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Říjnové pranostíkv
Je-Ii říjen velmi zelený,
bude zato leden hodně studený.

IC'W"' .:'"

Když Měsíc v pěkném ajasném čase se obnovuje, tedy
jest k doufání pěkné vinobraní.
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Bouřka v řijnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Čím déle u nás vlaštovky v říjnu prodlévají,
lim déle pěkné ajasné dny potrvají.
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Sněží-li v říjnu, bude měkká zima.

Záři víno vaří, říjen mačká hrozen.
adá lu eni, na rok

ěkné osení.
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Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Včas-li

;u.

52. ročník

Z veřejného zasedání ZO
Zápis ZO č. 10/2011 ze dne 24.8.2011
Přítomni:

Zdeněk Čížek, Jiří Habala, Ing. Karásková, Leoš
Dosedla, lvanka Hachlerová
Ověřovatelé: Jiří Habala, Ivanka Hachlerová
Zapisovatel: Zdeněk Čížek
Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce (Za) začalo v 18:00 hodin.
Starosta Zdeněk Čížek provedl kontrolu zápisu
č.9/2011.
Starosta seznámil přítomné s platným územním plánem
obce Šebetov, kde je z minulosti zapracována územní rezerva
DR2I, která měla umožňovat vybudovat silniční obchvat
kolem obce. V diskuzi bylo konstatováno, že vzhledem
k vývoji obce, vlastnickým vztahům a dispozičnímu ř~šení je
tato již nerealizovatelná. Zastupitelstvo obce Sebetov
jednohlasně souhlasí, aby z 2. návrhu zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje byl vypuštěn koridor územní
rezervy DR21 pro přeložku silnice ll/374, který se dotýká
obcí Vážany, Knínice u Boskovic a Šebetov. Bude vypuštěna
územní rezerva 0R21, a to z části 0.5.1 Dopravní
infrastruktura,
silniční doprava,
plochy a koridory
nadmístního významu v bodech (187), (188) a (189), kde
bude zrušen požadavek na uspořádání a využití území pro
rezervu koridoru DR21 a budou zrušeny úkoly pro územní
plánování pod písmo c) a e), totéž bude provedeno v části O
grafického schématu a případně v souvisejících částech
2. návrhu ZÚR JMK.
Různé. Členové za projednali organizační záležitosti
související s pořadatelstvím cyklovýletu mikroregionu Malá
Haná, jehož hlavní pořadatelství letos zajišťuje naše obec.
Zasedání bylo ukončeno v 19:55 hodin
Zápis ZO č. 1//2011 ze dne 14.9.2011
Přítomni:

Zdeněk Čížek, Jiří Habala, Ing. Karásková, Mgr.
Jana Manová, Leoš Dosedla, Ivanka Hachlerová
Ověřovatelé: Mgr. Jana Manová, Ivanka Hachlerová
Zapisovatel: Jiří Habala
Hosté: pan Radko Zítek
Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce (Za) začalo v 18:00 hodin.
Místostarosta obce provedl opětovnou kontrolu zápisů
číslo 9 a číslo 10.
Starosta obce předložil návrh rozpočtového opatření
č. 4/20 II. Celkové zvýšení příjmů je ve výši 15.000,00 Kč
(příjmy z pronájmu - nebytové hospodářství), celkové
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zvýšení výdajů ve výši 216.000,00 Kč (dveře, oprava WC,
záloha na el. energii - kiosek v parku, oprava fasády KD
a montáž zámků, nákup pozemku, geometrické plány,
pohonné hmoty a sadové úpravy). Zvýšení financování
zapojením přebytků z minulých let ve výši 201.000,00 Kč.
za jednohlasně souhlasí s předloženým rozpočtovým
opatřením.
Starosta obce předložil podání pana Němečka, na uvedené
dotazy bude odpovězeno písemně.
Starosta obce předložil podání pana Zítka. Pan Zítek se
dostavil na zasedání zastupitelstva obce. Jeho dotazy mu
byly zodpovězeny.
Žádost p. Vrány o příspěvek na odvětrání místnosti kiosku
v parku. Byl předložen nabídkový rozpočet celkové náklady
18.382,- Kč + 20% OPH. za souhlasí s vybudováním
odvětrání. Příspěvek na odvětrání nebude poskytnut, po
skončení nájemního vztahu si ventilaci nájemce odmontuje.
Starosta obce předložil žádost pí. Sedlákové o posekání
kopřiva vzrostlé trávy na pozemku vedle jejího domu nebo
požádat majitele pozemku o vysekání tr~vy. A dotaz na
umístění laviček na novém hřišti u MS. Starosta zašle
majiteli pozemku dopis se žádostí o sjednání nápravy.
Lavečky nebyly u MŠ plánovány pro případ shromažd'ování
se mládeže v odpoledních a večerních hodinách a následné
ničení hřiště.
Starosta obce předložil žádosti o neplacení poplatků za
odvoz komunálního odpadu od Ing. Lubomíra Gloce,
Radoslava Utratila, Blanky Kleniwové. za žádosti zamítlo.
Poplatek se v tomto případě vybírá ne za pobyt v obci, ale
z důvodu, že občan je majitelem objektu.
Starosta obce předložil žádost České pošty o povolení
umístění nové poštovní .schránky v Kapouňatech. Byla
vybrána lokalita a starosta před její instalací zajistí vytýčení
dotčených sítí.
Ing. Jan Šmíd předložil druhou etapu majetkoprávního
vypořádání pozemků, které v současnosti užívá agropodnik
Skalice nad Svitavou. Dále předložil návrh majetkoprávního
vypořádání na pozemcích se spoluvlastníky panem Kopalem,
paní Janíčkovou a panem Zapletalem. za souhlasí s cenovou
mapou.
Starosta obce předložil žádost o příspěvek na fasádní
barvu paní Naděždě Břenkové. za souhlasí.
Starosta obce předložil žádost o příspěvek na fasád ní
barvu panu Jiřímu Karáskovi. za souhlasí.
Starosta obce předložil žádosti o přijetí do pracovního
poměru na uvolněné místo obecního pracovníka (Lukáš
Dvořák, Daniel Gutta, Karel Jelínek). za
rozhodlo
o zveřejnění nabídky volného místa obecního pracovníka.
Rozhodne na příští schůzi.
Starosta předložil seznam dlužníků na nájemném za

Šebetovský zpravodaj
obecní byty, vodné a škody na majetku obce. ZO rozhodlo
dlužníky obeslat. Dlužníkům na nájemném zaslat upomínku
a
upozornit
na možnost ukončení
nájemního
vztahu
a vystěhování.
Škoda na majetku - pro neplacení dle
splátkového kalendáře sesplatnění dlužné částky. Dlužné částky
uhradit do 15 dnů od odeslání upomínky.
Starosta obce předložil návrh dohody majetkoprávního
vypořádání v rámci pozemkové reformy s panem Antonínem
Pichlerem. ZO s návrhem dohody souhlasí.
Starosta obce předložil ke schválení smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK číslo 009885/11/0RR.
ZO s přijetím
dotace souhlasí, dotace je určena na opravu místní komunikace.
Starosta obce předložil ke schválení smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK číslo 009886/11/0RR.
ZO s přijetím
dotace souhlasí. Dotace je určena na rekonstrukci kanalizace
budovy ZŠ.
Starosta obce informoval o nutnosti přijetí překlenovacího
úvěru k uhrazení faktur za plynofikaci v části "Čtvrtě". ZO
pověřuje starosty zjištěním podmínek.
Zasedání Zastupitelstva obce (ZO) bylo ukončeno ve 20: 15
hodin.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.
08.10. MUDr. Paděrová, Šebetov 117, telefon 516465452
09.10. MUDr. Pernicová, Boskovice, Vodní 95 (Minerva),
telefon 516 494 138
15.10. MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,
telefon 516477319
16.10. MUDr. Srpová, Letovice, J. Haška 12, tel. 604 760 665
22.10. MUDr. Šurnberová, Lysice, Komenského 429,
telefon 516 472 227
23.10. MUDr. Žilka, Benešov 19, telefon 516 467 313
28.10. MUDr. Adamová, Letovice, Masarykovo náměstí 18,
telefon 516 474 018
29.10. MDDr. Bedáňová, Boskovice, Lidická 8, t. 516456 109
30.10. MUDr. Bočková, Kunštát, nám. ČSČK 38, t. 516462203
05.11. MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15, tel. 516474310
06.11. MUDr. Grénarová, Boskovice, Vodní 95 (Minerva),
telefon 516 494 204

Kurz první pomoci
Vážení občané, obracíme se na Vás s nabídkou kurzu první
pomoci, kterou provedou naši zaměstnanci úseku zdrav. péče.
Kurz s praktickou
ukázkou
proběhne
v době od
21. listopadu do 15. prosince 2011 v prostorách SS Šebetov,
Termín školení bude s předstihem upřesněn podle počtu
přihlášených zájemců. Délka trvání kurzu - 4 hodiny. Případní
zájemci se mohou hlásit přímo u vedoucí zdravotního úseku
Sociálních služeb Šebetov - p. Markusové Tamary, DiS.,
kontakt: telefon - 516465 438, mobil 732 685 264,
e-mail:
tamara.markusova@socialnisluzbysebetov.cz
nebo
u paní
Furmanczukové Jitky, termín: nejpozději do 10. listopadu 20 II.
Cílem kurzu je proškolit účastníky hlavně v praktických
dovednostech a připravit je tak na poskytnutí adekvátní, včasné
a komplexní laické první pomoci.

PROGRAM

KURZU:

I. ) RESLSClT 1CE
- zhodnocení krizové situace a přivolání pomoci
- vyšetření, neodkladná resuscitace dospělý - dítě
- šok, bezvědomí
- polohování a transport zraněného
- praktický nácvik resuscitace na výukovém modelu
2. ) TR.·1C.ll.t T1CKÁ PORA. 1:.
- krvácení, rány, ztrátová poranění
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-

poranění hlavy, páteře
poranění kloubů, kostí - zlomeniny
obvazové a transportní techniky
praktický nácvik obvazových a transportnich

technik

3.) AKUT. Í STAV)'
- akutní stavy vzniklé působením vysokých ( nízkých) teplot a
chemických látek
- úrazy elektrickým proudem
- křeče, křečové stavy
- akutní interní stavy ( 1M, CMP )
- intoxikace - otravy
- ukázky oouživaných
materiálů při ošetřeni a praktický
nácvik použiváni.
Ing. Zdeňka Vašičková, ředitelka.

Ze školy
Září

je

pro

školáky

jedním

z nejdůležitějších

měsíců, protože usedají zpět do školních lavic a každý
si jistě přeje, aby nový školní rok nejen dobře začal, ale v tomto
duchu také pokračoval. Návrat do školních lavic si tedy
šebetovští školáci zpříjemnili akcí "Loučení s prázdninami". 1
přes nepříznivé počasí si společně s rodiči opekli párky a zahráli
spoustu her. Zahájení školního roku bylo jistě netradiční v tom,
že děti spaly ve školní tělocvičně a měly tak možnost
prohlédnout si školu zcela potmě nebo usednout do školní lavice
v pyžamu. V tělocvičně pak proběhl pyžamový bál, kde byl
zvolen Král pyžamového plesu a MISS Pyžámko.
Zahájení školního roku bylo vydařené a přejeme všem
žákům, aby stejně tak zábavný byl celý školní rok.
Bc. Kamila Koutná.
Škola začala ....
Je konec září a děti mají ve škole již spoustu nových zážitků.
Zúčastnily se "Vranovské empiády', kde zdolávaly náročný
terén "Vranovského žlebu" a odpovídaly na nepředvídatelné
otázky
pořadatelů.
Zhlédly
záchranné
akce
hasičů
a prozkoumaly vybavení sanitky. Celé dopoledne si mohly
povídat s moderátorem rádia Kiss Hády, který dětem dával
všetečné dotazy. Počasí se tentokrát vydařilo, boty v blátě nikde
nezůstaly, i když od čistoty měly dost daleko.
27. září jsme jeli společně se ZŠ Vanovice v rámci učiva
vlastivědy a prvouky na exkurzi do Prahy, která byla určena
žákům 3. - 5. ročníku.
Na pražském hlavním nádraží na nás čekala průvodkyně,
která s námi strávila 3 hodiny a provedla nás po Pražském
hradě. Děti nejvíce zaujalo střídání stráží, kde jeden z vojáků
byl chlapec z okolní vesnice. Prošli jsme se po Malé Straně,
Karlově mostě, Valdštejnské zahradě, kolem Národního divadla,
po Václavském náměstí a v odpolednich hodinách jsme Prahu
opustili. Rodiče si svoje děti vyzvedli na nádraží v Letovicích.
Děti si s sebou odnesly spoustu zážitků, nakoupily suvenýry
a zejména
viděly naše hlavní město na vlastní oči
a nejen z obrázků. A to je pro výuku velmi důležité.
Za ZŠ Petra Lepková.

**************
Základní škola sbírá starý papír. Můžete svázaný balík nechat
i u vchodových dveří školy. Za každý kilogram děkujeme!

**************
Žádost školy o pomoc: Připravujeme akci "dýňování". Nemá
někdo z občanů volnou dýni, kterou by mohl věnovat na školní
akci?

Kominické služby
Pravidla pro čištění komínů se od I. ledna roku
20 II změnila tak, že je povinná minimálně jedna kontrola
kominíkem ročně a samotné čištění třikrát ročně u topení
tuhými palivy a jednou ročně je třeba čistit u topení na plynná
paliva. Jednou ročně má být provedena kontrola topidel v domě
odborníkem. Malér hrozí majiteli nemovitosti tehdy, pokud

říjen 2011
dojde k požáru, který vznikl právě od neudržovaného komína.
Pak se majitel může rozloučit s úhradou od pojišťovny a může
být pokutován za obecné ohrožení, za výjezd hasičům je
povinen uhradit pokutu 25 000 Kč. Po dohodě s kominlkem
panem Gecem z Vanovic Vám nablzíme možnost splnit si tyto
povinnosti při hromadných kontrolách za zvýhodněnou cenu,
které bude v obci provádět v druhé polovině října. Stačl na
obecní úřad nahlásit do 14. října Váš zájem spolu s telefonním
číslem a s informací, ve kterou denní dobu jste doma nejlépe
k zastiženI. Naše telefony:
516 465 429, VolP Fayn
530336530, email: ucetni@sebetov.cz.

Plánované akce v obci
Zdravotně relaxační cvičeni s [vou začiná v tělocvičně ZŠ od
7. listopadu a poté každé ponděll, vždy od 18 hodin.
Cvičeni
žen pod vedením pí. Tesařové
každé
a čtvrtek v tělocvičně školy od 18.30 do 19.30 hodin.

úterý

Nájemce kiosku v parku, pan František Vrána na své náklady
provedl v prodejních prostorách úpravy interiéru a instalaci
vzduchotechniky. Při této příležitosti
si Vás v říjnu dovolí
pozvat na společenský
veěírek s muzikou, celodenními
vepřovými hody a na pivo za skvělou cenu. Přesný termín se
dozvíte z hlášení, plakátů a kabelovky.
V neděli 9. řijna si můžete od 13 do 17 hodin v kulturním
domě pročíst obecní kroniky a ochutnat či zakoupit burčák.
Poslední zápas malé kopané letošnlho podzimního kola se
odehraje v zámeckém parku v sobotu 8. řijna. V 16 hodin se tu
utká mužstvo I. FC Šebetov s FC FULGUR Býkovice.
Veřejná schůze Zastupitelstva
obce se uskuteční ve středu
12. října od 18 hodin v kanceláři úřadu.
V předvečer státního svátku, ve čtvrtek
27. října
Vás
zveme na již tradiční lampionový průvod. Sraz je v 18 hodin
u Základní školy. Společně zapállme svíčky u pomníčku
padlých a průvodem se vydáme do areálu koupaliště, kde na
děti čeká občerstvení a sladká odměna.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou lichou sobotu v měsíci, tedy
I. 10., 15.10.,29.10.2011
od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz lx za 14 dní. Ve čtvrtek 13. 10.,27.
Reklamace neodvezených nádob vyřizuje
SlT A Boskovice, telefon 516426415.
Odvozy plastů: 3. 10., 17. 10., 31. 10.,
3. 11., odvoz papíru: 12. 10.,26. 10. a 9.

10. a 10. 11. 2011.
pan Šotnar z firmy
odvoz skla: 6. 10.,
II. 2011.

Holičství
- kadeřnictví,
manikúra,
modeláž
nehtů,
parafinové
lázně, kurzy NAIL-ARTu,
prodej kosmetiky
Oriflame,
alternativní
medicína ENERGY,
numerologie,
v přízemí OÚ, na objednání na telefonu 722 204 226.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.
Rekondični masáže - Hana Musilová,
na objednání: mobil: 732 768 534.

zdravotní

středisko,

Prodejna levného textilu na zdravotním středisku má otevřeno
v úterý a pátek od 8:30 do 15:30 hodin a v sobotu od 8:30 do 10
hodin. Nyní sleva na vše 20 %, byl zahájen prodej zimního
zboží, koncem října nabídneme nové zboží!
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* Společnost E-ON upozorňuje vlastníky pozemků na povinnost
odstraňovat
nebo ořezat
dřeviny
ohrožující
bezpečný
a spolehlivý provoz elektrického vedenI. Tyto práce proveďte
do 15. listopadu, po tomto termínu mají pracovníci společnosti

plnou moc vstupovat na tyto pozemky a provést nezbytné
zásahy.
* Dětská lékařka MUDr. Machačová upozorňuje na čerpání
dovolené ve dnech 4. - 10. října.
* V obci byla dokončena plynofikace parcel na budoucí
výstavbu RD v části Čtvrtě. Můžeme tedy konečně zahájit jejich
odprodej. S přispěním dotace se momentálně provádí oprava
povrchu části místní komunikace "Na mezi". Zbytek se doufám
podaří opravit s pomocí další dotace v příštím roce. Na opravu
celého úseku nám totiž naprosto chybí finanční prostředky.
Stávající oprava přijde i tak na více jak 400 tis. Kč. Poslednl
letošní malou investicí bude oprava zborcené kanalizačnl
přípojky z bytů v budově OÚ.
* Zvon na hasičské zbrojnici má nyní jasnější a příjemnější
zvuk. Celý mechanismus jsem důkladně ošetřil mazivem
a srdce zvonu má nová mosazná kladívka.
* Přistup do kina a sálu kulturního domu je konečně
bezbariérový, což ocení předevšlrn klienti Sociálních služeb. Na
schodiště byly vyrobeny přejezdové můstky.
* Podařilo se mi zpracovat projekt a úspěšně podat žádost
o dotaci na regeneraci veřejné zeleně. Po nedávném obdržení
akceptačního čísla již zbývá jen doufat v přidělení dotace, která
by mohla být ve výši až 90% nákladů! O dalších
rozpracovaných
záměrech a žádostech se z konkurenčních
důvodů prozatím nebudu zmiňovat.
* Ze strany Krajského úřadu jsme stále důkladněji kontrolování
nad důslednosti vymáhání pohledávek občanů. Například
u nezaplacených
poplatků za odpad je nám navrhováno
vymáhat sankce až do výše trojnásobku dlužné částky. Pokud
patříte k dlužníkům i vy, urychleně vyrovnejte své pohledávky.
Dlužné částky, které přejdou do příštího roku budeme povinni
tvrdě penalizovat
a postupovat
ke konečnému dořešení
vymahačským společnostech.
* Vzhledem k opakovanému násilnému vloupání do kiosku
v parku jsme na žádost Policie objekt vybavili alarmem
a infra kamerou. Záznam kamery je na uzavřeném neveřejném
okruhu a napájení alarmu i kamery je samozřejmě zálohováno.
* Firma TOPNET, která v obci provozuje obecní bezplatný
internet navýšila pro placené zákazníky rychlost sítě a vydala
nový ceník. Pokud chcete přejít na placený vysokorychlostní
internet, tak za konektivitu 3,3 Mb/s zaplatíte 356 Kč měsíčně,
za 5,5 Mb/s hradíte 415 Kč a 7,7 Mb/sje nabízeno za 475 Kč.
Pro platící zákazníky je zřízení přípojky a Wi-Fi router zdarma,
službu můžete objednávat na čísle 800 888 300.

Naši oslavenci
Idle platného trvalého pobytu!
Paní
Pan
Paní
Pan JUDr.
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Pan
Pan
Paní
Paní Ing.
Paní
Paní
Paní
Paní

Jaroslava
Josef
Ludmila
Karel
Helena
Jiří
Františka
Ludmila
Milan
Miroslav
Ludvík
Zdeňka
Miroslava
Anna
Anna
Věra
Radoslava

Turečková
Hirt
Kalandrová
Krombholz
Souralová
Mazal
Novotná
Hansgutová
Syrovec
Krenar
Raab
Němcová
Mazalová
Kopecká
Richterová
Kovalčíková
Střížová

č. p. 1
11
179
37
105
8
I
I
184
158
209
80

8
211
I
I
I

89
71
71
70
69
66
64
64
63
62
62
62
62
61
61
60
60

let
let
let
let
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.
IPokud požadujete u jména

uvést titul, prosíme, oznamte nám to./

Připravu jeme:

o 1.11.

Auta 2
04.11. Super 8
I 1.1 I. Zrození planety opic
22.11. Saxána a Lexikon kouzel

Program kina Šebetov
Pátek 7. října - ŽENY SOBĚ

IMDB.com 7,3/10.

I komedie pro holky může mlt koule! Rozlučka se svobodou se může nepěkně zvrhnout. Zvlášť když je největší kamarádka nevěsty
magnet na katastrofy, který dokáže i tak prostou věc, jakou je výběr svatebních šatů, proměnit v horor. Smolařka Annie (Wiig) je
všechno, jen ne úspěšná. Pochybné milence opouští nedůstojně (většinou přes plot), v práci ji terorizují zákazníci (a ona je, takže nad
ní permanentně visí hrozba vyhazovu). Jediný světlý bod v jejím životě představuje kamarádka Lillian (Maya Rudolph). Ta jí právě
oznámila, že se bude vdávat, a Annie jako nejlepší kámoška pochopitelně slíbila, že jí se svatebními přípravami pomůže. Snaží se o to
víc, že se svou troškou do mlýna chtějí přispět i další čtyři Lillianiny přítelkyně, mezi nimiž vyniká krásná, bohatá a chytrá Helen
(Rose Byrne). A tak Annie pomáhá a plánuje jako o život a jak už to v její tragické realitě bývá, na co sáhne, to přinejlepším selže,
případně skončí zatčením, otravou jídlem, ohavnou scénou, v níž hraje hlavní roli čokoládová fontána, nebo sexem s dopravákem,
Vyberte si, co z toho je nejhorší. Možná to, že Lillian dochází s (pomalu bývalou) kamarádkou trpělivost.
Širokoúhlý film, české titulky, od 15 let přístupný, 125 minut, www.bontonfilm.cz.

Pátek 14. října - TRANSFORMERS 3

IMDB.com 7,5110.

Naše poslednl útočiště. Mimozemšti roboti, maskovaní za pozemská auta, k tomu navrch nejkrásnější žena světa (podle prestižního
pánského časopisu) v hlavní ženské roli. V originále nese třetí díl Transformers podtitul "Temná strana Měsíce". Právě tady před lety
posádka první americké měsíční expedice Apollo II objevila mimozemské vesmírné plavidlo a moudře si to nechala pro sebe,
respektive pro tajné služby. Podle Autobotů, kteří už dvakrát dokázali ochránit Pozemšťany před ničivou invazí jejich zlých
konkurentů Deceptikonů, to ale byla zásadní chyba. Chyba, která by mohla zničit celou naši civilizaci, pokud nám Autoboti znovu
nepomůžou. Kromě starých známých plecháčů v čele s Optimem Primem a Bumblebeem se na scénu vrací jejich největší lidský
spojenec Sam (Shia LaBeouf), životem a bitvami s roboty otřískaný mladý muž, který chce ze všeho nejvíc konečně začít žít normální
život. Samovi osud do cesty přihraje velepohlednou Carly (modelka Rosie Huntington - Whiteley). Ta se naneštěstí stane příčinou
Samova dalšího angažmá v nekonečném souboji mezi Autoboty a Deceptikony. Ti se totiž rozhodli zlikvidovat celé Chicago, v němž
se Carly právě vyskytuje, a tak se Sam chtě nechtě musí do tohoto města vydat, aby se ji pokusil zachránit. A jen tak bokem i celou
lidskou rasu.
Širokoúhlý film, české titulky, přístupný od /2 let, /30 minut, www.bontonťtlm.cz.

Pátek 21. října - MUŽI V NADĚJI

IMDB.com 7,3/10.

Rudolf s úspěchem uplatňuje svou divokou teorii o nevěře jako základu šťastného manželství v každodenní praxi a to s neutuchajícím
elánem, který je u čerstvého šedesátníka záviděníhodný. O to víc pak nechápe naivitu svého nesnesitelně korektního zetě Ondřeje (Jiří
Macháček), který pro samé svědomité plnění povinnosti nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice (Petra Hřebíčková) začíná nudit.
Milující tatínek a kamarádský tchán Rudolf proto nabídne Ondřejovi několik prověřených rad, jak vnést do skomírajícího manželství
potřebný vzruch. Koneckonců jde o rodinné štěstí jeho jediné dcery ... Z nudného slušňáka Ondřeje se pak díky románku s krásnou
Šarlotou (Eva Kerekésová) skutečně stává sebevědomý pán tvorstva, obletovaný milenkou a obdivovaný vlastní manželkou. Situace
je to sice krásná, ale dlouhodobě neudržitelná. Už proto, že skutečnými pány tvorstva jsou pochopitelně ženy. Ondřeje čeká smršť
komediálních situací, kterým čelí s odzbrojující kombinací typicky mužských vlastností - hravou vynalézavostí a nezničitelnou
nadějí, že všechno dobře dopadne. Posledním podstatným členem hereckého ansámblu vedeného Jiřím Vejdělkem je Simona Stašová
v roli Rudolfovy ženy Marty.
Klasický formát, české zněnl, od 12 let přístupný, 115 minut, www.bomonťilm.cz.

Pátek 28. října - DRlVE

IMDB.com 8,6/10.

NÁŠ TIP!

Říkají mu Řidič. Přes den je filmovým kaskadérem, po nocích si přivydělává jako nájemný řidič zločineckých gangů, Nezajírná ho
o jakou práci ten večer zrovna jde, řítí se nocí s policejními vozy v zádech. Shannon je Řidičovým učitelem i manažerem, který se ho
snaží dohazovat filmovým režisérům i zlodějům, kteří za něj jsou ochotni dobře zaplatit. Shannon má v plánu koupi vozu, ve kterém
by se Řidič mohl zúčastnit profesionálních závodů. Navrhne, aby se investorem stal Bernie Rose, mistní boháč s pochybnými zdroji
příjmů. Sarnotářskému a ze svého dvojího života značně rozpoIcenému Řidiči zcela změní život náhodné setkání se sousedkou Trene,
se kterou tráví stále více času. Vše se však změní když je z vězení propuštěn Irenin manžel Standard. Řidič se s ním domluví na
poslední loupeži, která Standardovi umožní splatit dluh, kvůli kterému ho vydírají gangsteři. Ukáže se však, že šlo o nastraženo u past
a Standard při přestřelce umírá. Vše se začíná komplikovat a aby Řidič ochránil sebe i Irene, musí udělat to, co umí nejlépe - řádně
šlápnout na plyn.
Klasický formát, české titulky, přístupný od 15 let, 101 minut, www.blueskyOlm.cz.
VI
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V obci c. k. okresního hejtmanství Boskovice obsadí se místo c. k. poštovního expedicienta proti uzavření smlouvy
a složení kauce v obnosu 200 zl.
Příjmy spojené s tímto místem pozůstávají
ze služného ročních 120 zl., z úředního paušálu ročních 30 zl.
a z paušálu ročních 100 zl. na posla, poštovní spojení mezi poštovními úřady v
jednou za den udržujícího.
Žadatelé nechť podaj í své vlastnoručně psané žádosti s průkazem o stáří, školním vzdělání, zachovalosti a znalosti
obou zemských jazyků, nynějšího zaměstnání, majetku a držení místnosti, způsobilé
k vykonávání služby poštovní,
vhodně uložené a chráněné před ohněm a vloupáním, během tří neděl u c. k. Ředitelství pošt a telegrafů v Brně. Zároveň
se připomíná, že c. k. poštovní expedicient před nastoupením úřadu podrobiti se musí zkoušce ze služby poštovních
spořitelen a z účetnictví v tom případě, když by pro jmenované zde odbory ještě způsobilým nebyl.
Mimo to je se žadateli v dotyčné žádosti zavázati, že v případě, kdyby s poštovním úřadem v
svého času
spojena býti měla též služba telegrafní, s platem, který se za vykonávání této služby ustanoví, spokojí se.
C. k. ředitelství pošt a telegrafů pro Moravu a Slezsko.
V Brně, 16. I I. 1895

Konkurs, který vyhlásilo v listopadu r. 1895 c. k. ředitelství pošt a telegrafů v Brně, se sice v daném případě týkal obce Vísky
(s poštovním napojením na Letovice), zdánlivě by však nic nebránilo tomu, aby téměř totožná "konkursní vyhláška" nemohla být
.. ihned a na místě tomu obvyklým způsobem" vyvěšena i u nás, v Šebetově. Říkám úmyslně "zdánlivě", protože ve skutečnosti v té
době, tedy v r. 1895, j iž v Šebetově poštovní úřad, včetně telegrafu pracoval plných pět let. Připomenu, že se přestěhoval v r. 1890 ze
sousedních Knínic poté, co majitel panství, baron Konigswarter usoudil, že je bezesporu výhodnější mít nejen poštu, ale především
telegraf co nejblíž u ředitelství velkostatku. Dokonce za tím účelem ochotně nabídl k pronájmu vlastní prostory, nacházející se v dnes
již zbouraných budovách panského dvora. Na původním plánku z r. 1912 je poštovní úřad situován v bezprostředním sousedství
koníren: od severu, tedy od zámku ho stíní budova starého pivovaru, k jihu má výhled na bránu a kryté hnojiště. (Dnes se přibližně
v těchto místech nacházejí garáže). Prostranství neslo adekvátní název - Poštovní dvůr. A ještě doplním, že v r. 1898 byla na lesní
správu velkostatku zavedena, v rámci obce, vůbec první telefonní linka. Stalo se tak poté, co v únoru r. 1897 schvál ilo c. k. Min.
obchodu návrh na vybudování telefonního spojení mezi Brnem a Březovou. S pracemi, včetně přípojek do asi dvaceti vybraných míst
okresu Boskovice, se započalo ještě na podzim téhož roku.
Vraťme se však zpět k poštovní úřadovně, resp. k finančním položkám na "konkurzní vyhlášce."
Jakou hodnotu vlastně
představovala ona zmíněná kauce 200 zl.; co si asi tak mohl poštmistr za roční plat 120 zl. koupit? Tak kupř. Iq pšenice ho vyšel na
cca 7 zl., Iq brambor na 2-3 zl., I kg hovězího masa na 66 krejc. Pokud si chtěl pořídit krávu, zaplatil za ni kolem 20 zl., za kozu 6 zl.,
metr naštípaného tvrdého dříví včetně dovozu tál asi 5 zl., měkkého pak 4 zl. A ještě k platům - tak např. nádeník se stravou si za
den vydělal 40 krejc., bez stravy 65 krejc.
Je nejvyšší čas, abychom se seznámili s první šebetovskou poštmistrovou čili poštovní expedicientkou, jak se tento úřad na
konci 19. st. nazýval.
Jmenovala se Františka Čokrtová a pocházela z malebného městečka Kouřim ve středníchČechách,
kde se nar. 6. 10. 1862
v měšťanské rodině Františka Čokrta a jeho ženy Marie. O tom, jaké důvody vedly Františku k tomu, aby vyměnila život dívky
"z dobré rodiny" za práci u poštovního úřadu se asi dnes již nedozvíme. Faktem zůstává, že se jednoho dne přihlásila na konkurs a po
splnění všech daných podmínek dostala umístěnku do Knínic. Jak už bylo řečeno, v r. 1890 se úřad odstěhoval do Šebetova a s ním
sem přišla i Františka. Společně s matkou, v té době již vdovou, bydlela v panském dvoře, kde se nacházela i vlastní poštovna. Až na
dva úřední dopisy v nichž Fr. Čokrtová potvrzuje, že bere na vědomí jakousi vyhlášku c. k. Ředitel. pošt (1895), se její jméno zatím
na několik následujících roků z dostupných materiálů vytrácí. Vědět o sobě dává až uprostřed léta roku 1899 (9. 7.), kdy se, ne již
nejmladší, vdává.
Ani Vilém Bien, o sedm let mladší ženich Františky Čokrtové, panský zahradník a pozdější první šebetovský pošmistr,
nepocházel z blízkého okolí, natožpak z naší obce. Narodil se v Nové Vsi nedaleko Lanškrounu. (Rodina se později přestěhovala do
Valteřic, kde otec František Bien provozoval koloniál), Do Šebetova přišel teprve sedrnnáctiletý Vilém jak jinak, než za prací.
V r. 1886 nastoupil coby pomocná síla do panské zahrady a společně s ostatními zahradníky bydlel v domě čp. 76, jenž tehdy náležel
k majetku velkostatku (při cestě do Obory).
Manželství Bienových trvalo dvanáct roků. Zda bylo šťastné ponechme už dnes stranou, každopádně však zůstalo bezdětné,
i když - 2. ledna 1903 se Františce narodil chlapec, jenž zemřel, aniž by stačil být pokřtěn. (Děti se vesměs křtily třetí den, ve zcela
ojedinělých případech mohla narychlo pokřtít i porodní bába). Na jaře téhož roku zemřela i matka Marie Čokrtová.
Životní příběh první šebetovské poštmistrové, Františky Bienové, se uzavřel před sto lety, 18. 8. 1911. Zemřela v Zemské
nemocnici v 8rně na carcinom mu/tip/ex.
Stopa Viléma 8iena se po r. 1911 ze Šebetova vytrácí.
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Z dopisu Ředitelství pošt a telegr. (ŘPaT) v Brně Obecní radě (OR) v Šebetově:
... zpráva velkostatku dopisem k 31. 3. 1930 uvědomila, že vypověděla ze svých budov ke dni /. 11. 1930 jak místnost poštovního
úřadu, tak i byt jeho přednosty. Žádáme Vás tudíž, abyste pro ten účel zajistili trvale jiné vhodné prostory, pokud možná ve svých
budovách. Místnosti úřední najali bychom pak přímo sami na delší řadu let, jakékoliv provizorní řešení nemohli bychom připustili,
jelikož přemístění technického zařízení úrodu a související s tím rekonstrukce telefonní sítě je velmi nákladná. - Očekáváme, že obci
záleží na udržení poštovního úřadu a že nám tudíž v brzku sdělite své určité rozhodnuti. K ujednání podmínek úpravy a nájmu nových
místnosti vyslali bychom k Vám svého zástupce ...
Tímto stručným sdělením se v jinak docela poklidném životě OR strhl nečekaný poprask. "Takové problém, taková starosť=
a to nám to jaro tak hezke začalo! - Jak teďka máme do podzemka sehnat někde na dědině chalopo, kam be se ta pošta mohla
vodstihovat! Postavil? Kápit? Adaptovat? A kde na to všecko sebrat peníze, kdež je teď ta - jak se tomo jenom - jo, ta kriza, a jeden
neví, co bode zétra!"
Dost možná, že právě takové úvahy se honily v hlavách členů OR, když v neděli odpoledne
vstupovali do zasedací místnosti OÚ. Čekal je nesnadný úkol: projednat " ... předložený plán a rozpočet na poštovní budovu
a případné usnesení se k této stavbě, vypsání stavby aneb jednati o koupi jiné budovy ... p. starosta přednesl - pan Blaha, řezník
nabízí ku koupi k účelu tomuto dům čp. 46 v Šebetově ... návrh padá ... po dlouhé debatě a výměně různych názorů navrhuje
pan A. Geršl, člen obecního zastupitelstva, celou záležitost odložiti do čtvrtka 29.5. 1930, kde do té doby má se vše dobře promysleti,
poohlédnouti se po nějakém výhodném místě stavebním ... " Zde je nutno dodat, že plány a rozpočet na stavbu poštovní budovy, který
toho dne OR řešila, vypracoval k 15.5. stavitel Fr. Sláma z Boskovic. Sám rozpočet zněl na částku 112300,70 Kč.
Když se ".
. opět sešlo všech patnáct členů zastupitelstva v čele se starostou J. Kavanem, bylo již jasné, že "v prvé řadě
se umístí pošta, budou-li místnosti vyhovovati vobecním domě a sice: z kuchyně, spiže a části místnosti kasární," v případě
novostavby bude "provedeno zadání stavby veřejnou soutěží a úhrada provedena výpůjčkou v ústavu, který poskytne nejvýhodnější
podmínky. "
Dny plynuly. Radilo se ajednalo, leč konkrétní výsledek se nedostavoval, a když, tak hovořil pro již zmíněnou úpravu prostor
v obecním domě (dnes na zdravotním středisku). S tímto řešením se však ŘPaT neztotožnilo, a tak byla nakonec OR nucena na svém
zasedání dne
. mj. "projednávat dopis zdejšího poštovního úřadu stran přeložení poštovního úřadu ze zdejší obce." Zdá se,
že tento okamžik konečně rozhodl - zastupitelstvo se přiklonilo, bezpochyby s těžkým srdcem, ke stavbě nové budovy. Koncem
července obdržela obec od Ředitelství pošt - XlI. oddělení (stavební správa - novostavby poštovní budovy) se sídlem v Hranicích,
vedené technickým komisarem ing. Hamplem, " který bude pro příště stavbu dozorovat, "opis technického posudku a plán budovy
poštovní." Z něho se dovídáme, že půjde o " 1. patro vou poštovní budovu v Šebetově, kterou provede obecní rada na svůj náklad.
V nepodsklepeném přízemí bude umístěna poštovní úřadovna, sestávající z manipulační místnosti, čekárny, z místnosti pro přednostu
úřadu, balikárny, malé komory, předsíně, vyzděné telefonní cely ... " a postupně následuje celý popis budovy. Ve zvláštní příloze je
vedle drobných změn, jako např. "zrušení kamen v čekárně, posunuti některych příček, zabudování ventilace, palubové dlažby či
obloženi stěn čekárny umělým kamenem ... " kladen zvlášť důraz na celkové zabezpečení vstupních dveří (železnou svinovací roletou)
a pochopitelně i oken (mříže, kovové závory).
Přípisem z
. schvaluje ŘPaT obci ..... nájem dvou místností s příslušenstvím (celé přízemí) v novostavbě Vašeho
domu, kterou hodláte během letošního roku vedle nynější četnické stanice vybudovati pro umístění poštovního úřadu - na dobu 20 let
počínaje dnem nastěhování úřadu - za nájemné roční 3 300 Kč ... "
E.
. se sešla finanční komise Občanské záložny v Šebetově včele s jejím ředitelem, jinak starostou J. Kavanem. Všichni
přítomní se shodli na tom, aby" ... byla pošta v obci zachována ... ", načež bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavitele. Z řady
podmínek, které zápis obsahuje, stoj í zvláště za zmínku, že " ...plány a rozpočet musí být předány nejpozději do 15. 8., musí
obsahovat přesné stanovení cen ... ", přičemž" ... každý má si jednotlivé položky v rozpočtu přečíst, jelikož žádná vlcepráce
jakéhokoliv druhu nebude uznána a hrazena, stavba musí být hotova nejpozději do konce iijna t. r., první splátka ve výši 50 %
proběhne po zakrytí stavby, zbytek po dokončení stavby a jejím převzetí."
Dále je značný důraz kladen na kontrolu stavebního
materiálu (množství, kvalita), na návaznost jednotlivých řemeslných prací, na dodržení termínů atd. Protokolem ze dne 12. c . se
Občanská záložna zavázala, že bude financovat stavbu poštovni budovy na obecním pozemku čp. 161, a to dle "přiložených
nákresů. " Následuje stručný popis budovy a zápis končí sdělením, že ani od souseda Fr. Ženaty, ani ze stanoviska stavebně
policejního (druhý soused), a nakonec ani od zástupce okres. úřadu (silnice) nejsou činěny proti stavbě žádné námitky.
Máme zadavatele, máme investora, a máme dokonce i budoucího nájemníka. Chybí už jen jméno stavitele, jímž se stal
Fr. Sláma z Boskovic společně se zednickým mistrem J. Hronkem. O práci na budově pošty měli oba zájem od samého začátku,
a snad i jako jediní (aspoň žádné jiné jméno se nikde neuvádí) podali přihlášku do výběrového řízení. Zakázku získali, načež 1~. ".
podepsal Fr. Sláma s ředitelem Obč. záložny smlouvu. Její součástí byl i rozpočet, snížený oproti původnímu na 112300,- Kč.
A termín dokončeni? Přesně za dva měsíce a třináct dnů ...
Skutečnost, že se obec snažila získat aspoň nějakou finanční výpomoc od státu, potvrzuje zpráva z
ŘPaT v ní
sděluje starostovi, že státní podporu lze získat jen v tom případě, jestliže jsou nejméně 2/3 plochy objektu využity pro malé byty nebo
malé provozovny - takže, máte smůlu.
Už jsem se zmínila o tom, že stavbu dozoroval jistý ing. Hampl, technik XlI. oddělení (stavební správa) ŘPaT. Do Šebetova
dojížděl zhruba jednou za dva týdny, přičemž z každé návštěvy vyhotovil podrobnou zprávu, v niž obci, příp. staviteli sděloval, co je
či není třeba dořešit.
Na konci října budova pošty nejenže skutečně stála, ale relativně byla schopná i k nastěhováni. Proč se tak náhle nemůže stát,
zdůvodnil ing. Hampl ve zprávě z .,(.
f
OR v nf informuje, že ..... dle informací IV. oddělení ŘP Brno není nutno dne
/. II. /930 piestěhovati úiad, naopak máme lhůtu prodlouženou ku konci llf. 1931. Konečně jsme pry zákonem chránění tak, že nás
vůbec nemohou vystěhovati ... "a pokračuje" ... dle nynějšího stavu je budova nevyschlá, takže se tam nastěhovati nemůžeme. Nastává
tedy možnost I. - nechat budovu přes zimu vyschnouti ... " načež řeší, co s okny, která se mohou vlhkosti zhroutit, " ... či za
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2. - vytápěti aspoň přízemí budovy, aby se pošta mohla nastěhovati. Na vytápění nehodlá IV. oddělení vůbec přispěti." Zvláštní bod
pak ing. Hampl věnuje obkladům v čekárně, které" ... dodá a provede obec, a to z modiinového dřeva do výše /,40 m." Napadá mne
jediné - kde se tak najednou vzal zmíněný zákon?
se starosta J. Kavan a stavitel Fr. Sláma, patrně poněkud roztrpčeni, dostavili na ŘPaT v Brně. Zde, jak vyplývá ze
zápisu zjednání, oba pánové důrazně prohlásili, že " ... novostavba poštovní budovy v Šebetově je již tak dalece hotova, že může býti
nejpozději do jednoho měsíce připravena k obývání. Navrhujeme, aby aspoň poštovní úřad byl do novostavby po dohotovení
přestěhován .... poštmistrovský byt v I. poschodí může být obsazen kdykoli. Žádáme, aby se obsazení stalo co nejdříve! Do doby, než
vše převezme ŘP, bude pošta vytápěna na náklady obce a stavitele, společně s ním se obec rovněž zavazuje stavbu vysušovati
a udržovati v dobrém stavu .... "
ŘPaT si dalo trochu načas a na intervenci starosty a stavitele odpovědělo až
. V dopise se nejdříve zabývalo otázkou
dosud nevyřešené přepážky a projevilo se zdánlivě veLkoryse, když sdělilo, že " ... bere ohled na mimorádné výdaje obce se stavbou
pošty a slibuje, že učiní návrh u Ministerstva pošt a telegrafů na pořízení přepážky nákladem poštovní správy. " Podotknu, že ještě na
jaře následujícího roku přepážka stále chyběla, přičemž se ŘPaT vymlouvalo na nesolidnost dodavatele. Dopis dále pokračuje
sdělením, že ŘPaT souhlasí se stěhováním úřadu do jednoho měsíce, přičemž" ... stavební úřad pošty již k tomu dostává pokyny, obec
ať aspoň přestěhuje zdarma kancelářský nábytek ... ", a ještě dodává" ... na místo prepážky, ať aspoň zřídí obec provizorium. "
. byla stavba zkolaudována. Zástupci ŘPaT během" ... prohlidky nového poštovního úradu shledali, že je stavba sice
provedena podle plánů, leč chybí podlahy, také se zjara musí udělat třetí malba a nátěr, okna nemají železnou závoru ... "
- připomínek se sešlo celkem deset. Když OR opětovně žádala, aby byl poštovní úřad co nejdříve přestěhován, dostalo se jí odpovědi,
že vše záleží nejen na přemístění telegrafu, ale především na schválení ústředny a veřejné telefonní hovorny. Tento krok učinilo
Ministerstvo pošt a telegram až 5. ')
1 -l
I
kdy současně žádalo obec o úhradu stavebních prací, které budou s tímto spojeny
(14 500,- Kč). Během února roku 1931 se navíc dořešily i všechny nedostatky, vytčené v kolaudačním řízení, což přišlo obec na
dalších téměř I I 000,- Kč. Poštovní úřad se do nových prostor šťastně přestěhoval na konci března.
. 1.
CI
, to j iž za starosty
A. Geršla, zadala OR stavbu sklepa, prádelny a dřevníku ve dvoře pošty. V podmínkách se
např. dočteme, že stavba má být dokončena do jednoho měsíce od zadání, zaměstnáni na ní budou jen místní lidé, stejně jako dovoz
materiálu zajistí jen místní povozníci. Ve výběrovém řízení získalo zakázku Výrobní družstvo stavební v Boskovicích, zastoupené
J. Menšíkem. Rozpočet činil 9 883,19 Kč.
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Původně jsem měla v úmyslu uvést všechna jména poštmistru či doručovatelů, kteří se od r. 1890 na poště v Šebetově
vystřídali. Díky vstřícnosti paní vedoucí pošty v Boskovicích jsem se nakonec, dopracovala' až do Poštovního muzea v Praze, kde
mě sice sdělili, že toto lze dohledat, ale znamenalo by to přerovnat a pročíst pěknou hromadu zápisů - takže někdy. Pokud bych však
přece jen zmíněný seznam sepsala, rozhodně by v něm nechyběla jména dlouholetých šebetovských "pošťáků", manželů Vlasty
a Jaroslava Jančlkových. Na jejich život a práci ve velmi milém a obsáhlém dopise zavzpomínala jejich dcera, pí. Mgr. Vlasta
Smékalová, roz. Jančíková, které touto cestou děkuji. Je na místě, abych zde aspoň část ocitovala:
" Tatínek Jaroslav Jančik se nar. v r. 1920 ve vesničce Brťoví u Olešnice, kde jeho rodiče vlastnili větší hospodáistvl. Pocházel
z devíti dětí. Po ukončení Měšťanské školy v Olešnici odešel na Obchodní školu do Zlina. Praxi vykonával ve firmě T. Bati. Maminka
Vlasta, rodným jménem Sádecká, byla o pět roků mladší. Pocházela ze Štěpánova nad Svratkou. Její otec byl pekařem, maminka se
starala o domácnost a posluhovala.
Rodiče se seznámili začátkem r. 1944 na tancovačce ve Štěpánově. Těsně na sklonku války, v dubnu r. /945 se vzali, načež se
piestěhovati do Letovic, kde tatínek získal místo na poště. Pracoval u přepážky a zároveň obsluhoval telegraf Bydleli v podnájmu.
Maminka Zl/stala v domácnosti a starala se o dvě děti (dcery). Sice měli slibený služební byt, ale pod podmínkou, že tatínek půjde na
rok na brigádu do Ostravy do dolů=tzv. budovat klíčový průmysl. Skutečně tam v letech /95/- 1952 pracoval.
Vpolovině roku /953 se rodiče přestěhovali do služebního bytu na poště v Šebetově, kde se otec stal poštmistrem. Maminka
pracovala doma - zhotovovala věci z orobince pro Moravskou ústřednu. Po mateřské dovolené i ona nastoupila (v r. 1957) na poštu,
kde pracovala 4 hod. denně u telefonu a podle potřeby i u přepážky. Aby získala potřebnou kvalifikaci, udělala si při zaměstnání
odpovídající kurs. - V té době, hovoříme o 50-tých letech minulého století, se telefonní hovory uskutečňovaly pres pracovnici, která
pomocí šňůr s kolíčky propojovala volajícího a volaného. Kvůli délce hovoru musela navíc sepnout časové hodiny. Jednotlivé hovory
se zapisovaly na předtištěný blok, kde e vyplňovala jejích délka a vyčíslila se cena. Každý hovor se realizoval přes poštu; vždy
jednou za deset dmi se odesílaly do Boskovic tzv. dekády - tj. bločky S délkou a cenou hovorů. Rychlost spojení s volaným číslem se
dala ovlivnit "nadřeknutím" hovoru: pilně nebo bleskově. Listovní zásilky, balíky a peníze se dávaly do zvláštního pytle, který e
zavázal speciálním provázkem a opatřil kovovou plombou pomocí speciálních kleští. To vše se naskládalo na dvoukolovy vozík
a poštovní doručovatel nebo vedoucí pošty ho odvezl na nádraží k osobnímu vlaku. Tam vše převzal ziizenec, který jel v poštovním
vagonu.
Když nastoupil na místo poštmistra v Šebetově tatínek, doručovala pí. M. Hrdá ze Zábrani a pí. Krenarová Š. z Obory. Občas
vypomáhal i p. Kiii. Ve Světlé doručoval p. Dokoupil. Poté, co odešel do důchodu, převzala štafetu moje maminka. Měla na starosti
Světlou, část Šebetova od křižovatky na Kopec a Mořicův dvůr. 1 když to byla práce zodpovědná a bezesporu namáhavá, měla ji velmi
ráda. Těšila se vždy na lidi kolem sebe: znala jejich radosti i starosti. Zpočátku chodívala pěšky, pozdějíjezdila na kole aještě později
na motocyklu. Ten zaparkovala ve Světlé u první chalupy, obešla celou obec, doručila co třeba, v Jednotě převzala tržbu, někdy od
občanů peníze k odeslání, nastartovala pionýra a ujížděla nazpět. Na poště ještě musela udělat vyúčtování."
Na závěr pí. Smékalová dodává:

"S ohledem na svůj zdravotní stav odešla maminka v roce 1977 do předčasného důchodu. Ze služebního bytu se odstěhovala
v roce 1982 (na čp. 212). Zemrela v srpnu roku 2006. Tatínek pracoval na poště přibližně do roku 1965, poté byl uvolněn do funkce
tajemníka MNV. Zemrel v roce 1982. "
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$ebetovský zpravodaj
)dkal..
Pro všechny, které zajímá historie nejen naší obce - v říjnovém vydání Zpravodaje městyse Knínice u Bosk. vyjde vyprávění o
tamějším domě čp. 159 (vedle sběrny, v pravotočivé zátočině - pod rybníčkem). U jeho zrodu stál vpol. 19. st. velmi zajímavý
člověk.

Dnes hledáme".'-, __
Z bohaté sbírky starých fotografií pana R. Ambroze dnes uveřejním snímek, který patrně vznikl někdy ve 40. I. min. st.
Bohužel nevíme, o jakou církevní oslavu šlo, a nejsou známá ani jména družiček. Prosím tedy všechny, kdo by k tomuto mohli něco
říci, aby byli tak hodní, a ozvali se. Předem děkuji aještě připomenu, že snímek je focen v místech dnešního Autobazaru Randula.
Přl.t
Další vyprávění z minulosti obyvatel a domů naší obce vyjde začátkem prosince. Povídat si v něm budeme o panském bednáři
J. Pichlerovi, svoji historii nám prozradí dům čp. 69 (v Kapouňatech) a na své mládí, a zvláště pak učňovská léta ti fy. T. Baťa ve
Zlíně zavzpomíná pan Antonín Pichler.
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Na podkladě dodaných příspěvků a archivních materiálů zpracovala Miroslava Boháčková
67935 Šebetov 72, tel. 724275 143, e-mall: bohackova.mirkaůůseznam.cz.

Zlato si může u nás výhodně
koupit každý
Téma investiční zlato přitahuje zvláště v poslední době stále
větší a větší pozornost. Tento cenný kov není vyhledáván jako
dříve pouze majetnými lidmi, ale zajímá se o něj dnes už
široká populace bez ohledu na majetkové poměry.
Lidé už od nepaměti dobře vědí, že zlato bylo a stále je
vnímáno jako jistota, bezpečí a uchovatel hodnoty. Problémy
předlužení států, riziko inflace, napjatá situace v USA i
v Evropě, to vše stojí za vzrůstajícím zájmem centrálních
bank, ale i privátních investorů. Pokud lidé necítí na finančním
trhu potřebnou jistotu, upřednostňují prověřené hodnoty a
investiční zlato je právě jednou z nich.
Drtivá většina lidí ví, co je zlato a k čemu je dobré. Už od
nepaměti dávaly do kolébky naše babičky vnoučatům zlaté
---J' •••••••.•
• mince, náušnice a jiné cennosti. Dnes k těmto účelům kupují i
zlaté investiční cihličky. Tyto udrží hodnotu vložené investice i po desetiletí a nejsou znehodnoceny
inflací. Stejné množství zlata stačí dnes jako i v daleké minulosti na nákup stejného množství zboží,
to se o penězích rozhodně říci nedá. Zlato bylo, je a nadále bude dobrým uchovatelem hodnoty. Co
však lidé nevědí je skutečnost, že investiční zlato není dnes už jen pro bohaté a že je dnes dostupné
všem běžným lidem.
Držení fyzického zlata je rozumná investice, ale samozřejmě má také svá pravidla. Určitě není vhodné
nakoupit zlato za všechny rodinné peníze. Zlato se nekupuje na pár týdnů ani měsíců. Do zlata je
vhodné směnit pouze část majetku, který nebudete potřebovat v nejbližších letech.
Právě na prodej a dodání vzácných kovů zákazníkům se v posledních letech specializuje spol.
FINOD, která je jedním z největších tuzemských obchodníků se vzácnými kovy. Tato společnost je na
trhu 9 let a dodala vzácné kovy už tisícům klientů.
Investiční zlaté cihličky jsou vyrobeny v nejvyšší možné ryzosti 999,9/1000 a jsou pro klienty
objednávány přímo u nejprestižnějších světových odléváren, jako, např. u švýcarské rafinérie Argor
Heraus. Tuto značku i kvalitu "Good Delivery" ocení klienti především v budoucnosti při zpětném
prodeji svého zboži.
Investiční zlaté slitky jsou podle finančních možností klientů dodávány od nejmenších gramáží - od 1
gramu až třeba do 1 kilogramu. Díky produktům společnosti Finod je nákup investičního zlata
dostupný úplně všemI Klienti si je mohou koupit dvěma způsoby. Pokud disponujete částkou ve výši
30.000 Kč a více, můžete si pořídit zboží formou jednorázového
nákupu. Pokud jste však typ
"spořícího klienta" a více vám vyhovuje průběžné odkládání finančních prostředků, pak můžete
využít výjimečný produkt - nákup zlata formou měsíčních plateb.
Takovýto způsob nákupu
investičního zlata za velmi výhodnou cenu je dostupný všem. Je to velmi zajímavá alternativa
zajištění na budoucnost, na penzi nebo volba zajištění pro děti či vnoučata. Cena zlata za posledních
11 let stoupla na světových trzích o více jak 400%.
Všichni klienti mají v rámci internetového přístupu stálý přehled o svém účtu, svých platbách a
množství nakoupeného zlata. Mohou si tak kdykoliv spočítat také aktuální hodnotu svého majetku ve
zlatě vztaženou k aktuálnímu kurzu zlata na světovém trhu.
Každá koruna, kterou si pošlete na účet je skutečně krytá nákupem fyzického zlata. Zlato je uloženo
v trezoru banky, je příslušně pojištěno a je stále vaším majetkem. Pokud klient chce, může si
samozřejmě své cihličky nechat poslat domů nebo je zpětně odprodat. Společnost Finod garantuje
všem svým klientům zpětný odkup prodaného zboží. V takovém případě dostávají klienti peníze na
svůj bankovní účet do jednoho týdne.
Více informací o výhodách investování do zlata a dalších vzácných kovů poskytne Váš regionální
zástupce Mgr. Darina Odehnalová, Šebetov 228, na tel. čísle: 739 037 099. Zájemci se mohou kdykoliv
zdarma informovat o možnosti nákupu. Zlato si může u nás výhodně koupit každý. Využijte
dlouhodobého trendu růstu vzácných kovů. Pokud si klient přeje osobní návštěvu doma, lze
dohodnout takové setkání telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle. Další informace je možné
získat na našich webových stránkách www.nakupzlato.cz.

~vyšší

předsednický sbor Burčákové unie
v

vyzývá svoji členskou obec Sebetov, aby se její vážení občané, coby vyhlášení znalci vín,

dostavili v neděli 9. října 2011 od 13 do 17 hodin do zdejšího kulturního domu,
aby zde zhodnotili a odborně posoudili, jaká bude kvalita letošní vinné sklizně.

POSEZENÍ
U KRONIK

OBCE

Bude se zdarma koštovat burčák s prokázaným moravským a především hroznovým původem.
Samozřejmě nebude chybět i něco na zakousnutí. Burčák bude i k zakoupení za skvělou cenu,
prázdnou a čistou láhev si přineste sebou.

