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Srpen v pranostikách
Zvukový systém 7.1 kanálů

/7./ Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.
/10./ Pěkně-li na Vavřince a Bartoloměje, krásný
podzim se na nás zasměje.
/15./ Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze
hojnost vína se nadíti.
/16./ Ke svatýmu Rochu bývá hojnost hrachu.
/18./ Svaté Helence pletou ženci věnce.

Program kina Šebetov
Pátek 26. července – TERORISTKA

/24./ Nerostou-li na Bartoloměje hřiby, neočekávej
v zimě sněhu.

Mimořádně úspěšná česká komedie

Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a
násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. "Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi," říká darebák.
"Právě. Ale teď už si tím nikdy nebude jistý," odpoví mu paní, než odjistí zbraň.
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si
nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka
(Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku
rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky - přesto, že jí bývalý
žák, momentálně v podmínce (Pavel Liška), dává cenné životní rady: "Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko,
ale pak se dycky něco posere."
Klasický formát, české znění, do 12 let nevhodný, 95 minut, www.cinemart.cz.
S výjimkou předpouťového představení má kino Šebetov v měsících červenec
a srpen prázdniny a nehraje. Na své věrné diváky se těšíme opět v září!

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 17 HODIN A V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 60 KČ.

Fotogalerie k příloze Pohled do historie obyvatel a domů obce Šebetov

/29./ Na svatého Jana stětí vlaštovička od nás letí.

Výluka dodávky el. energie
Společnost E.ON nám zaslala následující sdělení:
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Šebetov,
a to ve středu 28. srpna 2019 od 7 do 15 hodin.
Vypnutá oblast:
Severní část obce Šebetov od č. 204 a 205 dále směrem
k čerpací stanici a vlakovému nádraží včetně všech odboček,
dále celá část obce od č. 132 podél hlavní ulice oboustranně
směrem na obec Světlou až na konec obce včetně všech
odboček a celá chatová oblast /pozn. zřejmě zahrádkářská
kolonie/ a celá oblast hájenka Karlov.
Mimo provoz bude také:
Odběratelská trafostanice Šebetov – Móřicův dvůr,
odběratelská trafostanice Šebetov – Osaka, odběratelská
trafostanice Šebetov – Bioplyn.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou
linku 800 22 55 77.

Nový školní rok
Polovina prázdnin je už za námi, nový školní rok se pomalu,
ale jistě přibližuje. V šebetovské škole došlo k personálním
změnám. Novým ředitelem byl od 1. srpna 2019 jmenován
Mgr. Petr Najbr a učitelský sbor posílila Mgr. Tereza
Sedláková. Třídním učitelem 4. – 5. ročníku bude ředitel školy,
učitelkou 1. - 3. ročníku bude Tereza Sedláková.
Vychovatelkou i nadále zůstane Bronislava Mistrová.
Petr Najbr je velice zkušeným pedagogem s 35 letou praxí,
z toho 23 let působí na pozici ředitele školy. Tereza Sedláková
je speciální pedagog s předchozí praxí ve škole pro zrakově
postižené žáky. Několik let se věnovala závodnímu plavání
a je absolventkou ZUŠ hry na klavír. Oba pedagogové mají
velice kladný vztah ke sportu, hudbě, přírodě i kulturnímu
dění. Tyto atributy chtějí hojně využívat i v rámci vzdělávacího
procesu.
Dětem přejeme krásný zbytek prázdnin a v září se budeme
těšit na viděnou.
Petr Najbr, Tereza Sedláková, Bronislava Mistrová

Oznámení lékařů
Program kina Šebetov včetně ukázek filmů najdete na: http://www.sebetov.cz.
„Šebetovský zpravodaj“ – periodický tisk územně-správního celku obce Šebetov. Měsíčník vydává Obec Šebetov,
příspěvky přijímá Zdeněk Čížek, e-mail: sebetov@sebetov.cz. Tisk OÚ Šebetov. Náklad 500 kusů. Neprodejné, zdarma.
MK ČR E 21776. Telefonní kontakt: OÚ Šebetov tel./fax. 516 465 429, VOIP 530 336 530.

Dětská lékařka MUDr. Rula Machačová oznamuje, že od
5. srpna 2019 do 16. srpna 2019 nebude ordinovat v Šebetově
z důvodu čerpání dovolené. Sestra bude v ordinaci přítomna
vždy ve středu od 7:30 do 10 hodin. Zástup MUDr. Pavel
Doležel na ZS Velké Opatovice.

60. ročník
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Praktický lékař MUDr. Petr Lick nebude v Šebetově
ordinovat v úterý 13. srpna, ve čtvrtek 15. srpna, v úterý
20. srpna a ve čtvrtek 22. srpna. V tyto dny zastupuje za
MUDr. Alberta na zdravotním středisku v Benešově.

Zubní pohotovosti
Zubní
pohotovost
je
dle
rozpisu
zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
10.8. MUDr. Houdková, Blansko, Pražská 1b, 731 144 155
11.8. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197, 516 471 210
17.8. MUDr. Jaklová, Boskovice, Smetanova 24,
telefon 516 454 046
18.8. MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8, 516 454 338
24.8. MUDr. Grenarová, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 724 081 182
25.8. MUDr. Kopáčková, Letovice, A. Krejčího 1a,
telefon 516 474 369
31.8. MUDr. Beranová, Blansko, Gellhornova 9,
telefon 735 056 656
01.9. MUDr. Kraml, Boskovice, Růžové nám. 16,
telefon 733 644 499
07.9. MUDr. Křížová, Knínice 330, telefon 774 844 735
08.9. MUDr. Kubínová, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
telefon 516 491 263
14.9. MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1b, 516 418 788
15.9. MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 457
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.

Dokončena stavba vodovodu
Rekonstrukcí povrchu krajské vozovky a prostranství před
Sociálními službami byla na sklonku července dokončena
letošní nejvýznamnější investiční akce. Stavba nového
tlakového pásma sestávala z rekonstrukce vodovodní sítě
v Mezírce, odkud nová dimenzovaná vodovodní páteř
pokračuje přes Náves ke křižovatce u obchodu MEGI. Dle
předpokladů se zlepšení tlakových poměrů projevilo v celém
úseku napojení. Především se ale zajistil dostatečný průtok
vody pro automatickou stanici v Kapouňatech, kde se již mohl
trvale odpojit zdejší mělký vodovodní zdroj, který měl slabou
vydatnost a velmi problematickou kvalitu vody. Tento
vodojem se musel po celou druhou polovinu roku 2018

Šebetovský zpravodaj

dvakrát do týdne zavážet cisternami VAS. Jeho prameniště
vlivem dlouhodobého sucha ztratilo více jak dvě třetiny své
bývalé vydatnosti. Vodojem je nyní využit pro posílení
přítoku koupaliště. V rámci stavby se také vybudovala nová
kapacitní vodovodní přípojka pro objekt Sociálních služeb.
V měsíci září se předpokládá kolaudace díla.
V novodobé historii obce máme po stavbě přípoje ze
skupinového přivaděče spolu s kapacitním vodojemem na
Kopci neomezené možnosti dodávky kvalitní vody. Zatímco
jsou některé okolní obce nuceny přistupovat k zákazům
nadměrného odběru – napouštění bazénů, zálivky či mytí
vozidel, po dokončení tohoto díla věřím, že v Šebetově je pro
mnoho let budoucích zaručena jistota dostatku kvalitní pitné
vody pro všechny odběratele. Nyní konečně také i pro všechny
obyvatele části Kapouňata.

programu JMK. Již 40 let tato budova slouží jako mateřská
škola. V nedávných letech se zvládnulo zrekonstruovat
kotelnu včetně zdroje vytápění. V průběhu letošních prázdnin
pracujeme na obnově sociálního zařízení a okenních výplní.

Dotace na úpravy křižovatky
První projekční práce na dispozičním řešení hlavní
křižovatky v Šebetově byly započaty před více jak pěti lety.
V době, kdy se začaly vytvářet první dotační příležitosti na
řešení dopravní problematiky i pro menší sídla. Začalo být
také zřejmé, že dotace nebudou směřovat z Kraje, ale spíše ze
vznikajících národních titulů. Není nic složitějšího než
vytvářet projekt ovlivňující veřejnou silniční dopravu.
Dotčeným subjektům a orgánům byly předkládány první
návrhy, studie či vizualizace a hledal se průnik stanovisek pro
nalezení přijatelného řešení. Po vytvoření všeobecné shody
nad konceptem se začaly první velké projekční práce,
majetkoprávní průzkumy a geodetická činnost. První velký
projekt byl však jen první krok. Vývoj legislativy a směřování
dotačních priorit vyžadovalo uzpůsobit záměr našeho řešení
také pro osoby s pohybovým či zrakovým omezením, tedy
zakomponovat vodící a signální prvky, zapojit do řešení
chodníky a vytvořit kapacitnější plochu pro parkování vozidel.
Poslední tři roky se s vědomím připravenosti vyčkávalo na
příhodný dotační titul. Velká očekávání a předzvěsti však
ukončilo období vlády bez důvěry, kdy se nevyhlašovaly
významné dotační výzvy. V loňském roce se však vše začalo
ubírat správným směrem. Byl vyhlášen dotační titul přímo na
míru našim potřebám, odborná konzultace s prezentací našeho
projektu pro podání dotační žádosti vyzněla na výbornou
a přinesla nám naději a cenná doporučení.
Nejvíce hektické byly dva týdny před podáním dotační
žádosti, kdy v zájmu bezproblémového průběhu stavebního
řízení bylo nutné ještě raději získat písemné souhlasy všech
sousedních dotčených vlastníků stavby napříč celou
republikou a další nejrůznější doplňující vyjádření
a stanoviska orgánů správy a samosprávy, natočit video report
a nasčítat frekvence chodců.
K mojí neskutečné radosti mohu oznámit, že projektu byla
udělena dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve
výši 85 % uznatelných nákladů. Koncepce řešení sestává ze tří
celků. Pro složitou a strastiplnou cestu k realizaci bude nutné
zvládnout nelehký management čerpání dotace a především
před samotnou stavbou provést obnovu technické
infrastruktury. Tedy v prostoru budoucích autobusových
zálivů položit nové páteřní vedení vodovodu a propojit
kanalizační větve. Na podporu financování projektu jsem
podal další dotační žádost z jiného programu a v hledání
finančních podpor budu trvale pokračovat. Reálný začátek
stavebních prací předpokládám v první polovině příštího roku.

Opravy v MŠ
V plném proudu probíhají práce v budově č.p. 215, kde se
mi na nejnutnější opravy podařilo získat příspěvek z dotačního

Vodoinstalatér již prověřil či upravil všechny potrubní
rozvody, aby se mohlo začít s novými obklady stěn umýváren
a toalet. Instalovat se budou i nové sanitární prvky – baterie,
umyvadla či WC – vše v souladu se současnými přísnými
hygienickými normami. V těchto dnech se dokončují v obou
podlažích výměny okenních výplní. U původních oken se
začaly projevovat problémy s netěsností, pryžové díly již byly
za hranicí životnosti bez možnosti výměny či efektivní
opravy. V horním patře také ještě proběhne výměna těles
osvětlení a drobná výmalba. Na webu obce se můžete podívat
na snímky z postupu prací, fotogalerie je průběžně
doplňována a rozšiřována o aktuální snímky.
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zápisu je uveřejněno na webu obce.
Úvodem schůze byla provedena kontrola usnesení a úkolů
ze schůze ZO č. 5/2019. Jednalo se o postupu prací na
opravách v MŠ, cenových nabídkách na nástěnku na
křižovatku, úpravách školní zahrady a dokončení dětského
hřiště, úpravách herních prvků a dopadové plochy kolotoče.
Dále byl dotaz na řešení stavu prostranství před domem č.p.
15, projednávala se reklamace oprav v ZŠ a parkování vozidel
za školou, úpravy po frézování pařezů a následný úklid.
Závěrem se diskutoval stav v Oboře a osazení tabulek včetně
zveřejnění informace občanům ve zpravodaji a na
internetových stránkách obce, dobetonování chodníku od
Zábraní k autobazaru. Dále ZO projednávalo otázku
využívání požární techniky mimo zásahy a jednalo se
o prověření aktuálnosti dokumentů požární ochrany,
konkrétně Požárního řádu obce. Projednávány byly
skutečnosti, týkající se daňového poradenství, které pro obec
od doby plátcovství DPH zajišťuje soukromá firma. Bude
předložena nová smlouva a členové ZO budou informováni
o termínech budoucích konzultací, pro možnost osobní účasti.
Jednáno bylo ohledně zveřejňování příspěvků členů
Zastupitelstva ve Zpravodaji. Pan Axman navrhnul zřízení
redakční rady. Schváleno bylo provedení opravy štěrkového
prostranství před zámkem asfaltobetonem při rekonstrukci
krajské komunikace po ukončení stavby nového vodovodu.
Cenová nabídka předpokládá cenu cca 116 tis. Kč. Na základě
vyhodnocení kalkulací Svazku VaK za rok 2018 byla
schválena úhrada závazků ve výši cca 121 tis. Kč. Bylo vzato
na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019 a přijato rozpočtové
opatření č. 8/2019. Dále bylo v bodu Různé jednáno
o dalších tématech, již bez usnesení. Jejich soupis najdete
v zápisu na webu obce.

s označením Svoz odpadu.
Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí od 14 do 17
hodin.
Pojízdná prodejna masa a uzenin Plumlov nabízí svoje
zboží každé úterý se zastávkami v 11:45 hodin pod
koupalištěm a ve 12:00 hodin u nákupního střediska.
Telefony na ohlášení poruch: TOPNET internet – telefon
736 484 631, o víkendech volejte na číslo 731 413 488.
Internet od společnosti UNET – telefon 604 758 166.

Česká pošta – pobočka Šebetov
Pondělí
07:30 – 12:30 hodin
Úterý
10:30 – 13:30 14:00 – 17:00
Středa
07:30 – 12:30
Čtvrtek
11:00 – 16:00
Pátek
11:00 – 16:00

Plánované akce v obci
Sbor dobrovolných hasičů a obec Šebetov Vás zvou
v sobotu 17. srpna od 13 hodin k hasičské zbrojnici na
3. ročník soutěže O pohár starosty SDH. Grilované makrely
a bohaté občerstvení zajištěno.

Klípky-střípky

Oznámení k bioodpadu
V části Obora jsme byli upozorněni na dvě lokality, kde
byly v nedávné minulosti odloženy ořezané větvě stromů
a keřů, tráva a další drobný bioodpad. Ve spolupráci
s vlastníkem pozemků, kterým jsou Lesy ČR, byly na tyto
místa umístěny informační tabule se zákazem skládkování.
Obora je nyní pod zvýšeným dohledem zaměstnanců této
společnosti. Obracím se na všechny občany a také chataře
a chalupáře s upozorněním, že jakékoliv odkládání zeleně na
veřejných prostranstvích je považováno za nelegální
skládkování a může být pokutováno. Nadbytek bioodpadu ze
zahrad a domácností můžete ve sběrně odpadů odkládat do
zvlášť vyhrazeného velkokapacitního kontejneru.

Ze schůze ZO
Zasedání ZO č. 6/2019 ze dne 17. července 2019
Vzhledem ke značné obsáhlosti zápisu ze zasedání
a nedostatku tiskového prostoru Zpravodaje otiskuji pouze
stručné shrnutí bez osobních a citlivých údajů. Celé znění

* V týdnu od 12. do 16. srpna bude Obecní úřad z důvodu
čerpání dovolené uzavřen.
* Na obecním úřadu prodáváme losy do tomboly cyklovýletu
mikroregionu Okolo Malé Hané. Cena losu je 50,- Kč. Losy
jsou na jméno a telefon – není nutno se osobně účastnit
slosování, výhry budou doručeny prostřednictvím obecního
úřadu. Plakát na tuto akci najdete na zadní straně Zpravodaje.
* Po necelých šesti letech provozu nové podoby webu obce
Šebetov na něj v úterý 16. července v ranních hodinách zavítal
milióntý unikátní návštěvník. Děkujeme za přízeň!
* V čekárnách na křižovatce a U Černé Brány jsou nové
odpadkové koše, Krčma U Piráta má na terase nové lavice.
O prázdninách také probíhala obnova a nátěry na herních
prvcích u MŠ a na Návsi. Fotografie najdete na webu obce.
* Na sobotu 28. září připravuji další obecní koupací zájezd.
Nyní se vydáme do slovenských termálů v Dunajské Stredě.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou sobotu v lichém týdnu,
tedy 17. srpna, 31. srpna a 14. září 2019 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Každý pátek v lichém týdnu, tedy 16. srpna, 30. srpna
a 13. září 2019. Reklamace odvozu nádob u řidiče pana
Andrlíka: tel. 775 029 516.
Termíny odvozu separovaného odpadu: plasty každý čtvrtek
v lichém týdnu a pondělí v sudém týdnu, papír každou středu
v lichém týdnu, sklo a bio odpad dle rozpisu na webu.
Svozy jednotlivých komodit odpadu a provozní dny sběrny
najdete také na webu obce v pravém sloupci dole v modulu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 24. července uplynulo 10 let od úmrtí
paní Márie Syrovcové.
Za tichou vzpomínku děkují manžel
a synové s rodinami.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ten, kdo miloval a byl milován nikdy neumírá,
ale žije v našich srdcích stále.
7. srpna 2019 uplynul rok od úmrtí
pana Miloslava Wasserbauera.
Za tichou vzpomínku děkují Zdeňka
s rodinou.

