, 1 mil. Kč
na spolufinancování výstavby chodníků v Kapouňatech
a k Vanovicím, 1,5 mil. Kč na dofinancování nového
automobilu pro výjezdovou jednotku a opravy hasičské
zbrojnice). Byl také schválen dlouhodobý výhled rozpočtu,
který počítá se splátkami úvěru na bytový dům a vodojem
na Kopci do roku 2022 ve výši 1,1 mil. Kč ročně.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o spolufinancování
zavedení systému odděleného sběru odpadů – door-to-door
systém ve výši 106 tis. Kč, který bude v obci zaveden v roce
2020. V rámci zavedení tohoto systému se nepočítá
s rozšířením či úpravou stávajících sběrných míst. Dále
bylo schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci ve
v 501 tis. Kč společnosti Technické služby Malá Haná na
dofinancování pořízení nových sběrných nádob.
Ing. Tomáš Axman

Období vánočních
svátků a konce
roku je většinou
období, kdy se
mnoho lidí ohlíží
za uplynulými zážitky a stejně tak tomu bylo
u nás v mateřské škole. První pololetí máme
téměř za sebou. Toto období pro nás
odstartovalo velmi radostně, kdy jsme
zahajovali školní rok ve zvelebeném
a zrekonstruovaném prostředí a tak
nezbývalo, než tuto radost vnést i do
každodenního dění v mateřské škole.
Podzimní období se neslo v duchu počasí na
podzim, draků, příprav zvířátek na zimu
a toho, co se nám na podzim urodilo. Uspořádali jsme také
společně s vedením ZŠ tradiční drakiádu a se skautským
oddílem Akéla akci Uspávání broučků. Obojí se nám velmi
líbilo a za hojné účasti dětí a jejich rodin jsme si je užili.
Nejkouzelnější období pro děti ovšem každoročně nastává
společně s příchodem adventu. Období, které s sebou nese
mnoho silných zážitků. Doufáme, že jedním z nich pro děti
zůstane také den, kdy se naše mateřská škola proměnila na
čertovskou školku. Díky pomoci rodičů se děti 5.12.
dostavily do školky v kostýmu čertů, abychom společně
zjistili, že se není třeba čertů bát a ve skutečnosti s nimi
může být také zábava. V čertovské škole čekalo mnoho
úkolů – házení uhlí do kotle, čertovské učení, nošení
zlobidel v pytli… a za to všechno si naši malí čertíci
vysloužili čertovské vysvědčení. Svoji čertovskou
šikovnost pak děti rodičům ukázaly na adventním
odpoledni, kdy jsme se společně s rodinnými příslušníky
16.12. sešli v naší adventně vyzdobené mateřské škole.
Čekalo zde nejen vystoupení dětí, ale také vánoční dílna,
abychom si společně užili pohodový sváteční čas. Zdobili
jsme perníčky, vyráběli vánoční ozdoby a těšili se z této
pohodové atmosféry. Než jsme se ale před Vánocemi
rozloučili, čekalo nás jedno velké překvapení. Pod
stromečkem, který jsme letos zdobili vlastnoručně
vyrobenými ozdobami, jsme našli dárky a v nich nové
hračky a didaktické pomůcky. To bylo radosti!
A tak vám z celého srdce přejeme, ať v novém roce
nacházíte tuto upřímnou dětskou radost i ve svém životě
a máte rok 2020 po všech čertech dobrý!
Mgr. Kamila Koutná, ředitelka MŠ

SDH Šebetov má nové vedení
V sobotu 7. prosince si členové na výroční valné hromadě
sboru zvolili nové vedení na období 2020-2025. Výbor
bude pracovat ve složení: starosta – Tomáš Tvarog,
místostarosta – Daniel Rosenberg, jednatel – Jiří Habala,

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou poslední sobotu
v měsíci, tedy 25. ledna 2020 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Každý pátek v lichém týdnu, mimořádně v sobotu
4. ledna, dále 17. ledna, 31. ledna a 14. února 2020.
Reklamace odvozu nádob u řidiče pana Andrlíka,
tel. 775 029 516.
Knihovna je otevřena
od 14 do 17 hodin.

každé

pracovní

pondělí

Pojízdná prodejna masa a uzenin Plumlov nabízí svoje
zboží každé úterý se zastávkami v 11:45 hodin pod
koupalištěm a ve 12:00 hodin u nákupního střediska.
Zmírňování následků zimního období /plužení místních
komunikací/ zajišťuje Jaromír Blaha /mobil 737 786 554/.

Klípky-střípky

hospodář – Ing. Tomáš Axman, velitel sboru – Bc. Ivo
Grund, vedoucí žen – Michaela Šimková, správce majetku
– Matěj Kopal, kronikář – Michaela Habalová, člen výboru
– Ondřej Kopal.
Končícímu výboru děkujeme za jejich dlouholetou
a obětavou práci pro sbor a obec a novému vedení mnoho
sil při vedení nejdéle sloužícího spolku v Šebetově.
Se všemi se těšíme na pokračování spolupráce!
Starosta sboru Tomáš Tvarog

☺ Nové jízdní řády veřejné osobní autobusové
a železniční dopravy pro rok 2020 jsou bez významnějších
změn. Celkový přehled odjezdů ze Šebetova připravuje
Obecní úřad k vydání v nejbližších dnech.

kiosku drobného občerstvení v areálu koupaliště, č. ev. 52,
prostory označované jako „
“,

st. p. 314, k. ú Šebetov.
Nabídky lze podat na: podatelna@sebetov.cz.

☺ Do kulturního domu se vzhledem k plánovaným třem
plesům dokupuje menší množství nových židlí. Některé
stávající musely být vzhledem ke špatnému stavu čalounění
odloženy k opravě a renovaci.

☺ Rozpis pohotovostních služeb stomatologů a ostatních
včetně telefonních čísel najdete na nástěnce úřední desky
na hlavní křižovatce.

Ze základní školy
Základní škola Šebetov má nové webové
stránky. Na nich můžete sledovat důležité
události ze života školy i obce. Tak jako ostatní i my jsme
se aktivně účastnili vánočního dění. Dne 1. 12. se naše děti
sešly v hasičárně na vánoční dílně, 4. prosince jsme
rozsvítili tradiční vánoční stromek, 5. prosince jsme
přivítali Mikuláše s anděly a čerty. A nadělovalo se.
Hlavně těm hodným dětem. V pátek 13. 12. jsme
v šebetovském zámku zazpívali vánoční písničky a koledy.
20. prosince jsme měli vánoční jarmark a besídku pro
rodiče i děti ve školní družině. Další besídku jsme měli
v pátek ve škole, kde jsme dostali dárky od Ježíška.
V neděli 22. prosince jsme vystoupili s vánočním
programem na setkání šebetovských občanů.
Ke konci roku jsme obdrželi dotaci z evropských fondů
na zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu ve výši
484. 000,- Kč.
Děkujeme zástupcům obce a panu starostovi za velkou
podporu v našem každodenním snažení. Všem občanům
přejeme hodně zdravíčka v novém kouzelném roce 2020.
Kolektiv pracovníků

Plánované akce v obci
V pondělí 20. ledna 2020 se v 17.00 hodin
koná veřejné zasedání Zastupitelstva
Každé pondělí se od 8:30 do 9:30 hodin koná
v tělocvičně Základní školy cvičení pro maminky
s dětmi.
Na cvičení žen jste zváni každé úterý od 17 hodin do
tělocvičny Základní školy.

Leden v pranostikách
6.1. Na Tři krále mrzne stále.
8.1. Na svatého Severína věší se maso do komína.
18.1. Na svatého Priska pod saněmi píská.
22.1. Vincence slunečnost dává vína hojnost.
25.1. Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Jak na nový rok, tak po celý rok.

Ohlédnutí za rokem 2019
Rok 2019 je již minulostí. Nabízíme Vám stručné ohlédnutí za rokem, který byl pro místní spolky,
zásahovou jednotku a z pohledu společenských akcí rokem velice úspěšným.

Skautský oddíl Akéla v roce 2019
V uplynulém roce pokračovala intenzivní činnost
našeho skautského oddílu. Kvůli stále vzrůstajícímu
počtu dětí, které mají o skauting zájem, došlo v září
ke vzniku nového oddílu v Knínicích, kam přešly
i knínické družiny šebetovského oddílu. Šebetovský
oddíl tak měl ke konci roku 2019 45 členů. V září také
došlo k rozdělení světlušek (mladších děvčat) a vlčat
(mladší chlapci) na samostatné družiny chlapců
a dívek. V současnosti má tedy oddíl celkem čtyři
družiny: Benjamínky (děti ve věku 5–6 let), dvě
družiny světlušek (děvčata ve věku 7-11 let) a jednu
družinu vlčat (chlapci ve věku 7–11 let). Všechny
družiny se scházejí jednou týdně a jednou za měsíc
máme celooddílovou schůzku, při které se sejdeme
všichni ke společným hrám nebo jinému programu.
V roce 2019 jsme zorganizovali celkem šest
víkendových výprav. Při práci s dětmi usilujeme
jednak o morální a hodnotovou výchovu, jednak
o předávání nejrůznějších znalostí a vědomostí.
Výpravy často věnujeme jednomu tématu, o kterém
se děti během víkendu mnoho dozvědí a prožijí
dobrodružství, která s tématem výpravy úzce
souvisejí. Tak například únorová výprava na Velenov
byla věnována ornitologii, protože je s Velenovem
spjata pověst o ptáčníku Velenovi. Červnová výprava
celého oddílu na skautský srub do Drnovic byla zase
věnována epoše husitství: děti se dozvěděly různé
příběhy z doby husitské, vyrobily si vlajku s kalichem,
naučily se zpívat husitský chorál Kdož sú Boží
bojovníci a podnikly výpravu na Žižkův stolec, kde se

statečně bily s křižáky. Říjnová výprava do Tišnova se
pak nesla v duchu života za protektorátu, kdy se děti
setkaly s partyzánem a s mnichem z kláštera
v Předklášteří a plnily různé úkoly, jejichž cílem bylo
otestovat výbušninu pro plánované zničení viaduktu
v Dolních Loučkách.
Vyvrcholením celoroční činnosti je každoročně tábor.
Letos jsme pořádaly opět dva, jeden kratší pro
předškolní děti, jejich rodiče nebo starší sourozence,
a jeden týdenní tábor ve stanech s podsadou pro
starší děti. Táborem Benjamínků nás provázel příběh
o dlouhém putování dvou kamarádů Amerikou
v době osidlování. Děti se setkaly s kovboji, indiány,
rýžovaly zlato, lovily bizony, prošly horami a prérií
a na konci je čekal slavnostní návrat domů s velkou
hostinou. Tábor starších dětí se nesl v dobrodružném
duchu útěku Slovanů před nepřátelskými avarskými
kmeny. Děti si vyráběly historické oděvy, učily se
bojovat s mečem, péct na ohni chlebové placky,
postavit pícku na tavení kovu, ale především na konci
tábora statečně zahnaly Avary.

Kromě schůzek, výprav a táborů se v oddíle snažíme
zapojit do života obce a ve spolupráci s ostatními
místními spolky pořádáme různé akce pro veřejnost.
V uplynulém roce to byl především velmi úspěšný
Dětský den v duchu divokého západu, kterého se
zúčastnilo 75 dětí. Dále jsme organizovali úklid obce
v rámci celostátní akce Ukliďme Česko, zapojili jsme
se do výsadby nové stromové aleje, zúčastnili jsme se
masopustu, pomohli s organizací dětského karnevalu,
pořádali jsme například také adventní dílny,
Tříkrálovou sbírku a rozdávání Betlémského světýlka,

za zmínku stojí i spolupráce s Mateřskou školou
Šebetov na akci Uspávání broučků.
Tak rozsáhlá činnost by nebyla možná bez obětavé
práce a podpory mnoha lidí. Především děkujeme
všem, kteří se ve svém volném čase podílí jednak
přímo na vedení dětí, jednak na fungování celého
oddílu, dále všem přátelům a rodičům, kteří nás
podporují, vedení obce a šebetovským spolkům za
výbornou spolupráci a podporu, které si velmi
vážíme.
Zapsala Mgr. Klára Helánová, vůdkyně oddílu

V sobotu 2. března 2019 prošel naší obcí, po více než
šedesáti letech, masopustní průvod. V průvodu
nechyběl medvěd s medvědářem, kominík, vodník
a další typické masky. Sraz účastníků byl ve zbrojnici.
Po přípravě masek a nezbytném nalíčení jsme se
vydali do Kapouňat, následně jsme prošli celou obec.
Ačkoliv jsme měli nahlášeno deset zastavení, zájem
občanů nás velice mile překvapil. Zastavení, kde si
medvěd zatancoval s paní domu a ostatní zazpívali
a zahráli písničku, bylo nakonec více než třicet. Částka
2 900 Kč, která se během průvodu vybrala, byla
zaslána nadaci Dobrý anděl.

Z činnosti SDH a TJ SOKOL Šebetov
V letošním roce jsme pořádali mnoho akcí
tradičních ale i nejednu novou.
O těch tradičních jsem psal podrobně v loňském roce.
Jen pro úplnost je tady uvedu: hasičský ples, zájezd na
hory, dětský karneval, zkoušky odborností
a specializací, sběr železného šrotu, „Uklidíme
Česko“, stavění máje, účast na mších svatého
Floriána, oslavách založení a předání nových vozidel
SDH v okolních obcích, 24. ročník „O pohár starosty
obce“ malých hasičů a 6. ročník dorostu, taneční
zábava TJ Sokol, pouť jejíž pořádání připadlo letos na
SDH, soutěž mužů a žen v požárním útoku a štafetách,
zájezd nejen pro členy složek tentokrát do okolí Žďáru
nad Sázavou, účast na setkání dorostu, úklid a hrabání
zámeckého parku, Mikulášská nadílka letos
u hasičské zbrojnice včetně návštěvy Sociálních
služeb Šebetov.
Mladí se zúčastnili soutěží pro muže a ženy v blízkém
i dalekém okolí. Za zmínku stojí účast na závodech
v Trojanovicích (Beskydy), kam si odskočili při
dovolené a prosincová soutěž v Kuřimi.
Počátkem června jsme pořádali 24. ročník soutěže
„O pohár starosty obce“ malých hasičů a 6. ročník
dorostu. Soutěže se zúčastnilo dohromady
30 družstev a 70 dorostenců což je asi
400 soutěžících, vedoucích a rozhodčích, a cca za
4 hodiny je po soutěži.
Historický byl úspěch družstva žen. V květnu vyhrály
okrskové kolo a 29. června na okresním kole
v Blansku získaly 3. místo v požárním sportu.
A nyní podrobněji o novinkách:

Na jaře se podařilo umístit do zahrady mateřské školy
překážky na trénink hasičů na 100 m překážek.
V rámci příprav na Velikonoce, si u zbrojnice za
pomoci dospělých upletli mladí hasiči pomlázku.
V předvečer stavění máje 30. dubna jsme u zbrojnice
zahájili hasičskou sezónu. Jako občerstvení byly
připraveny tradiční makrely a klobásy a nejen pro děti
jsme smažili palačinky.
Díky prodlouženému víkendu v červenci se nám
podařilo provést úklid a nátěr podlahy v garáži
hasičské zbrojnice. Stará podlaha už toho měla hodně
za sebou a nebyla v nejlepším stavu, proto jsme
provedli penetrační a poté krycí nátěr.
Hlavní událostí prázdnin i roku je pouť. Pořádání
připadlo letos na hasiče. Celá pouť proběhla bez
problémů a hasiči mohou být s průběhem
i výsledkem spokojeni.
V půlce září bylo pro občany připraveno u zbrojnice
občerstvení, pekli jsme makrely a točili pivo. 12. října
jsme společně se sokoly vyrazili do vinného sklepa ve
Strachotíně.
19. října bylo obnoveno stromořadí podél silnice
k vlakovému nádraží v Šebetově. Celkem bylo
vysazeno 52 ovocných stromů (8 jabloní, 6 hrušní,

6 třešní, 32 švestek) a 10 lip srdčitých. Děkujeme paní
senátorce Jaromíře Vítkové, která převzala záštitu
nad výsadbou, zástupcům MŠ a ZŠ Šebetov a všem
dobrovolníkům, kteří se zapojili adopcí stromů
i výsadbou a není jim lhostejné jejich vlastní okolí. Po
skončení bylo pro všechny připraveno ve zbrojnici
malé občerstvení.

24. listopadu naší obcí projel Mikulášský parní vlak.
Při jeho zastávce na místním nádraží jsme zajišťovali
občerstvení pro cestující, obsluhu vlaku i mikulášskou
družinu. Samozřejmě i lokomotiva měla žízeň, tak že
jsme ji z cisterny doplnili vodu. Odměnou od obsluhy
vlaku pro malé hasiče byla jízda do Velkých Opatovic
zdarma.
V listopadu jsme díky dotaci MŠMT zakoupili nůžkový
stan, k vidění byl na Mikulášské jízdě parního vlaku.
Díky darům od místních podnikatelů se podařilo
zakoupit vzduchovku, dvě sady hadic a rozdělovač na
100 m překážek.
První adventní neděli jsme u hasičské zbrojnice
rozsvítili vánoční strom. Drobné občerstvení a horké
nápoje byly samozřejmostí. Prostor kolem stromu
a zázemí zbrojnice jsme využili i pro mikulášskou
nadílku 5. prosince.
Jak při rozsvícení stromu, tak při mikulášské nadílce
jsme zajišťovali drobné občerstvení za dobrovolný
příspěvek. Vybranou částku ve výši 2 350 Kč jsme na
konci roku vložili na účet Adventních koncertů.
Rok 2019 byl u hasičů rokem volebním. Starostou
sboru byl zvolen Tomáš Tvarog, zástupcem starosty
Daniel Rosenberg, velitelem sboru Bc. Ivo Grund,
hospodářem Ing. Tomáš Axman a jednatelem Jiří
Habala. Končícímu výboru děkujeme za jeho
dlouholetou a obětavou práci pro sbor a obec
a novému vedení přejeme mnoho sil při vedení
nejdéle sloužícího spolku v Šebetově. Se všemi se
těšíme na pokračování spolupráce!

Co nás čeká v roce 2020? Je toho mnoho, ale hlavní
jsou oslavy 125 let založení SDH Šebetov a 70 let
založení TJ Sokol Šebetov. Slavnostní schůze se bude
konat 24. října 2020 v KD a předcházet jí bude mše
svatá v prostorách zámku. Jako poděkování občanům
připravujeme v srpnu letní kino.
Děkuji paní ředitelce MŠ za možnost umístění
překážek na 100 m za školkou i panu řediteli ZŠ, který
nám umožnil využívat tělocvičnu školy. Poděkování
patří také rodině Jirky Klimeše za darování vánočního
stromu, paní MUDr. Haně, Ing. Luboši a Ing. Jaromíru
Rosenbergovým za poskytnuté finanční dary.
Na veškerou činnost si musíme vydělat sami, dotace
se daří získat pouze na malé hasiče prostřednictvím
Okresního sdružení od Ministerstva školství. Proto
bych rád poděkoval všem, kteří nás v průběhu roku
jakýmkoli způsobem podporovali. Poděkování patří
i obecnímu úřadu za podporu našich akcí.
Jiří Habala jednatel SDH

Zásahová jednotka v roce 2019
V loňském roce byla šebetovská zásahová jednotka
povolána k sedmi zásahům. Ke konci roku 2019 má
jednotka sboru dobrovolných hasičů 25 aktivních
členů, a z toho 3 proškolené velitele, 5 strojníků,
8 nosičů dýchací techniky a 4 zdravotníky.
Dne 9. března zasahovala místní jednotka
u požáru vraku automobilu v Mořicově dvoře. Při
jarních poryvech větru 11. března byla jednotka
vyslána k odstranění padlého stromu přes silnici na
Pohoru. Týden ta to, 18. března vyjela jednotka hasit
požár hrabanky ve svahu nad silnicí k Pilce. V květnu
byla jednotka vyslána k asistenci ostatním složkám
integrovaného záchranného systému. Špatný stav
lesů v okolí Šebetova a nepříznivé počasí měly za

následek další pády stromů. V sobotu 18. října byla
jednotka povolána k požáru gauče.
Členové výjezdové jednotky aktivně pracovali pro
obec a vypomáhali například při řízení dopravy
a zajišťovali zálivku při obnově stromořadí směrem
k vlakovému nádraží. Samozřejmostí je i úzká
spolupráce se všemi dobrovolnými složkami v obci,
při práci s mládeží a při reprezentaci obce.
V průběhu roku se členové účastnili odborných
školení ve školicím středisku v Tišnově. Sedm členů
prošlo kurzem základních taktik zdolávání
mimořádných situací, další čtyři byli proškoleni
v užívání dýchací techniky a jeden člen si doplnil
strojnický kurz. Všem proškoleným patří poděkování
a gratulace k úspěšnému složení zkoušek.

Rok 2019 se nesl také v obnově techniky a doplnění
potřebného vybavení. Bohužel se nepodařilo získat
dotaci na nákup tolik potřebné motorové pily, hadic
a zdravotnického batohu, ale i tak z finančních
prostředků obce byla jednotka dovybavena.
V loňském roce byla získána dotace od Ministerstva
vnitra na pořízení nového výjezdového dopravního
automobilu. Počátkem tohoto roku nás čeká jeho
specifikace a vysoutěžení.
Děkuji všem členům jednotky za obětavou práci pro
obec a při údržbě techniky a obci Šebetov za veškerou
podporu.

Velitel jednotky Ondřej Kopal

Rok 2019 byl plný zajímavých společenských, kulturních, sportovních i spolkových akcí. Některé tradice se
daří obnovovat a všechny ostatní tradiční akce úspěšně pořádat. Poděkování patří všem aktivním občanům, kteří
pracují v místních spolcích i mimo ně. Během roku byly pro Šebetov odpracovány stovky dobrovolnických hodin
bez nároku na honorář či odměnu. Zvláštní poděkování pak patří všem, kteří se věnují výchově a práci s mládeží.
Tento úkol je velice zodpovědný, neboť současná mládež a děti jsou budoucností naší obce.
Pro příští rok již nyní společně připravujeme mnoho zajímavých aktivit. Nadále se budeme snažit
o prohlubování vzájemné spolupráce mezi místními spolky a organizacemi. Přijměte pozvání na akce, které jsou
připravovány pro všechny obyvatele Šebetova i širokého okolí. Budeme se těšit na setkání a spolupráci v roce
2020.

Za Výbor pro místní spolky, společenské, kulturní, sportovní a zájmové činnosti v obci Ing. Tomáš Axman

