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Program kina Šebetov
Pátek 11. ledna – MRAKODRAP

Katastrofické drama

Dwayne
Johnson,
s přehledem
největší
akční
hrdina
současnosti,
vyráží
do
smrtonosné
pasti,
aby v ní přežil skleněné peklo a zachránil rodinu. Mrakodrap je akční thriller, po němž si začnete vážit slova „přízemí“.
Perla je nejvyšší a zároveň nejlépe zabezpečená budova na světě. Přesto její majitelé najmou velezkušeného bezpečnostního
experta Willa Sawyera (Dwayne Johnson), aby to oficiálně potvrdil. Jenže pak začne v budově hořet a o technickou závadu
se rozhodně nejedná.
Will, coby bývalý šéf týmu FBI, který se specializoval na záchranu rukojmích, zažil už leccos, ale tohle je přece jen silná káva. Požár
se rychle šíří a Will zjistí, že právě on je podle policie odpovědný za jeho založení. I když se zrovna pohybuje mimo budovu, bude
muset rychle dovnitř, protože v jednom z nejvyšších pater je uvězněna jeho žena (Neve Campbell) se dvěma dětmi. A to stále ještě
není všechno, v mrakodrapu se pohybuje ozbrojený gang, se kterým se bude muset Will taky vypořádat, pokud chce své blízké
zachránit. Ještě jsme zapomněli zmínit, že po vážném zranění z minulosti má jednu nohu umělou a že jediná cesta do domu
v plamenech vede přes vedle stojící jeřáb, z jehož ramene ve výšce několika desítek metrů bude muset přeskočit.
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 103 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 18. ledna – MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT

Akční film

Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt, muž na tu nejšpinavější práci…
Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich uspěl, okolnostem navzdory. Na začátku tohoto příběhu však čelí
úplně nové situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla a vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení vybraná světová
velkoměsta. Ethan je přesvědčen, že pouze on se svým týmem dokáže tragickou chybu napravit. Je však sám, kdo si to myslí. Do hry
vstupují další hráči, kteří mu možná pomáhají, ale možná také sledují své vlastní zájmy, které jsou v rozporu s těmi Ethanovými.
Rozdělení na kladné a záporné hrdiny nebude tentokrát vůbec jednoduché. V pozadí navíc čím dál rychleji utíká čas vstříc momentu,
který dramaticky změní mapu světa.
Širokoúhlý film, české znění, nevhodný do 12 let, 147 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 25. ledna – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Mimořádně úspěšná komedie

Režisér úspěšné romantické komedie Pohádky pro Emu, Rudolf Havlík přichází s novou komedií s hvězdným hereckým
obsazením Po čem muži touží. Scénář o věčném soupeření mužského a ženského světa napsal společně se spisovatelkou Radkou
Třeštíkovou, která je jednou z nejprodávanějších domácích knižních autorek.
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem
časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu
prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá
auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší problémy po chlapsku společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský
to mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“
a zásahem vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se stal ženou (Anna Polívková). Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako Karla musí
vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší?
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 95 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 1. února – PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY

Animovaná komedie

Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak, navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka. Zimní radovánky Pata
a Mata, to tu ještě nebylo! Pro naše dva kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Pat a Mat,
jak již jsme zvyklí, přinášejí zábavu na ostří šroubováku a legraci až se hřebíky budou prohýbat. Doma to raději nezkoušejte!
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 60 minut, www.bioscop.cz.
Toto dětské představení hrajeme již v 18 hodin!

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 při Obecním úřadě v Šebetově
a příspěvky přijímá Zdeněk Čížek. E-mail: sebetov@sebetov.cz. Tisk OÚ Šebetov. Náklad 500 kusů. Neprodejné, zdarma.
MK ČR E 21776. OÚ Šebetov – telefonní kontakt: tel./fax. 516 465 429, VOIP 530 336 530.

Leden v pranostikách
/6./ Na Tři krále mrzne stále.
/10./ Když 10. ledna slunce svítí, budem žita,
vína hojnost míti.
/17./ Svatý Antonín najde-li ledy, tak je láme,
nenajde-li, nadělá je.
/19./ Když na Doubravku sněží, sníh dlouho poleží.
/22./ Jsou-li o Vincenci vody plné koleje,
na dobré víno ten rok není naděje.
/25./ Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda
a když sníh nebo déšť, to je pro hospodáře
zlá zvěst.
/31./ Svítí-li na Virgilia slunce, jaro čeká nedaleko.

60. ročník

Novoroční ohlédnutí
Začátkem loňského roku měla naše obec 862 obyvatel,
během roku se 23 obyvatel přistěhovalo, odstěhovalo se
16 občanů. Narodilo se 7 dětí a zemřelo 13 spoluobčanů.
K 1. 1. 2019 má v obci trvalý pobyt 863 obyvatel.
Níže uvedené údaje byly čerpány z dostupných dat registru.
Nově narození občánci
únor
Navrátil Filip
březen
Chlup Martin
duben
Kukleta Vojtěch
Přichystalová Simona
srpen
Knoll Matteo
září
Hirt Timothy
Liznová Štěpánka
Odešli z našich řad
březen
Daňková Miroslava
Střížová Radoslava
Rožínská Marcela
duben
Filoušová Jitka
Dočekalová Marie
Dozbabová Michaela
Cimingová Marie
Vobejdová Miroslava
srpen
Wasserbauer Miloslav
říjen
Fialová Zdeňka
listopad
Hanák Karel
prosinec
Hrazdira Josef
Stříž Miroslav
Nově přistěhovaní
leden
Hanák Tomáš
Juračka Jaroslav
Kamenická Miroslava
únor
Jedounek Petr
Kammerer Tomáš
březen
Kammererová Vendula
Kammererová Nela
Smékal Martin
červen
Hlubinka Ondřej
Kopecký Pavel
srpen
Palát Ladislav
Kopecká Lenka
Tranová Tra Mi
Tranová Vanesa Nhung
říjen
Kostíková Romana
Sádlíková Lenka
listopad
Kuncová Lenka
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Kunc Václav
Ondráček Petr
Kyncl Veronika
Kunc Lukáš
Kolaříková Tereza
Knoll Matteo

Odstěhovaní občané
únor
Axman Pavel
duben
Klamta Martin
Klamta Martin
Klamtová Simona
červenec
Hanko Lubomír
Kudová Hana
Bílá Zdislava
září
Kolaříková Tereza
Knoll Matteo
Hachler Petr
Hachlerová Ivona
říjen
Uhlerová Helena
Dvořáček Vladimír
Dlugošová Zdeňka
Hanková Alena
Hanko Lubomír
Jen několik dní nás dělí od právě skončeného roku.
Doznívá v nás atmosféra vánočních svátků, kdy jsme v kruhu
svých nejbližších alespoň na několik dní pozastavili shon
všedních dní naplněných prací, povinnostmi a starostmi.
Děkuji Vám všem, kteří jste se v uplynulém roce
jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji naší obce. Děkuji
všem ochotným a obětavým občanům, kteří byli připraveni
a ochotni přiložit ruku k dílu a pomoci tam, kde bylo třeba.
Dovolte mi Vám za sebe a za celé vedení naší obce
popřát do nového roku to nejlepší – pohodu, radost, lásku,
úspěch a trošku toho pověstného štěstí. A hlavně to
nejcennější – pevné zdraví. Ať v něm Vás i Vaše blízké
provází optimismus a dobrá nálada, ať v něm najdeme
porozumění, ohleduplnost, pozornost a bližší cestu jeden
k druhému. Ať se vaše sny a všechna větší i drobná přání
promění ve skutečnost a jsou zaslouženou odměnou za
všechno vaše každodenní snažení.
Na sklonku loňského roku se po více jak čtyřech letech
práce podařilo dopracovat veškerou dokumentaci, získat
všechna potřebná vyjádření a tedy podat velkou dotační
žádost na rekonstrukci naší hlavní křižovatky a také podat
dotační žádosti na nové chodníky. Do nového roku vstupuji
s největším přáním a nadějí, že tyto žádosti budou kladně
vyhodnoceny a schváleny k udělení významné dotace.

Šebetovský zpravodaj

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
12.1. MDDr. Bočková Eva, Kunštát, nám. ČSČK 38,
telefon 516 462 203
13.1. MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČSČK 38,
telefon 516 462 203
19.1. MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15, tel. 516 474 310
20.1. MUDr. Grénarová Magda, Boskovice, Růžové nám. 16,
telefon 774 710 550
26.1. MUDr. Grenarová Marie, Poliklinika Blansko, Sadová,
telefon 724 081 182
27.1. MDDr. Veselý, Letovice, Masarykovo náměstí 162/38,
telefon 792 325 591
02.2. MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1b, 516 418 788
03.2. MDDr. Koudelková, Blansko, Pražská 1b, 516 419 538
09.2. MUDr. Jílková, Rájec, Ol. Blažka 145, 516 410 786
10.2. MUDr. Hošák, Adamov, U Kostela 4, 516 446 428
Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111.
Službu zajišťuje ve všední dny od 18 hodin do 24 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 20 hodin.
Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, telefonní číslo
516 491 111.

Veřejná výzva
Obec Šebetov vyhlašuje veřejnou výzvu podle § 6
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, v platném znění k přihlášení
zájemců na obsazení pozice referent(ka) společné státní
správy a samosprávy – veřejný opatrovník.
Přihlášky v obálce označené „Veřejné opatrovnictví“ je
třeba doručit na adresu: Obecní úřad Šebetov, 679 35
Šebetov 108, nejpozději do 14. ledna 2019 do 17 hodin.
Celý text výzvy včetně náležitostí přihlášky a příloh je
zveřejněn na úřední desce obce Šebetov.

Ze schůze ZO
Zasedání ZO č. 1/2018 ze dne 11. prosince 2018

Vzhledem ke značné obsáhlosti zápisu ze zasedání
a nedostatku tiskového prostoru Zpravodaje otiskujeme
pouze hlavní přijatá a schválená usnesení bez osobních
a citlivých údajů. Celé znění zápisu je uveřejněno na webu
obce.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje č. JMK054488/18/OK na restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého na návsi.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření nájemní
smlouvy na nebytové prostory Krčmy U Piráta v areálu
koupaliště s panem Pavlem Šolinem s platností od 1. února
2019 za obvyklých podmínek. Současně ZO pověřuje pana
starostu vypovězením stávajícího smluvního stavu.
ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Chornickým
železničním klubem o bezúplatném pronájmu plochy cca
50 m2 v kotelně kulturního domu s platností do 31. prosince
2022.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Plán inventur na
rok 2018.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtový
výhled na roky 2020 – 2022.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočet obce
na rok 2019. Příjmy 12.597.300,- Kč, výdaje 9.934.500,Kč, financování -2.662.800,- Kč. Rozpočet obce je
přebytkový, s předpokládanou rezervou ve výši 1.588.800,Kč.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje vyhlášení veřejné
výzvy na obsazení pozice referenta(ky) společné státní
správy a samosprávy – veřejného opatrovníka s termínem
podání nabídek do 14. ledna 2019.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové
opatření č. 13/2018.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje podání dotační
žádosti z MMR – Podpora obnovy staveb a zařízení
dopravní infrastruktury – odstavná parkovací plocha,
sloužící jako zastávka veřejné dopravy naproti Základní
škole Šebetov.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:20
hodin.
Zasedání ZO č. 2/2018 ze dne 20. prosince 2018
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje ponechání
místních poplatků pro rok 2019 ve stejné výši jako v roce
2018.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje rozpočtové
opatření č. 14/2018.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:38
hodin.

Úpravy kolem kulturního domu
V posledních letech jsme se začali potýkat s rozsáhlým
nátokem vody do přízemí sklepení kulturního domu.
K prostupu vody docházelo nejvíce přes boční zeď kotelny
vždy jen po dobu vydatnějšího deště nebo přeháněk.
Situace se natolik zhoršovala, že musel obecní pracovník
pan Markus v podlaze kotelny vybudovat jímku, do které
se umístilo kalové čerpadlo s plovákovým spínačem
a vývodem odčerpávané vody do nedalekého odpadu.
Na počátku prázdnin se s pomocí techniky pana Grunda
obnažilo kanalizační a dešťové potrubí kulturního domu
a především až do základu celá boční zeď budovy. Začalo
zjišťování příčin problému. K naší smůle bylo celé léto
téměř bez výraznějších srážek. Přepočítávala se plocha
střech, které svádí vodu do kanalizace, zda je potrubí
dostatečného průměru. Potrubí bylo tlakově vyčištěno,
přetěsněno a důkladně prověřena jeho neporušenost
a průtočnost. Celá boční zeď kulturního domu byla
opatřena speciální omítkou a izolační vrstvou. Celá spára
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byla pro lepší odvětrání vlhkosti vyplněna štěrkem.
Vydatnější deště začátkem září nás upozornily na poslední
faktor. Z celého prostranství před Jednotou a poštou se přes
„sedlý“ asfaltový povrch stahovala povrchová voda na roh
budovy a do základů zdiva. S pomocí firmy Deas byly
přesně zaměřeny výškové poměry. Povrch před rohem
kulturního domu byl začátkem prosince odřezán, podkladní
vrstva byla zpevněna větším množstvím štěrku a betonu,
kolem kritického místa byl vybudován okapový chodník
a na závěr se přespádovala asfaltová horní vrstva
prostranství. Všechna tato opatření přinesla kýžený účinek.
Celé sklepení kulturního domu je již nejen bez vody, ale
i bez vlhkosti a plísní. Na jaře zbývá už jen provést drobné
terénní úpravy po sednutí zeminy výkopů kolem budovy.

Cvičení pro maminky s dětmi v tělocvičně ZŠ
Šebetov probíhá každý čtvrtek od 8:30 hodin.
V sobotu 12. ledna od 20 hodin si Vás SDH Šebetov
dovoluje pozvat na Hasičský ples, předtančení VO CO
GOU z Letovic, hraje EPICENTRUM.

Změna otevírací doby pošty
Od 1. prosince 2018 došlo k trvalé změně
otevírací doby pošty v Šebetově.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

07:30 – 12:30
10:30 – 13:30
07:30 – 12:30
11:00 – 16:00
11:00 – 16:00

14:00 – 17:00

Klípky-střípky
* Pojízdná prodejna masa a uzenin Plumlov oznamuje,
že pravidelný prodej bude obnoven od úterý 8. ledna
2019 se zastávkami v 11:45 hodin pod koupalištěm
a ve 12:00 hodin u nákupního střediska. Prodej bude
probíhat každé úterý.
* Výše místních poplatků pro rok 2019 zůstává stejná jako
v roce 2018, např. poplatek za odpad 540 Kč/rok,
kabelovka 60 Kč/měsíc.
* Městys Knínice oznamuje, že se trvale mění úřední dny
pro veřejnost. Nově je to pondělí a úterý, od 7 do 17 hodin.
Úřad bude každý čtvrtek pro veřejnost uzavřen.
* Finanční úřad pro Jihomoravský kraj rozšiřuje pro podání
přiznání k dani z nemovitých věcí úřední hodiny. Od 21.
ledna do 31. ledna 2019 jsou úřední hodiny pondělí až
čtvrtek od 8 do 17 hodin, v pátek do 14 hodin. Více na
webu obce.
* Na hlavní křižovatce měl být koncem října 2018 umístěn
informační panel zobrazující aktuální odjezdy autobusů.
Vzhledem k výrobním problémům u dodavatele je nyní
reálný předpoklad instalace do konce ledna 2019.
* V naší knihovně si přečtěte lednové vydání časopisu
dTest, ve kterém najdete výsledky testů testy mobilních
antivirů, tiskáren, digestoří, topinkovačů, kuchyňských
utěrek a těstovin. Nabízíme také časopisy Reflex,
Zahrádkář a Domov.

Plánované akce v obci
Oblíbené cvičení pro ženy v tělocvičně Základní školy
Šebetov se koná každé úterý od 17 do 18 hodin.
Orientální tanec je jeden z nejkrásnějších forem
pohybu, který vyjadřuje energii a radost. Probuďte v sobě
ženskost a smyslnost v kroužku, který vede každou středu
od 18 do 19 hodin v tělocvičně ZŠ Šebetov paní Vendula
Kammererová.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena v sobotu 26. ledna 2019 od 14
do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 10. ledna,
24. ledna a 7. února 2019. Případné reklamace
neodvezených nádob uplatňujte na telefonu 724 761 642.
Prosíme občany, aby v den odvozu neblokovali průjezd pro
svozový vůz na místních komunikacích svými auty,
předejdeme tak reklamacím.
Termíny odvozu separovaného odpadu /sklo, papír a plasty/
zatím nebyly definitivně upřesněny.
Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí od 14 do 17
hodin.

Vzpomínka
Maminko drahá, děkujeme tobě
za tvoji lásku, za tvoje oběti,
bylo ti blahem odpírat sobě
a všechno dát z lásky pro děti.
Dne 19. ledna 2019 vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás opustila paní Štěpánka Dokoupilová.

S láskou a úctou vzpomíná rodina Dokoupilova a Mikulova.

Ohlédnutí za rokem 2018
Rok 2018 je již minulostí. Nabízíme Vám stručné ohlédnutí za rokem, který byl pro místní spolky,
zásahovou jednotku a z pohledu společenských akcí rokem velice úspěšným.

Rok 2018 ve skautském oddíle Akéla
V uplynulém roce bylo v našem skautském
oddíle zaregistrováno celkem 65 dětí a dospělých.

V květnu jsme ve spolupráci s místním hasičským
sdružením uspořádali pro veřejnost Dětský den a
v listopadu jsme se zapojili do slavnostního
vysazení stromu svobody v rámci tradičního
lampionového průvodu. Velkou událostí byla pro
náš oddíl také rekonstrukce klubovny, která
proběhla v září. Prostory teď lépe vyhovují
potřebám rostoucího oddílu.

Tříkrálová sbírka 2018

V prvním pololetí se v Šebetově každý týden
scházely 4 družiny, od září v činnosti v Šebetově
pokračovaly 3 družiny – nejstarší děti se zapojily do
jedné z knínických družin, které k našemu oddílu
patří, a od září pokračují v činnosti v Knínicích.
Kromě každotýdenních schůzek jsme každý měsíc
podnikali jednodenní nebo vícedenní výpravu
a v létě jsme uspořádali krátký pobyt na Vysočině
pro předškolní děti (Benjamínky) a týdenní tábor
pro dětí starší.
K činnostem, které každoročně organizujeme pro
obec, patří tradičně prosincové roznášení
betlémského světla a lednová Tříkrálová sbírka.
Kromě toho jsme se v dubnu zapojili do
celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ a sbírali
jsme odpadky na několika místech v naší obci.

Vítání jara

Celkově byl pro náš oddíl rok 2018 velmi úspěšný.
Podařilo se nám navázat užší spolupráci s ostatními
místními spolky (hasiči a Sokol) a věříme, že tato
spolupráce bude pro naši obec prospěšná. Jsme
vedení obce velmi vděční za trvalou podporu, které
se našemu oddílu dostává.
Za skautský oddíl zapsala Klára Helánová

Z činnosti SDH a TJ SOKOL Šebetov
Byl jsem požádán, abych napsal něco
o činnosti hasičů v Šebetově, ale protože tady platí,
že co hasič, to sokol (a naopak), budu se snažit
shrnout činnost obou složek, neboť ji provádějí
společně.
Sbor dobrovolných hasičů Šebetov je samostatnou
organizací a svoji činnost financuje z výtěžku
kulturních a společenských akcí. V současné době
má 51 členů a členek a 18 malých hasičů.
Tělovýchovná jednota SOKOL Šebetov je rovněž
samostatnou organizací a má celkem 52 členů.
Začátek roku patří tradičnímu hasičskému plesu.
V únoru pořádali sokoli již 18. pobyt na horách.
Jezdí se do Jeseníků, do Loučné nad Desnou. Již na
horách začíná příprava na další akci: tou je dětský
karneval, který se konal 24. února.
Ještě v březnu hasiči umístili do zahrady mateřské
školy překážky (kladinu pořízenou díky dotaci
z MŠMT a bariéru 70 cm x 2 m, které nám zhotovil
Ing. Rosenberg L. na trénink 100 m překážek.
Překážky byly aktivně využívány. Dokonce k nám
přijeli cvičit hasiči ze Sudic. Bohužel na podzim
v místech, kde se běhalo, obec vysadila stromy,
a my budeme muset opět hledat místo, kam tyto
překážky postavit. Potřebujeme rovnou plochu
100 m dlouhou a 2 m širokou. V dubnu malí hasiči
skládali zkoušky odbornosti. 7. dubna prováděli
hasiči tradiční sběr železného šrotu v obci a malí
hasiči se zapojili společně se skauty do akce
„Ukliďme Česko“.
1. května se z iniciativy mladých asi po 60 letech
stavěla májka a naše složky byly opět u toho. Mladí
nachystali májku, skauti připravili věnec a na

Soutěž malých hasičů a dorostu na návsi

Stavění Máje před hasičskou zbrojnicí

hasičské Avii se vše převezlo. U zbrojnice byly pro
malé děti připraveny soutěže a pro malé i velké
bylo připraveno občerstvení.
Květen byl plný akcí. Stavěním Máje se začalo, poté
se pokračovalo účastí na mši ke cti svatého Floriána
v Cetkovicích a ve Velkých Opatovicích. Začalo
se soutěžit. Pro malé hasiče to byla celoroční hra
Plamen, která se uskutečnila ve Velkých
Opatovicích. Naši hasiči nesoutěžili, ale zastoupení
jsme měli po celou dobu v technické četě i ve štábu
rozhodčích. Pro dospělé je určeno I. kolo
v požárním sportu, to se konalo v Uhřicích. Muži
získali 6. místo a ženy 3. místo.
25. května se hasiči zúčastnili Hasičské historické
jízdy TGM. Za účast jsme získali stuhu k našemu
praporu.
V květnu pořádal OÚ obecní cyklovýlet, zde sokoli
zajišťují již tradičně přípravu občerstvení. Obě
složky přispívají svým členům na úhradu
účastnického poplatku.
První sobotu v červnu hasiči společně s obcí
pořádají soutěž pro malé hasiče. V roce 2018 to byl
již 23. ročník „O pohár starosty obce“ malých hasičů
a 5. ročník dorostu. Druhá sobota patří soutěži pro
malé hasiče v Sudicích, které se pravidelně
účastníme. Poslední akcí pro malé hasiče byla účast
na noční soutěži v Knínicích. Tato soutěž je určena
pro dospělé, ale povedlo se s pořadateli domluvit
možnost účasti malých hasičů z okolí. Naši muži
a ženy tam byli samozřejmě také a získali 2. místo
muži a 5. místo ženy. Sokoli pořádali v půlce června
v zámeckém parku taneční zábavu.
Hlavní akcí prázdnin i roku je pouť. Pořádání
připadlo v roce 2018 na TJ Sokol. Celá pouť

proběhla bez problémů a sokoli můžou být
s průběhem i výsledkem spokojeni.

účastní nejen soutěží místního charakteru, ale
i soutěží okresních a krajských.

18. srpna se u zbrojnice konala hasičská soutěž.
Tentokrát pro muže a ženy.

Samostatnou kapitolou je zásahová jednotka. Ta je
z větší části tvořena členy SDH, ale zcela podléhá
OÚ, z jehož rozpočtu je plně financována. S její
činností Vás seznámí velitel Ondřej Kopal. Členové
jednotky se účastnili pravidelného školení
s velitelem, specializačních školení v Tišnově
a podíleli se na údržbě, úklidu a reorganizaci
vybavení v garáži hasičské zbrojnice. Jednotka má
proškoleny další dva nositele dýchací techniky,
jednoho strojníka a čtyři zdravotníky.

1. září vyrazili hasiči a sokoli na společný zájezd.
Cílem bylo rašeliniště Rejvíz, společný oběd a poté
jsme navštívili hrad Sovinec.
Další společnou akcí, které se zúčastnila obec,
hasiči, sokoli a skauti, bylo sázení stromu svobody
za hasičskou zbrojnicí. Mladí vše připravili, pořídili
lípu, pamětní kámen, odznáčky pro všechny
a zajistili celé zázemí. Akci přijela podpořit i paní
senátorka Ing. Jaromíra Vítková. Po zasazení
stromu obec předala hasičům i skautům na
památku tohoto dne stuhy k praporům.

Na veškerou činnost si musíme vydělat sami,
dotace se daří získat pouze na malé hasiče
prostřednictvím
Okresního
sdružení
od
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Proto
bych rád poděkoval všem, kteří nás v průběhu roku
přišli podpořit a požádat Vás o přízeň v roce 2019.
Poděkování patří i OÚ v Šebetově za podporu
našich akcí.
Jiří Habala, jednatel SDH

Zpráva velitele zásahové jednotky
Sázení lípy svobody na návsi

V listopadu jsme díky dotaci MŠMT zakoupili
dataprojektor, promítací plátno a ozvučení. Vše
budeme využívat pro práci s mládeží. V rámci
úklidu zbrojnice bylo vše zapojeno a zprovozněno.
Hrabání listí za účasti všech složek i některých
zastupitelů a pomocí techniky se konalo
17. listopadu. Současně byl proveden úklid na návsi
po ořezu lip.
Poslední akcí pořádanou pro občany, ale hlavně pro
děti, je sokoly pořádaná mikulášská nadílka
v parku. Letos měla mikulášská družina cestu do
parku o něco delší. Novou zastávkou byla návštěva
Sociálních služeb Šebetov.
Výčet akcí by nebyl kompletní, kdybych neuvedl
následující. Družstvo mužů se zúčastnilo soutěží
v Deštné, Sudicích a Uhřicích. Naši zástupci byli
pozváni na oslavy založení sborů v Knínicích
a Uhřicích. Dorostenky se zúčastnily setkání
dorostu ve Sloupu. Máme proškolené rozhodčí
mládeže i požárního sportu. Tito rozhodčí se

V letošním roce se šebetovská zásahová
jednotka dočkala zařazení zpět mezi aktivní
výjezdové jednotky, byla povolána k pěti zásahům
a zúčastnila se jednoho námětového cvičení. Ke
konci roku 2018 má jednotka sboru dobrovolných
hasičů 25 aktivních členů, a z toho 3 proškolené
velitele, 4 strojníky, 4 nosiče dýchací techniky
a 4 zdravotníky.
Dne 23. března zasahovala místní jednotka
u požáru v areálu pily. Letní parné a suché počasí se
naštěstí obešlo bez nutnosti výjezdu. V pátek

Výjezd zásahové jednotky k padeným stromům směr
Kořenec

28. září byla jednotka povolána na námětové
cvičení do Úsobrna. Při vichřici 30. října byla
jednotka v 5:00 a následně v 9:30 povolána
k odstranění spadených stromů na silnici
ze Šebetova směr Kořenec a Pohora.
V neděli 23. 12. vyjela jednotka k nahlášenému
požáru lesa u Pilky směr Kořenec. Na místě členové
zásahové jednotky zjistili nenahlášené pálení klestí.

V průběhu roku se členové účastnili odborných
školení ve školicím středisku v Tišnově. Tomáš
Tvarog a Daniel Rosenberg úspěšně složili kurz
nosičů dýchací techniky. Tomáš Markus je nově
proškolený strojník a Michaela Habalová, Michaela
Šimková, Eva Grundová a Ing. Tomáš Axman získali
osvědčení zdravotníků JSDH.
Všem proškoleným gratuluji k úspěšnému složení
zkoušek. Děkuji všem členům jednotky za obětavou
práci pro obec a při údržbě techniky. V roce 2019
budeme ve spolupráci se zastupitelstvem usilovat o
dotaci a pořízení nového dopravního automobilu
pro výjezdovou jednotku. Současné vozidlo je již
v nevyhovujícím stavu a jeho údržba stojí nemalé
finanční i materiální prostředky.
Velitel jednotky Ondřej Kopal

Výjezd zásahové jednotky 23. prosince

Rok 2018 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 2019.
Za Výbor pro místní spolky, společenské, kulturní, sportovní a zájmové činnosti v obci Ing. Tomáš Axman

Platí od 9. prosince 2018 do 14. prosince 2019.

Odjezdy autobusů ze zastávek na hlavní křižovatce v obci Šebetov
Cíl cesty
Boskovice
a Knínice

Vážany

Odjezdy autobusů do cíle
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x
7 34
Třebová
11:36 14:39 16:27 16:52 19:25
x! x!
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Kořenec
6:33 9:11 14:41
Horní
x!
x!
x!
x!
Štěpánov
6:08 12:11 14:51 17:41
Letovice
x↓
x↓ x↑ x↑
x 50↑
x↓
x↑
Pamětice
4:51 5:53 7:08 13:11 13:41 14:24 15:41
x↓
x↓ x↑ x↑
x↑
x 50 ↑ x↓
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Vanovice
4:51 5:53 7:08 9:41 13:11 13:41 14:24 15:41
Vysvětlivky:
Červený text – spoje ČSAD Ústí nad Orlicí.
Modrý text – spoje IDS JMK.
x – jede v pracovních dnech
17 – jede také 31.12.
47 – jede také 23.12., 19.4., 21.4., 5.7. a 27.10.
† – jede v neděli a státem uznané svátky 20 – nejede od 22.12.18 do 1.1.19
50 – nejede od 27.12. do 2.1., 1.2., od 11.2. do 15.2., 18.4., od
6 – jede v sobotu
27 – jede také 31.12., 19.4., 1.5., 8.5., 5.7., nejede 20.4., 6.7.
1.7. do 30.8., 29.10. a 30.10.
7 – jede v neděli
28 – nejede od 23.12. do 25.12., 19.4., 21.4., 5.7., 6.7., 28.9. a 27.10. 51 – nejede 6.7., 28.9.
! – spoj odjíždí ze zastávky před školou 29 – nejede od 27.12. do 29.12.
56 – nejede 27.12., 28.12., 31.12. a od 1.7. do 30.8.
A – pokračuje do zastávky ALPS
31 – jede také 20.4., nejede 25.12., 26.12., 1.1., 19.4., 1.5., 8.5., 5.7. 57 – jede 27.12., 28.12. a od 1.7. do 30.8.
Sebranice
a 28.9.
58 – nejede od 27.12. do 2.1., od 1.2. do 10.2., 18.4., od 1.7. do
J – autobus pokračuje dále ve směru 32 – nejede od 27.12. do 31.12., 1.2., 18.4., od 22.7. do 2.8. a 29.10.
30.8., 29.10. a 30.10.
Jevíčko jako linka 290
33 – nejede od 23.12.18 do 1.1.19, od 19.4. do 21.4., 1.5., 8.5., od 68 – jede také 23.12., 24.12., 25.12., 31.12., 19.4., 21.4., 5.7. a
12 – nejde 24.12., 25.12. a 31.12.
5.7. do 6.7., 28.9.
27.10.
13 – nejede 25.12., 26.12. a 1.1.
34 – nejede 23.12., 30.12., 21.4., od 29.6. do 1.7., 27.10.
69 – jede také 20.4., nejede 19.4., 1.5., 8.5., 5.7. a 28.9.
16 – jede také 31.12., nejede 24.12.
42 – nejede 30.3., 1.5., 8.5., 5.7., 28.9. a 17.11., jede také 31.3., 7.7. ↑ – spoj odjíždí ze stanoviště u školy
a 29.9.
↓ – spoj odjíždí ze stanoviště u zdravotního střediska

Odjezdy vlaků z nádraží v obci Šebetov
Odjezdy vlaků do cíle
Boskovice
Skalice nad Svit.

x 26
6:08

x 26 x 26 x 26
7:08 8:06 15:14

1 82 x 26 x 26
Velké Opatovice
5:41 6:41 7:41
Vysvětlivky:
x – jede v pracovních dnech
1 – jede v pondělí
5 – jede v pátek

7 80
x 26 x 26 7 80
x 26 5 81
16:01 16:14 17:14 18:01 18:14 19:14

x 26 7 80
x 26 x 26 7 80
x 26 x 26
14:46 15:14 15:46 16:46 17:14 17:46 18:46
7 – jede v neděli
26 – nejede 27.12., 28.12. a 31.12.

80 – jede také 1.1., 22.4. a 28.10., nejede 23.12., 30.12., 21.4. a 27.10.
81 – jede také 18.4., 30.4., 7.5. a 4.7., nejede 28.12., 19.4. a 5.7.
82 – jede také 2.1., 23.4., 2.5., 9.5. a 29.10., nejede 24.12., 31.12., 22.4. a 28.10.

