Srpnové pranostiky
Srpen má nejkrásnější

počasí v roce.

I když ze strnišť občas fučl, horko nás přece jen mučí.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí

stálé počasí.

Srpen z počátku-li hřeje,
zima pak se dlouho sněhem skvěje.
ejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Vesele bude řinčet kosa, je-Ii v srpnu hodně rosa.
v srpnu, praví se, že budoucího roku
ho 'ná úroda a množství deště jest k doufání.

Hrlmá-lt

Z veřej ného zasedání ZO
Zápis ZO č. 812011 ze dne 13.7.2011
Přítomni:
Zdeněk Čížek, Leoš Dosedla, Mgr. Jana Manová,
Ing. Helena Karásková, Ivanka Hachlerová
Ověřovatelé:

Ing. Helena Karásková,

Zapisovatel:

Pavel Axman

Hosté: Tamara Markusová,
Ing. Vít Man

Ivanka Hachlerová

Petr Hirt, Miroslav

Markus ml.,

Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce (ZO) začalo v 18:00 hodin.
Starosta Zdeněk
Čížek provedl kontrolu zápisu č. 6
ač. 7/201 1.
Starosta obce předložil
návrh rozpočtového
opatření
č. 2/2011. Celkové zvýšení příjmů je ve výši 53.000,- Kč
(příjmy obce, prodej, ... ), celkové zvýšení výdaj II ve výši
67.600,Kč (dodatečné
příspěvky
do mikroregionu,
polufinancování
dotací, inzerce mikroregionu)
a zvýšení
financování zapojením přebytků z minulých období ve výši
14.600,- Kč. Zastupitelstvo
obce jednohlasně
schvaluje
předložené rozpočtové opatření.
Starosta předložil
nové projednání
odprodeje
podílu
nemovitostí manželům Marii a Miroslavu Ševčíkovým, kde
došlo po změně hranic katastrálního
území k přečíslování
parcel. ZO jednohlasně schvaluje odprodej.
Manželé Neuwirthovi podali žádost o odkup pozemku p.č.
996/143. Jedná se o výměru 349 m2. ZO jednohlasně
2
schválilo prodejní cenu 30 Kč/m •
Poznámka: dostavil se člen za P. Axman v 17:45 hodin.
Jihomoravský kraj vydal dodatek ke smlouvě o příspěvku
na lOS JMK. Dodatek zajistí prodloužení platnosti stávající
smlouvy na rok 20 II. ZO jednohlasně
schvaluje podpis
smlouvy v předloženém znění.
MP holding požádal obec o odkup pozemků p.č. 1366,
2
1367/2, 1368/1, 1368/2 a to o celkové ploše 7039 m a za
cenu 15,- Kč/m2 na základě smlouvy o smlouvě budoucí
s obcí Šebetov. Jedná se o areál manipulačního
skladu
li vlakového
nádraží, kde obec Šebetov vyhrála soudní spor
o určení vlastnického práva. ZO jednohlasně schvaluje. Na
pozemku je plánovano vystavění haly na zpracování kulatiny.
Starosta požádal ZO o odkup pozemků 19/2, 19/4 19/7
o celkové výměře 318m2 a to od maj itelů: Pospíšilová Vlasta,
Komárek Martin, Miroslava
Alena Markusovi. ZO navrhlo
částku 30,- Kč/m2• ZO jednohlasně souhlasí s odkupem. Na
pozemcích bude uplatněna dotační žádost na obnovu zeleně.
TJ Sokol Šebetov v zastoupení Tamary Markusové a Petra
Hirta požádala obec o dokrytí nákladů na pouť v roce 20 I O,
a to v hodnotě 13 000,- Kč. ZO souhlasí.

Dále bylo dohodnuto bezpodmínečné
doložení nákladů na
každou
akci dotovanou
obcí
Šebetov
a každoroční
vyúčtování
nákladů
na údržbu
a obnovu
zařízení
v zámeckém parku. Na závěr byly dohodnuty podmínky
poskytování příspěvků na úhradu oslav pouti.
Pan Miroslav
Markus ml. požádal obec o opravu
houpaček na "Kopci". Bylo dohodnuto objednání nových
dílů a umístění cedule s pravidly používání hřiště. Dále se
informoval na výhled možnosti opravy příjezdové cesty
k lesácké bytovce.
Ing. Vít Man se informoval na stav svojí žádosti týkající
se pronájmu budovy na křižovatce. Zatím nebyly podány
bližší informace, neboť zlegalizování stavu přístřešku je ve
fázi vyčkávání na vyjádření ze strany HZ Brno.
Starosta požádal zastupitelstvo o zplnomocnění ke všem
úkonům spojeným k podání dotačních žádostí. Připravil vše
potřebné
k podání žádosti o dotaci na dvě významná
opatření.
Pozn.:
Do vyhlášeni
výzev zde nebudeme
z konkurenčních
důvodů uvádět podrobnosti.
ZO souhlasí
s udělením plné moci starostovi ke všem potřebným úkonům.
Starosta informoval ZO o organizačních podrobnostech
pořádání regionálního cyklovýletu "Okolo Malé Hané".
ZO na závěr zasedání diskutovalo o aspektech nedávné
akce "Závody aut do vrchu".
Zasedání
Zastupitelstva
obce (ZO) bylo ukončeno
ve 21 :05 hodin.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.
06.8. MUDr.
telefon
07.8. MUDr.
13.8. MUDr.
telefon
14.8. MDDr.
telefon
20.8. MUDr.
telefon
21.8. MUDr.
telefon
27.8. MUDr.
telefon
28.8. MVDr.
telefon
03.9. MUDr.
telefon
04.9. MUDr.
telefon

Adamová, Letovice, Masarykovo náměstí 18,
516 474 018
Žilka, Benešov 19, telefon 516 467 313
Bočková, Kunštát, nám. ČSČK 38,
516 462 203
Bedáňová, Boskovice, Lidická 8,
516 456 109
Fenyk, Letovice, Tyršova 15,
516 474 310
Grénarová, Boskovice, Vodní 95 (Minerva),
516 494 204
Chatrná, Boskovice, Lidická 10,
537021 298
Chatrný, Boskovice, Lidická 8,
516 456 109
Jaklová, Boskovice, Smetanova 24,
5 16 454 046
Kopáčková, Letovice, A. Krejčího Ia,
516474369.

$ebetovský zpravodaj

Poděkování
Touto cestou bych ráda všem poděkovala za pěknou péči
a starostlivost, která se mi v Sociálních službách Šebetov
dostává. Především chci poděkovat paní ředitelce Ing. Zdeňce
Vašíčkové za překrásné prostředí, které zde vytvořila. Jako
dlouholetá občanka Šebetova jsem netušila, že náš zámek
ukrývá nadstandardně vybavené pokoje i ostatní prostory
s milým a pečlivým ošetřujícím personálem.
Zároveň chci poděkovat personálu oddělení na Paviloně odd. P2, které pro nás připravilo příjemné odpoledne, spojené
s grilováním a občerstvením v zámecké hospůdce. Nemohu také
zapomenout na pana MUDr. Petra Licka, který vzorně zajišťuje
lékařskou péči v našem zařízení.
Kdo jste toto zařízení ještě nenavštfvil, vřele doporučuji budete příjemně překvapeni!
p. Květa Hrdá.

Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková
organizace, která poskytuje sociální služby pro
občany z okraje společnosti - materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytován! i pracovní příležitosti.
Více na www.diakol1iebrounlov.org.

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO

OŠACENÍ

~
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
~
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
~
Látky (minimálně Im2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
~
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše
nepoškozené
~
Vatované přikrývky, polštáře a deky
~
Obuv - veškerou nepoškozenou
~
Hračky - nepoškozené a kompletní
Věci prosíme zabalené do igelitových pvthi či krabic.
aby se nepoškodily transportem. odkládejte do konce měsíce
srpna 20J I v přízemí obecního úřadu Šebetov.

Plánované akce v obci
Veřejná schůze Zastupitelstva
obce se uskuteční ve středu
10. srpna od 18 hodin v zasedací místnosti.
Zápasy malé kopané v zámeckém parku se odehrají:
v sobotu 13. srpna v 17 hodin, 1. FC Šebetov se utká s FC
FULGUR Býkovice
v sobotu 27. srpna v 17 hodin sehraje 1. FC Šebetov utkání
proti FC Žďárná. Tento zápas bude Z důvodu regionátntho
cyklovyletu přeložen na jiný termtn, který zatim neni
upiesněn.
V sobotu 27. srpna je pořádán 5. ročník cyklovýletu
obcemi mikroregionu "Okolo Malé Haně", Letos tuto akci
pořádá obec Šebetov. Záštitu na touto akcí převzal senátor
a viceprezident Českého svazu cyklistiky a bývalý vrcholový
sportovec Josef Regec, který bude akci startovat a celou trasu
osobně projíždět na svém kole. Více se dozvíte na plakátech
nebo internetu obce. Účastníci budou vyjíždět ze startu
v zámeckém parku v Šebetově v 11 hodin, od 14 hodin tu bude
připraven zábavný program s country skupinou PRAK, v 17
hodin proběhne losování hodnotné tomboly, od 18 hodin
koncert hanácké kapely STRACENÉ
RÁJ a od 20 hodin
taneční zábava se skupinou CARYON.
V září se tradičně pořádá obecní zájezd za koupáním.
Letošní šestá výprava je naplánována na sobotu 9. září
a tentokrát bych Vás chtěl pozvat na poznávací zájezd do
maďarské Budapešti. Vydáme se na hodinovou pěší prohlídku
Hradního vrchu, Matyášova chrámu a Rybářské bašty, okružní
jízdou
projedeme
Parlament,
Operu, Památník
Milénia

a
náměstí
Hrdinů.
Odpoledne
strávíme
odpočinkem
v termálních lázních Szechenyi, které jsou největším evropským
lázeňským komplexem, jsou nejhlubší a nejteplejší v Budapešti.
Termální voda o teplotě 75°C je bohatá na minerály, účinná při
léčbě pohybového ústrojí, revmatických a nervových potíží, lze
využít 15 bazénů, lázně mají 5 saun, které jsou v ceně
vstupenky. Přihlásit se můžete již nyní, cena zatím není
stanovena.
Včetně
vstupného
do luxusního
lázeňského
komplexu bude činit asi cca 900 Kč. S přihlášením prosím
neotálejte! Počet míst je omezen a očekávám velký zájem.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou lichou sobotu
v měsíci, tedy 6.8., 20.8. a 3.9. 2011 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz 1x za 14 dní. Ve čtvrtek 4.8., 18.8. a 1.9. 2011.
Reklamace neodvezených nádob vyřizuje pan Šotnar z firmy
SIT A Boskovice, telefon 516426415.
Odvozy plastů: každou lichou středu v měsíci nebo sudé
pondělí, odvoz skla: 11.8. odvoz
papíru:
3.8., 17.8.
a 31.8. 2011.
Holičství
- kadeřnictví,
manikúra,
modeláž
nehtů,
parafínové
lázně, kurzy NAIL-ARTu,
prodej kosmetiky
Oriflame,
alternativní
medicína ENERGY, numerologie,
v přízemí OÚ, na objednání na telefonu 722 204226.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.
Rekondiční masáže - Hana Musilová,
na objednání: mobil: 732 768 534.

zdravotní

středisko,

Klípky-střípky
* Dětská lékařka MUDr. Machačová upozorňuje na plánovanou
dovolenou ve dnech 2. - 10. srpna.
* Ačkoliv máme nyní rekordní počet odpadových nádob na
tříděný plastový odpad a svozy jsou o prázdninách v týdenních
intervalech, kapacita stále nestačí. Důvod je prostý, pomozte
k získání více místa v nádobách tím, že PET lahve poctivě
sešlapete a uzavřete.
* Červencové lijáky prokázaly, že můj zámět začátkem roku
zkapacitnit dešťové kanalizační vpusti byl smysluplný. I za
nejsilnějších dešťů se netvořili řečiště vody po komunikacích
a vpusti se neucpávaly jako dříve.
* Účetní obce upozorňuje, že v souladu s metodikou Krajského
úřadu a účetními předpisy, začne v měsíci srpnu vymáhat
nedoplatky obecních poplatků za odpad, kabelovou televizi či
vlastnictví psa od občanů.

Naši oslavenci
/dle platného trvalého pobytu/
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní

Květuše
Olga
Drahomíra
Stanislav
Ladislav
František
Alena
Helga
Věra
Arnošt
Alexander
Hana
Marie

Hrdá
Jakubcová
Dosedlová
Vašek
Khýr
Vojtěch
Hrouzová
Konečná
Rožínská
Blaha
Mucha
Kylarová
Korčáková

Č.

p. 128
97
I

93
39
200
174
33
1
9
112
I

1

83
75
75
74
71
71
69
68
65
64
62
62
61

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Našim milým oslavencům přejeme hodné zdraví, spokojenosti,
rodinné pohody a plno elánu do dalších krásných let života.

srpen 2011

pohLed
do historie obyvatel a
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obce Šebetov
srpen 2011

Výprava za minulostí naší obce se tentokrát ponese
v duchu léta, v duchu prázdnin,
sluníčka - a vodních
radovánek, čímž chci naznačit, že bude řeč o zdejším
koupališti. To letos oslaví již 73. narozeniny: - s trochou
nadsázky by se však dalo říci, že si na své konto může ještě
připsat dalších nejméně 230 let. Vzniklo totiž na místě už
dlouhá léta nevyužívaného panského rybníčku ...

Koupališté

I. část

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO()()()()()()()(OOOO

Přibližně někdy kolem poloviny 18. století nechal opat
zdejšího kláštera vybudovat na potůčku, vyvěrajícím
ve
stráni východně nad obcí rybníček.
Pokud se budu držet
pověsti R. Wilhelma, stalo se tak za účelem pěstování
drůbeže, jmenovitě kapounů, po nichž pak následně získala
název i nově vznikající osada. Sice se zatím nelze v tomto
případě opřít o žádný písemný doklad, nicméně celá
záležitost se zdá být natolik logická, že ji prostě věřme.
Na mapě obce z roku 1834 je v místě dnešního
koupaliště
vyobrazena
vodní plocha ve tvaru jakéhosi
nepravidelného čtverce. Ve svahu nad ní se rozkládají louky
a sady. Zhruba stejný nákres zaznamenávají
i všechny
následující mapy. O tom, v jakém stavu se v této době, tedy
na přelomu 19. a 20. století rybníček nacházel, zřetelně
vypovídá dobová fotografie.
Už na první pohled je patrné,
že si s jeho údržbou hlavu nikdo příliš nelámal. Možná by
zde tedy žabky kuňkaly vesele dál, kdyby svět, vyčerpaný
válkou, nezatoužil po zcela novém způsobu života, jehož
součástí se stal vedle jiného i sport. V ten okamžik sice bylo
o osudu zanedbaného rybníčku na konci Dolních Kapouňat
rozhodnuto, nicméně na "svou chvíli" si musel ještě pár let
počkat.
První koupaliště zřídili hned po I. světové válce
kníničtí Sokoli na bývalých obecních pastvinách v Přídolí.
Jeho poloha asi nebyla zvolena právě nejšťastněji - pro
Šebetov leželo přece jen poněkud "z ruky", nehledě k tomu,
že přestalo brzy vyhovovat
i po své technické stránce.
Místní mládež se tedy i nadále chodila koupat do rybníku
v Oboře. To děti z ozdravovny státní policie na tom byly
přece jen o poznání lépe. Od poloviny 30. let využívaly
nový, letní areál, jehož součástí byl nejen pavilon, ale i hřiště
s prvním (privátním) bazénem v Šebetově vůbec. (Dnes se
nachází při cestě do MŠ). Snad právě i toto byl jeden
z dalších impulsů aby se obecní zastupitelstvo začalo vážně
zaobírat myšlenkou na vybudování
veřejného koupaliště,
spojeného s hřištěm. Odhaduji, že vybrat vhodnou lokalitu
bylo celkem snadné - rybníček na konci Dolních Kapouňat
se přímo nabízel, a to nejen díky stálému průtoku vody, ale
i ze tří stran chráněnou, slunnou polohou. Svoji roli dozajista
sehrálo i příjemné okolní prostředí.
Na jaře v roce 1937 zadala obec projekt zemskému
úřadu v Srně který vypracoval k 10. 8. 1937 projektovou
dokumentaci
zvlášť pro koupaliště,
a zvlášť pro hřiště
s plochou na slunění.
V případě koupaliště činil celkový rozpočet 30000
Kč. Nejvyšší položka (necelých
15 000 Kč) zahrnovala
náklady na výrobu a osazení dlažby jak ve svahu, tak na dně
koupaliště. Tato dlažba měla být provedena z betonových
ploten (vyztužených
drátěným
pletivem)
o rozměrech

50x 100 cm a síle 10 cm. Druhou polovinu částky pak
zahrnovaly náklady na vyčištění starého rybníku, výkopové
práce, nové zaústění přítoku a rekonstrukci vypouštěcího
potrubí, a konečně na celkovou úpravu okolí.
Školní hřiště vyčíslil projektant na 35 000 Kč. Nejvíce
stály terénní úpravy spojené s výkopovými
pracemi (cca
14 000 Kč). Na 7 000 Kč přišlo vyrovnávání,
polévání
a následné udusávání zeminy v prostoru samotného hřiště, poté
mělo
následovat
"posypání
hřiště kopaným
jemnozrnným pískem včetně dodání za 1 008 Kč." Obě
betonová, 1 m široká schodiště se v celkové částce odrazila
třemi tisíci korunami.
K rozpočtu
jsou
přiloženy
jednotlivé
výkresy
a podrobná technická zpráva.
Dne 3. 2. 1938 předložila
obecní rada projekt
okresnímu výboru v Boskovicích, který vyvolal na 29. 3.
1938 ,.;zkrácené vodoprávní jednání", na jehož základě byl
sepsán a 7. 5. 1938 schválen "Výměr.' Pod bodem "II.
Technicky popis" si můžeme přečíst: "Obec Šebetov hodlá
zříditi veřejné koupaliště ve spojení se zřízením školního
hřiště. Koupaliště se má zříditi v bývalém panském rybníčku,

jenž leží v údolí, směrem východním od obce. Rybník jest
nyní zanesen bahnem, takže nepatrný stav vody nedá se
použíti ani pro účely požární, ani ke koupání. Rybník jest
napájen pramenitou vodou, která se do rybníka přivádí
přímo betonovým potrubím o průměru 30 cm. Také výpustní
zařízení jest ve velmi chatrném stavu. Koupaliště je
projektováno 25x25 m a sice tak, že starý rybník bude
vykopán a břehy jeho posunuty do starých hrází, aby po
obou stranách směrem z kopce byly ponechány cesty 4 m
široké. Plocha dna koupaliště je rozdělena směrem ke hiišti
na část 8 m širokou o hloubce 30 až 80 cm pro děti, a zbytek
v délce 11 lIz m má sloužiti jako koupaliště pro do -pělé s min.
hl. 0,80 ma max. hl. 2 m. Pro účely požární má koupaliště
sloužiti jako akumulační nádrž. Množství nadržené vody
v koupališti činí 460 m', "
Dále se uvádí že prostor nad
koupalištěm,
který se původně
skládal
z pěti ploch,
oddělených
navzájem
mezkami,
bude
vyrovnán
na
8 m široké pískoviště na slunění a zbylá část poslouží
k vybudování hřiště.
K projektu
neměl
nikdo
z přítomných
žádné
připomínky,
a to ani
"zástupce
velkostatku Jana
A. Konig. wartera v Šebetově nečinil námitek proti projektu
a souhlasit, aby přítok vody do koupaliště byl zachován
v dosavadním rozsahu, žádal však, aby odtok vody
z koupaliště bezpodmínečně vyúsťoval do jímky velkostatku.

Ostatní soukromoprávni
ujednání obsahuje směnná
smlouva." Zde je na místě připomenout,
že rybníček
s přilehlými loukami náležel ve Ikostatku, který tyto směnil
s obcí zajiné pozemky.
Konečné datum provedení stavby bylo stanoveno na
prosinec roku 1941.
O tom, jak probíhala samotná výstavba koupaliště,
si povíme v některém z dalších vydání Zpravodaje.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kvíz
Vyluštění z minulého čísla - zbývající úsek nejstarší
cesty ve směru od Kořence pokračoval přes dnešní silnici
přímo na začátek obce. Dávnou připomínkou je vysoká mez
po levé straně. Za odpověď, i za další dobové fotografie
děkuji p. R. Ambrozovi z chatové osady.

Otázka na srpen - ve kterém roce bylo vybudováno místní koupaliště? Nabízím tři možnosti
I946? Za první správnou odpověď čeká úspěšného luštitele občerstvení v kiosku na koupališti.

- v roce 1938 - 1940 -

Odkazy
V srpnovém čísle Zpravodaje
městyse Knínice vyjde článek o někdejším
sebranickém
učiteli a hudebníkovi
A. Ferulíkovi st. který zemřel v roce 1905 v Knínicích. S jeho pobytem v Knínicích je spojen dům čp. 78, s jeho rodinou pak
secesní vilka čp. 179 (naproti bývalé měšťance), o níž bude zvláště řeč.

Příště
Další číslo vyjde začátkem října a bude celé věnováno poštovnímu
do ložených , listonoších" v obci, ale i o stavbě budovy pošty. Opět připomínám,
- vzpomínku či poznatek.

úřadu v Šebetově. Povíme si nejen o prvních
že k tomuto tématu uvítám jakýkoliv příspěvek
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Na pokladě archivních materiálů a dodaných příspěvků zpracovala Miroslava Boháčková
Šebetov 72, tel. 724275 143 e-rnail: bohackova.mirka@seznam.cz.

