Zápis ze zasedání Výboru pro místní spolky, společenské, kulturní,
sportovní a zájmové činnosti v obci konaného dne 15. ledna 2020
v hasičské zbrojnici v Šebetově od 19:00 hodin.
Přítomní členové: Ing. Tomáš Axman – předseda, Mgr. Klára Helánová – skautský oddíl, Jiří Habala
– SDH, Milan Kopal – TJ Sokol
Hosté: Evžen Randula ml., Ing. Eva Axmanová, Matěj Kopal, Daniel Rosenberg, Michaela Šimková
Zástupci jednotlivých spolků a obce předložili a projednali společenské akce pro rok 2020.
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Ples SDH
Šebetovské masopust
Dětský karneval
Ukliďme Česko, sběr železného šrotu
Zahájení hasičské sezony u hasičské zbrojnice
Stavění máje u hasičské zbrojnice
Dětský den
Soutěž O pohár starosty obce a kácení máje na návsi
Taneční zábava v zámeckém parku
Předpouťová zábava zámeckém parku
Pouťová zábava v zámeckém parku
Šebetovská pouť
Pohár starosty SDH na návsi
Letní kino, 125 let SDH Šebetov a 70 let TJ Sokol
Okolo Malé Hané
Zájezd SDH
Koňkó přes tře kraje, Úsobrno
125 let SDH Šebetov a 70 let TJ Sokol Šebetov, slavnostní mše svatá v zámecké kapli
Hrabání listí v zámeckém parku
Rozsvícení vánočního stromu u hasičské zbrojnice
Betlémské světlo

Vedení obce a všichni zastupitelé byli již v polovině prosince 2019 informováni o plánovaných
společenských akcích a byli vyzváni k připomínkám a doplnění připravovaného seznamu aktivit
v obci. K předloženému seznamu nebyla ze strany obce vznesena žádná připomínka ani doplnění.
Dle požadavku starosty obce z výroční valné hromady SDH Šebetov, zajistí místní spolky při konání
cyklovýletu Okolo Malé Hané v Šebetově pouze občerstvení.

Za Výbor pro místní spolky, společenské, kulturní, sportovní a zájmové činnosti v obci:
Tomáš AXMAN

