Páníčci, uklízejte po
svých psech výkaly!
Psí exkrementy – na světě zřejmě neexistuje chodník či
park, který by tuhle smradlavou psí vizitku nepoznal.
V naší obci nejen nám, kteří nemáme doma čtyřnohé
mazlíčky, ale i celé řadě slušných pejskařů již začaly vadit
hromádky psího trusu, který se válí celoročně doslova
všude, kam se člověk podívá - před školou, na chodníku,
na trávnících, volném prostranství…
A proto je namístě si připomenout Obecně závaznou
vyhlášku obce Šebetov č.1/2004, o pravidlech pro pohyb
psů na veřejném prostranství, účinnou od 1. ledna 2005.
Vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů jakékoliv
velikosti a plemene.
Osoba, která umožní pohyb psa na veřejném
prostranství, je povinna se řídit pravidly:
 Pokud nejde o místo vymezené k volnému pohybu,
drží psa na vodítku, musí mít náhubek.
 Všechny nečistoty způsobené psem musí být
bezodkladně odstraněny do nádoby ke shromažďování
odpadů.
 Nesmí psa ponechat mimo dohled.
 Ovládá psa tak, aby neohrožoval a neobtěžoval jiné
uživatele, nepoškozoval veřejné prostranství.
 Nepřipustí pohyb psa na dětských hřištích a pískovištích
či jeho koupání ve vodní nádrži v Kapouňatech.
Pro volný pohyb psů se vymezují tyto plochy části obce:
Slatina, Čtvrtě, Prašnice, Kapouniska, Padělky, Baba
a Machutinky /dle katastrální mapy/.

státech, v Dánsku, Itálii, Švýcarsku, Kanadě, Finsku, Belgii
či Austrálii.
Den matek je dnem, kdy děti, i ty dávno odrostlé, přicházejí
ke svým maminkám poděkovat za jejich lásku, říci jim, jak
si jejich práce váží a potěšit je. K oslavám Dne matek se
nezřídka připojují i muži, kteří tak svým ženám či
partnerkám děkují za hodné děti a teplo rodinného krbu. Ke
Dni matek patří květiny a dárky, různá přání, veselé rýmy
a básničky.

Pokud chcete popřát svojí mamince ke Dni matek
originálními a moudrými slovy klasika, můžete se
inspirovat některými z citátů slavných osobností na téma
„Matka a mateřství“ na internetových stránkách. Jistě mezi
nimi objevíte ten pravý citát právě pro Vaši maminku!
Každoročně se koná společné vystoupení ZŠ a MŠ
v kulturním domě (to letošní bylo plánované na
17. května), ale vzhledem k současným hygienickým
podmínkám se letošní vystoupení neuskuteční.

Omalovánka pro naše
nejmenší

Den matek patří k pohyblivým svátkům,
jehož oslavy připadají v České republice na
druhou květnovou neděli. Stejně jako u nás, je druhá
květnová neděle zasvěcená Dni matek ve Spojených

Slovo starosty…

Za minulá období bylo provedeno rozebrání sousoší, jeho
oprava a konzervace, také byl vybudován nový nosný
základ. Byla vysekána kartuše, na které se nyní dosekávají
drobné detaily kresby reliéfů.
V současné době byla dokončena modelace věrných kopií
kdysi odcizených andílků, podle kterých se nyní budou
sekat pískovcové kopie. Nejprve se však musí vyřešit při
současných omezeních zahraničních cest výběr a dovoz
několika kusů pískovcových kvádrů z polských lomů. Jen
zde se podařilo nalézt jemnozrnný pískovec stejné barvy
a struktury, jakou má tělo sousoší.

Právě začínající měsíc dostal své jméno podle
všudypřítomných květů, které zdobí krajinu všude kolem
nás. Mnohými je pokládán za nejkrásnější v roce. Je to
měsíc energie, který naplno probouzí k životu přírodu.
Měsíc zrodu mláďat a jak pravil poeta Karel Hynek Mácha
lásky čas.
Zkusme tak trochu zapomenout na zneklidňující události
minulých týdnů. Radujme se a užívejme života. Udělejme
si letošní květen měsícem krásných zážitků, plánů a naděje.
Snad k tomu všemu přispějí i následující řádky našeho
obecního měsíčníku.

Zahájení stavby úprav křižovatky

Milujete svého psa? Tohle je 9 nejslavnějších vět, které
o svých miláčcích řekly slavné osobnosti…

Den matek

Restaurování sousoší

„Chci Ti popřát, maminko, plný pytel radosti,
beru dneska na sebe, všechny Tvoje starosti!
Oběd
dneska
uvařím,
neumím
než
párek,
zato moje maminko, mám pro Tebe dárek!“

Zdá se tedy, že nevábně vyhlížejícím
a páchnoucím hromádkám
na chodnících je odzvoněno,
pokud se budou dodržovat pravidla obecní vyhlášky…

1. „Na rozdíl od žen psi milují jen jediného pána.“
Oscar Wilde
2. „Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské
ctnosti bez lidských vad.“
George Gordon Byron
3. „Průměrný pes je lepší osobnost než průměrný člověk.“
Andrew Rooney
4. „Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než
sebe.“
Josh Billings
5. „Pes mluví ocasem.“
František Vymazal
6. „Pes se liší od člověka tím, že svého sobectví neskrývá.“
František Vymazal
7. „Každý z nás je pro svého psa Napoleonem. Proto jsou
psi tak oblíbení.“
Aldous Leonard Huxley
8. „Žena je jako pes. Nejprve kousne, potom ránu olízne.“
Anicius Manlius Boethius
9. „Nejoddanější přátelé jsou jako psi – nakonec vás
kousnou, když jim budete pořád ubližovat.“
Tristan Bernard

a bezpečnější nejen pro motoristy, ale především pro
veškerou veřejnost.

Autor obrázku: Eliška Štefaňáková, začínající ilustrátorka

„Šebetovský zpravodaj“ – periodický tisk územně-správního celku
obce Šebetov. Měsíčník vydává Obec Šebetov, IČO: 00281069,
příspěvky přijímá Mgr. Jana Manová,
e-mail: sebetovskyzpravodaj@seznam.cz.
Uzávěrka pro příspěvky je vždy 25. den v měsíci.
Tisk OÚ Šebetov, tel. 516 465 429. Náklad 500 kusů.
Neprodejné, zdarma. MK ČR E 21776.

V minulých týdnech bylo ukončeno výběrové řízení na
zhotovitele stavby úprav hlavní křižovatky a novostavby
dvou chodníků v části k Vanovicím a v Kapouňatech.
Řízení bylo vedeno přes veřejný elektronický portál,
kdy dvě firmy podaly platnou nabídku. O zakázku se
ucházely Ronytrans Brno a VS-build Želešice. S druhou
jmenovanou firmou byla uzavřena smlouva o dílo na
I. etapu spočívající v novostavbě chodníků a na II. etapu
samotných úprav prostoru křižovatky. Spoluzadavatel
zakázky Svazek VaK uzavřel smlouvu na III. etapu, kdy se
bude obnovovat infrastruktura vodovodu a kanalizace.
Intenzivně se pracuje na posledních správních řízeních
týkajících se povolení dopravního značení pro případná
nutná omezení silničního provozu, vyjasňují se specifikace
armatur infrastruktury a připravuje se předání staveniště
včetně zřízení potřebného zázemí stavby. Reálný
předpoklad fyzického zahájení stavebních prací je nyní
plánován k 20. květnu 2020.
Stavba započne obnovou technické infrastruktury,
následně budou prováděny samotné úpravy prostoru
křižovatky, kdy bude budován ostrůvek pro přecházení
chodců, zastávkové zálivy, přeložka telefonního vedení,
opěrná zeď, čekárna a parkovací plocha. V mezičasech
jednotlivých etap stavby budou budovány chodníky.
Pro naše občany a také pro cestující autobusy nastane
svízelné období, kdy se do prosince 2020 musíme smířit
s mnohými omezeními. Prostor křižovatky bude zatížen
stavební činností, výkopy či zátarasy. Mnohdy budeme pro
zajištění bezpečí veřejnosti přesouvat zastávky autobusů,
po nejnutnější období bude zřejmě silniční provoz veden
jedním pruhem s použitím semaforů. Čekají nás měsíce
nepohodlí, aby se naše hlavní křižovatka stala přehlednější

Restaurátor již také vytvářel skici možné nové podoby
ohrádky /balustrády/ sousoší. Po odsouhlasení její
koncepce odborníky památkové péče Vás s ní seznámím
v některém z příštích vydání Zpravodaje.

Další deratizační zásah
Na podzim loňského roku byl proveden první průzkum
stavu výskytu potkanů v obci. O zjištěném nadprůměrném
přemnožení jste se mohli dočíst v únorovém Zpravodaji.
Nyní se připravujeme na další zásah, který bude mít zcela
strategický význam pro velikost populace těchto škůdců.
Naším cílem bude dostat nástrahy na všechna
exponovaná místa, do všech kanalizačních šachet. Ale
především se také musíme dopátrat všech nor
v trávnících, zahradách či stodolách. Chtěl bych se na
Vás všechny obrátit s prosbou o pomoc a spolupráci. Pokud
kdekoliv kolem svého obydlí naleznete potkání noru,
zatlučte vedle ní viditelný kolek a oznamte nám to na úřad
– tel. 516 465 429. Vytváříme mapu dalšího výskytu
kolonií, místo si nafotím a noru zaměřím do digitálních
souřadnic. V den deratizace Vám zavoláme, navštívíme
tato místa a nory opatříme nástrahami. Sami vlastními
silami nory nelikvidujte, mělo by to přesně opačný efekt,
kdy potkany přimějete k budování dalších únikových
a skrytých nor. Velkou pomocí ve společném úsilí může
být také to, že přes noc nebudete nechávat na prostranstvích
či v okolí svých obydlí krmiva a zbytky potravin.
Termín deratizace se předpokládá přibližně v posledních
dvou týdnech května. Předem všem děkuji za všímavost,
pomoc a spolupráci.

Šebetovský zpravodaj

Změna způsobu svozu odpadů
Od července 2020 se připravujeme na oddělený
domovní svoz odpadových nádob s plastem, papírem
a bioodpadem. V dubnu jsme do domácností roznesli
objednávkové formuláře na barevné 240 l nádoby, které
budeme zájemcům bezplatně zapůjčovat.
Od července 2020 již nebude nutné s tříděným odpadem
chodit stovky metrů ke kontejnerům na sběrných místech,
ale bude vám svážen přímo od domu.
Frekvence svozu jednotlivých nádob bude pro papír
a plast – 1 x 28 dní a pro bioodpad pak 1 x 14 dní v letní
sezóně a 1 x 28 dní v zimě. Pochopitelně si tuto informaci
nebudete muset pamatovat. Každá domácnost obdrží
přehledný harmonogram svozu, abyste vždy věděli, který je
váš svozový den.
Objednávkové formuláře jsme přijímali do konce dubna.
Zájem o připojení se k novému způsobu odvozu odpadů
předčil naše očekávání. Aktualizujeme databázi zájemců,
v průběhu května necháme provést načipování nádob, které
Vám postupně po telefonické domluvě postupně
rozvezeme do domácností. Pokud půjde vše podle plánů
s rozvozem nádob začneme koncem měsíce května.
Pokud máte zájem o připojení se k systému
a objednávkový formulář jste zatím nevyplnili či
neodevzdali, prosím učiňte tak co nejdříve. Čipování nádob
do informačního systému nemůžeme provádět na počkání
ani průběžně. I přes tuto drobnou komplikaci bychom rádi
všechny zájemce do konce června vybavili nádobami pro
zdárný start nového systému třídění a odvozu odpadů.

Data srážek z obecní meteostanice
I letos bude zřejmě platit pro květy ovocných stromů, že co
nezmrzlo, tak uschne suchem. Následují graf z obecní
meteostanice, jejíž data jsou dostupná na webu obce,
zobrazuje úhrn srážek za měsíc duben 2020.

Před započetím stavebních prací byli dotčení obyvatelé
informováni buď osobně nebo dopisem o termínu zahájení
prací, který je stanoven na pondělí 4. května 2020.
V současné době probíhá přípravná fáze stavby a to
vytyčování trasy opravy kanalizace a ostatních
inženýrských sítí v blízkosti stavby (plynovod, stávající
vodovod, sdělovací kabely, … atd.) Zároveň probíhá návoz
materiálu opravované kanalizace.
Pár informací o stavbě samotné. Dojde k výkopu rýhy
souběžně se stávajícím potrubím jednotné kanalizace.
Zamýšlená trasa vede částečně přes předzahrádky a vjezdy
k nemovitostem. Bude položeno nové plastové kanalizační
potrubí z polypropylenu o profilu DN 250 pro splaškové
vody v celkové délce 188 m a provedeno přepojení
stávajících kanalizačních přípojek z domácností. Na každé
přípojce splaškové kanalizace bude vysazena revizní
šachta. Je možné, že část nemovitostí je v současné době
napojena do zatrubněného potoka, který vede v zeleném
pásu pod hasičskou zbrojnicí. Cílem opravy kanalizace je
přepojení i těchto kanalizačních přípojek do nové
splaškové stoky a zamezení vypouštění splaškových vod
z domácností do potoka (stejně tak zamezení úniku
balastních vod).
Stavba bude potřebovat po každém majiteli nemovitosti
v opravovaném úseku sdělení místa jejich stávající(ch)
kanalizační(ch)
přípojky(ek),
aby
mohla
v odpovídajícím místě vysadit novou odbočku
a přepojit přípojky na novou stoku.
Je nutné důsledně oddělit splaškové vody napojené do
splaškové kanalizace (z WC, koupelny, kuchyně,
prádelny) a dešťové a balastní vody (střešní svody,
dešťové vpusti, drenáže) napojené do dešťové
kanalizace. Rozdělení v domech si zajistí majitelé
nemovitostí na své náklady, skutečnost bude VAS
prověřovat inspekční kamerou a dalšími metodami.
Stávající kanalizace bude poté přepojena do zatrubněného
potoka a bude plnit funkci dešťové kanalizace. Na napojení
bude osazena nová revizní šachta.
Více informací a případné dotazy ke stavbě bude možno
zodpovědět 4. května 2020 v 8 hodin na informační
schůzce u hasičské zbrojnice za účasti zástupce
zhotovitele, VAS Boskovice a obce Šebetov!
Ing. Petr Hejl, VAS, technický dozor stavebníka

Změna provozní doby pošty
Zdeněk Čížek, starosta obce

Oprava splaškové kanalizace
Stavbu financuje VAS divize Boskovice. Důvodem
realizace je snížení množství balastních vod zhoršujících
čištění na čistírně odpadních vod. Stavba bude realizována
v období od 4. května 2020 do 31. července 2020 firmou
H3 Inženýrské stavby, spol. s.r.o., zodpovědným
stavbyvedoucím je pan Josef Kala, tel. 739 593 434.
Technický dozor stavebníka provádí VAS, zodpovědným
pracovníkem je Ing. Petr Hejl, tel. 721 813 985.
Stavba se nachází na pozemcích katastrálního území
Šebetov. Obnova kanalizace pro veřejnou potřebu je
navržena v zastavěné části obce v zeleném pásu
(předzahrádky) podél místní komunikace poblíž stávající
hasičské zbrojnice.

Pobočka České pošty v Šebetově se od pondělí
4. května navrací do původní provozní doby.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

07:30 – 12:30 hodin
10:30 – 13:30 14:00 – 17:00
07:30 – 12:30
11:00 – 16:00
11:00 – 16:00

Platba místních poplatků
Místní poplatky zůstávají pro rok 2020 v nezměněné výši.
Komunální odpad 540,- Kč/osoba, za kabelovou televizi
720,- Kč za účastníka/rok. Mimo osobní platbu v kanceláři
prosím zvažte platbu převodem na účet obce. Číslo účtu je
1890801399/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo
domu. O Vaší platbě informujte na e-mail

květen 2020

ucetni@sebetov.cz, účetní Vám potvrdí příjem došlé
částky. Splatnost poplatků je do konce měsíce května.

Zprávy z 2. zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Šebetov se za zpřísněných
hygienických podmínek sešlo k veřejnému zasedání ve
čtvrtek 16. dubna 2020.
Zastupitelstvo obce vybralo za dodavatele stavby chodníků
a opravy křižovatky společnost VS-build, s.r.o., Želešice,
která nabídla výhodnější nabídku. Cena za novostavbu
chodníků do Kapouňat a k Vanovicím (I. etapa) činí 1.4 mil
Kč. Předpokládaná cena za obnovu křižovatky (II. etapa) je
4.9 mil. Kč. Obnovu vodovodů a kanalizace (III. etapa)
bude zajišťovat Svazek vodovodů a kanalizací.
Zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu o projednávání
přestupků s městem Boskovice. Tuto agendu zajišťovalo
město Boskovice pro obec Šebetov i v předchozích letech.
Starosta předložil cenové nabídky na obnovu dřevěné
kolny v zámeckém parku s nejlevnější nabídkou ve výši
290 tis. Kč. Po posouzení stavby statikem bude dále
o opravách jednáno se zastupitelstvem a zástupci místních
spolků.
Zástupci výjezdové jednotky nabídli obci pomoc při čištění
a přípravě požární nádrže na letní sezonu.
Zástupci SDH Šebetov informovali zastupitelstvo
o záměru úprav na hasičské zbrojnici. Členové SDH
připraví kalkulaci úprav a cenové nabídky na novou
podlahu a předloží zastupitelstvu obce k posouzení
a odsouhlasení na příštím jednání.
Ověřovatel zápisu Tomáš Axman

Klípky

střípky

* V kanceláři úřadu lze zakoupit certifikovanou
dezinfekci Anti - COVID za výhodnou nákupní cenu.
Vezměte si s sebou plastovou lahev, dezinfekci rozléváme
z velkého balení. 1 litr nabízíme za cenu 85 Kč, dávku 1,5
litru za 130 Kč.
* V obci jsou nová a větší dopravní zrcadla. Lepší výhled
je teď prostřednictvím zrcadla na hlavní křižovatce, které
je dokonce s elektrickým vytápěním pro zamezení mlžení
či námrazy. Dále při výjezdu z Horního Zábraní, třetí
zrcadlo bylo nově umístěno u výjezdu vedle autobazaru.
Kolem zámeckého parku bylo obnoveno vodorovné
dopravní značení na vozovce, včetně olemování dešťového
žlabu.
* Tradiční jarní hromadná vakcinace psů proběhne
vzhledem k mimořádným opatřením v pozdějším termínu.
Její provedení bude včas oznámeno prostřednictvím webu
a rozhlasu.
* Žádáme občany, aby odkládali domovní odpad do
odpadových nádob. Výsyp odpadů z pytlů je komplikovaný
a nebezpečný. Neodkládejte igelitové pytle k cizím
popelnicím!!!

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou sobotu v lichém týdnu,
tedy 9. května, 23. května a 6. června 2020 od 14 do 15
hodin.

Odvoz popelnic
Každý pátek v lichém týdnu, tj. 8. května, 22. května
a 5. června 2020. Případnou reklamaci nevyvezené nádoby
uplatněte u dispečera pana Dočkala, mobil: 778 700 840.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.
Vstup do knihovny jen jednotlivě při zachování
standardních hygienických opatření. Vrácené knihy půjdou
do karantény a nepůjde je tento den dále vypůjčit.
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.

Z mateřské školy…
Ačkoli nikdo z nás nečekal, že se školní rok bude vyvíjet
tímto směrem, přistupujeme k okolnostem pozitivně
a snažíme se je také pozitivně využít. Mateřská škola byla
z důvodu současné epidemiologické situace v polovině
března uzavřena. Neznamená to ale, že bychom zaháleli.
Prostor dostalo několik neodkladných oprav, jako je
například oprava vyzdívek kotlů v kotelně, instalatérské
práce a další drobné opravy, které není možné za běžného
provozu realizovat. Provedena byla také dezinfekce
prostor, hraček a pomůcek.
Pedagogičtí pracovníci v prvních týdnech pomáhali se
šitím roušek, následně vyráběli nové didaktické pomůcky
a materiály, které rozšíří nabídku vzdělávacích činností pro
děti. Pracovali také na portfoliích dětí, diagnostických
listech, připravovali pracovní listy pro předškoláky
a vzdělávali se pomocí webinářů.
S dětmi jsme komunikovali prostřednictvím „kouzelného
boxíku, který byl umístěn u MŠ a byly v něm připraveny
tvořivé náměty k vyrábění, drobné úkoly, grafomotorické
a pracovní listy, aby i doma děti mohly rodičům ukázat, jak
jsou šikovné. Doufáme, že z této nelehké doby si každý
odnese také něco pozitivního a že již brzy dostaneme
informace MŠMT, za jakých podmínek budeme moci
provoz MŠ obnovit.
Z celého srdce přejeme všem občanům a občánkům pevné
zdraví a snad brzy na viděnou!
Mgr. Kamila Koutná, ředitelka MŠ

KVĚTEN v pranostikách
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Bujný květ - plný úl.
Květen – topím jak kretén.
Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.
Když na Urbana prší, bude hodně myší.

