Škola volá…
Vážení rodiče, milé děti, přátelé školy!
Prázdniny nám utekly jako voda a začátek
nového školního roku je tady. V minulém školním roce
jsme spolu zažili mnoho změn a nepředvídatelných situací.
Na začátku školního roku příchod nových učitelů. V březnu
mimořádné opatření kvůli covidu a následné uzavření školy
a distanční výuka. V květnu výuka doma i ve škole. Doba
roušková. Bohužel jsou poslední zprávy o šíření koronaviru
alarmující. Podle posledních zpráv mají děti pobyt ve škole
bez roušky, ale další osoby vstupují do školy s rouškou.
Poslední slovo mají hygienici. Přes všechny trable se nám
podařilo něco, za co se můžeme pochválit. Protože čerpáme
prostředky z evropských fondů, mohli jsme nahradit staré
počítače novými notebooky a do školní družiny pořídit
tablety. Nakoupili jsme několik kusů nábytku pro školu
i pro školní družinu.
Se zřizovatelem jsme zpracovali řád dětského hřiště,
který umožní návštěvu i pro rodiče s dětmi. Do budoucna
plánujeme rozšířenou projektovou výuku. Posílíme výuku
českého jazyka o 2 hodiny týdně a anglický jazyk budeme
vyučovat od 3. ročníku.

21. Po svatým Matouši (Matúši) čepici na uši.
23. Svatá Teklička maluje jablíčka.
26. Na svatého Cypriána je už chladno časně z rána.
28. Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
28. Na svatého Václava bývá bláta záplava.
29. Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.
30. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

Klípky

střípky

 Pokud máte více směsného odpadu a popelnice vám při
odvozu jednou za měsíc kapacitně nestačí, pořiďte si
prosím druhou nádobu. Svozová firma z bezpečnostních
důvodů již nebere odpad odkládaný v pytlích či krabicích.
 Díky příznivému srpnovému počasí je již podlaha
autobusové čekárny u Černé brány zrenovována novým
odolným povrchem.
 Pojízdná prodejna masa a uzenin Plumlov už nebude
nabízet svoje zboží a služby v naší obci. Majitel firmy
z vážných zdravotních důvodů omezuje činnost.
 Majitel domu č.p. 36 /rohový dům na začátku Návsi/
nabízí občanům k bezplatnému využití inzertní vitrínu na
svých vratech.

A teď několik informací k začátku školního roku
2020/2021. Za paní učitelku Sedlákovou, která je na
mateřské dovolené, nastoupí paní učitelka Eva Filoušová.
Předchozí uchazeči o místo odešli jinam, kde získali
pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Začátek školního
roku je v úterý 1. září. Příchod do školy je v 7.45 hodin
a slavnostní zahájení v 8 hodin. Do školy nastoupí pět
prvňáčků. Přejme jim i sobě, aby byl nový školní rok
úspěšný a radostný.
Do nového školního roku přeji všem pevné zdraví, hodně
štěstí a splněných přání.
Mgr. Petr Najbr, ředitel školy

Září v pranostikách

v evangelickém kostele ve Vanovicích se koná

12. září od 17.00 hodin
Křížovka s tajenkou v bílém sloupci…

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Na dešti v září rolníků moc záleží.
Teplé září - říjen se mračí.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Babí léto - léto na odchodě.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
01. Jiljí jasný - podzim krásný.
08. Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.
15. Od Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne.

vyjadřovací stanovisko VAS v projektové dokumentaci
a upravit plány přílože nové infrastruktury. V den, kdy píšu
tyto řádky, došlo ve výkopu u školy k nečekanému vývěru
podzemního velmi mělkého pramenu spodní vody. Zkrátka
o překvapení, zásahy správců sítí, nečekané změny
vyvolané
zjištěními
skutečného
stavu
podloží
a o komplikace na stavbě, opravdu není nouze.
Předpokládáme, že v září s novou páteří vody přejdeme na
hlavní průtah obcí, kde dojde k obnově nejen vody, ale
i kanalizace.
Nepříjemnou událostí stavby se stal den 14. srpna, kdy
napršelo přesně 30 mm srážek. /Data obecní meteostanice/

„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.

Slovo starosty…
Léto uteklo přímo mílovými kroky, vstoupili jsme do
měsíce září, který již neodvratně naznačuje brzký příchod
podzimu. Dny se krátí a všichni pociťujeme znatelné
ochlazení, které je po srpnových horkých dnech pro mnohé
i příjemnou změnou.
I přes rozpálené srpnové dny střídané dešti se přes dobu
dovolených pokračovalo ve stavbách. V Kapouňatech je
již položena celá trasa chodníku. Zbývá zažehlit dlaždice
a okraj chodníku opětovně olemovat plotem. V souladu
s platnými požadavky správce komunikace se zde ještě
odřeže okraj vozovky, téměř celý jízdní pruh se bude
frézovat a plocha se vyplní novým asfaltobetonovým
krytem. Tyto práce budou provedeny v rychlém sledu s co
nejmenším omezením průjezdnosti. Nyní je však firma
nucena čekat na termín přislíbené dodávky „balené“ včetně
strojních prací a pokládky. Aktuálně mají přednost velké
dopravní stavby. Musíme doufat, že do té doby přečká nový
chodník invazi obřích kamionů převážejících dřevo, které
se v neuvěřitelné intenzitě v současnosti prohánějí v tomto
úseku Kapouňat.
Chodník k Vanovicím je přerušen naproti benzínové
stanici, kde respektujeme požadavek VAS a.s. realizovat
novou vodovodní přípojku pro vlastníka nemovitosti. Zde
se předpokládá protlak z tělesa vozovky, v případě nezdaru
klasický výkop.
VAS a žadatel již konečně disponují potřebnými
povoleními a dopravní orgány aktuálně vydali souhlasné
stanovisko. Možná jste si všimnuli, že v zúženém
problematickém místě, kde se nekonečně řešilo vedení
plynu a dálkového kabelu, se lem chodníku nahrazuje
palisádami. Správce sítě tento požadavek nově vznesl a my
jej musíme bezpodmínečně respektovat.
Naproti škole se vybudovala nová opěrná zeď pro budoucí
odstavný pruh. I přes dlouhodobě vyjednanou přeložku
a uzavřené smlouvy jsme nuceni vyčkávat na prodloužení
telekomunikačního vedení pro jeho uložení do základu.
Musíme jen doufat, že v době výtisku tohoto Zpravodaje se
přes všechny urgence již podaří zásah specialisty, který
provede potřebné práce. Tento odstavný pruh bude
vydlážděn kostkami a vyspádován do kanalizace včetně
rozebíratelného chodníkového pásu pro případ potřeby
úprav na kabelu.
Vzhledem k této pozastávce byly zahájeny výkopové práce
na protější straně, kde bude navazující chodník vedoucí do
autobusového zálivu. Do jeho základu bude pokládáno
nové páteřní vedení vodovodu včetně přepojení stávajících
přípojek. Zde již bylo nutno reagovat na chybné

Řeka povrchové dešťové vody se přelila přes křižovatku
a přes výkop a krátce vystavěnou zeď zaplavila sousední
pozemek. Tato událost potvrdila oprávněnost projektu,
který předpokládal hydroizolace, drenáž a vyspádování.
Bohužel k lijáku došlo v průběhu stavby objektu.
Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím před školou
budou nyní školáci do svojí školy chodit bočním vjezdem
a vstupovat zadním vchodem.
Opuštěné místo po telefonní budce vedle čekárny vyplnila
nová informační vitrína, kde najdete aktuální vydání
Zpravodaje či pozvánky na akce v našem okolí. Bude také
místem pro zveřejňování smutečních oznámení.
V obci byl také proveden další servis veřejného osvětlení
a rozhlasu. Dva nové tlampače snad zlepší slyšitelnost
v Zábraní a v nové části Čtvrtě.
S přihlédnutím k současné nepříznivé epidemiologické
situaci nebudu připravovat již tradiční podzimní zájezd za
termálním koupáním. Snad si všechno vynahradíme na jaře
příštího roku.
Po mnoha létech skončila usilovná práce knihovnice
paní Jiřiny Vybíhalové. Do dalších dní jí přeji mnoho
klidu a odpočinku plného radostných okamžiků.
Především však bych jí chtěl poděkovat za všechny
malé i velké čtenáře, kterým tak ráda dělala rádce
i průvodce světem knih.
Zdeněk Čížek
Od září dochází ke
změně
výpůjční
doby v knihovně.
Otevřená
bude
každý týden
ve
středu v obvyklou
dobu od 14 do 17
hodin.
Nově
nastupuje na místo
knihovnice paní Ing. Miroslava Mertlíková a všichni
současní i budoucí čtenáři se mohou těšit na nové knihy,
časopisy a akce pro děti i dospělé.

Šebetovský zpravodaj

Volební informace

Nabídka služeb

Starosta obce Šebetov v souladu se zákonem č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE SE
USKUTEČNÍ v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00
hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin.
2. V OBCI ŠEBETOV JE ZŘÍZEN JEDEN VOLEBNÍ
OKRSEK. Volební okrsek č. 1 — Obecní úřad Šebetov,
č.p. 108, prostor zasedací místnosti.
3. Starosta obce Šebetov v souladu s ustanovením par. 15
písm. c) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do Zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů stanovuje minimální počet členů okrskové
volební komise pro volby do zastupitelstva kraje konané
ve dnech 2. - 3. 10. 2020 pro obec Šebetov. Minimální
počet členů volebního okrsku č. 1 je 6.
4. Starosta obce Šebetov ve smyslu se zákonem č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje
zapisovatelem okrskové volební komise volebního okrsku
č. 1 obce Šebetov pro volby do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje ve dnech 2. – 3. října 2020 paní
Jiřinu Vybíhalovou, trvale bytem v Šebetově č.p. 221.
5. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
6. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství nebude mu hlasování umožněno.
7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní. V prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro
tělesnou vadu anebo nemůže číst a psát, může být
v prostoru přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise a hlasovací lístek za něho upravit a vložit
do úřední obálky.
8. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb přímo okrskovou
volební komisi /telefon 530 336 530/ o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování
postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla
zachována tajnost hlasování.

Sběrna odpadů je otevřena každou sobotu
v lichém týdnu, tedy 12. září a 26. září 2020 od 14 do 15
hodin.

MUDr. Machačová oznamuje

změnu
ordinační doby od 17. srpna 2020 do odvolání.
V Šebetově bude ordinovat jen v pondělí a ve středu vždy
od 7:30 do 10 hodin.
Ostatní dny bude ordinovat v ordinaci v Boskovicích.
Dále oznamuje čerpání dovolené od 14. září 2020 do
25. září 2020.

Svoz odpadových nádob z domácností
Bioodpad – čtvrtek 10. a 24. září
Papír – čtvrtek 3. září a 1. října
Plast a nápojový karton – čtvrtek 17. září
Směsný odpad – pátek 11. září
Případnou Vaši reklamaci nevyvezené nádoby uplatněte
u dispečera pana Dočkala, mobil: 778 700 840.
Knihovna je otevřena každou středu od 14 do 17 hodin.
Telefony na ohlášení poruch:
TOPNET internet – telefon 736 484 631, o víkendech
volejte číslo 731 413 488. UNET internet tel. 604 758 166.
Česká pošta v Šebetově
Pondělí 7:30 – 12:30 hodin, úterý 10:30 – 13:30, 14 – 17
hodin, středa 7:30 – 12:30 hodin, čtvrtek a pátek 11 – 16
hodin. Nové telefonní číslo 954 267 935 /VoIP/.

Zubní pohotovosti
Zubní
pohotovost
je
dle
rozpisu
zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
05.9. MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15,
telefon 516 474 310
06.9. MUDr. Hosová, Rájec, Zdravotní středisko,
telefon 516 432 138
12.9. MDDr. Bočková, Kunštát, nám. ČSČK 38,
telefon 516 462 203
13.9. MUDr. Beranová, Blansko, Gellhornova 9,
telefon 735 056 656
19.9. MUDr. Havlová, Blansko, Pražská 1b, 721 425 074
20.9. MUDr. Kubínová, Nemocnice Boskovice,
telefon 516 491 263
26.9. MDDr. Veselá, Letovice, Masarykovo nám. 162/38,
telefon 792 325 591
27.9. MDDr. Veselý, Letovice, Masarykovo nám. 162/38,
telefon 792 325 591
28.9. MDDr. Vrbová, Knínice 330, tel. 774 844 735
3.10. MDDr. Javorská, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 455
4.10. MUDr. Tomaštíková, Adamov, Smetanovo n. 327,
telefon 516 446 398
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.
Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, telefonní číslo
516 491 111.

!!!TVRDÉ DŘEVO!!!
Prodám palivové dřevo štípané měkké/tvrdé
rovnané 50 cm/100 cm, sypané 25 cm–50 cm, smrkovou
kulatinu 2 m.
Hájenka Šebetov tel.: 606 893 919,

zouharhonza@email.cz

září 2020

Letní tábory skautského
oddílu
Období příprav letošních letních táborů
bylo poznamenáno značnou nejistotou
ohledně toho, zda vůbec bude za současných okolností
možné tábory pořádat, jaké budou hygienické požadavky
a zda je budeme schopni splnit. Považujeme proto za velké
štěstí, že se podařilo velmi úspěšně realizovat jak týdenní
tábor pro starší děti, tak čtyřdenní pobyt pro předškoláky
a jejich rodiny.
Vlčata, světlušky, skauti a skauti s námi strávili týden
v Bradavické škole čar a kouzel (která se tentokrát
výjimečně nacházela poblíž obce Dzbel). Poté, co děti
prošly zdí na nástupišti 9 ¾, odjely vlakem přímo do školy,
kde už na ně čekal profesorský sbor. Během jednoho týdne
se děti naučily nejen čarovat, hrát famfrpál, rozpoznávat
kouzelné tvory, ale také rozdělat oheň, uvařit bylinkový čaj
a nebát se na noční hlídce. V celotáborové hře, jejímž cílem
bylo osvobození Harryho Pottera, děti kradly vajíčka
jedovaté Akromantule, plížily se kolem spícího tříhlavého
psa v Jeskyni děsu, soutěžily v Kouzelnickém poháru nebo
také zbavovaly bradavické jezero přemnožených ďasovců.
Prožili jsme zkrátka tábor nabitý programem, ale
především společnými zážitky a kamarádstvím, a už se moc
těšíme na každotýdenní schůzky a výpravy, které nás
společně čekají.

Tábor pro předškolní děti a děti z prvních tříd jako vždy
doprovázelo vyprávění velkého příběhu, kterým byla
tentokrát cesta kolem světa po stopách Willyho Foga.
Jednotlivé etapy cesty jsme dětem každý den představili
formou loutkového divadelního představení, po kterém
vždy následovala tematická hra nebo aktivita. Společně
jsme se tak učili čínská bojová umění, vyráběli si japonské
lampiony, navštívili jsme indiány v Severní America
a nakonec jsme šťastně dopluli zpět do Londýna.
Na obou táborech se letos vystřídalo více než 40 dětí, z toho
většina ze Šebetova. Děti tak mají krásné vzpomínky
a měly možnost naučit se a vyzkoušet věci, ke kterým by
se jinak nedostaly. Máme radost, že se každý rok najde
dostatek pomocných rukou na to, abychom pobyty pro děti
mohli pořádat. Moc děkujeme především všem vedoucím,
jejichž obětavá práce umožnila oba tábory realizovat.
Velký dík patří také obci Šebetov za stálou podporu
skautského oddílu a za sponzorský dar ve formě
potřebného dezinfekčního prostředku. Na závěr děkujeme
také paní Minxové za obrovskou pomoc s přepravou všech
zavazadel na tábor a zpět.

Za skautský oddíl zapsala Mgr. Klára Helánová

„Moje prožité prázdniny“
Děti z mateřské školky se s námi podělily o svoje
prázdninové zážitky a nakreslily nám pěkné obrázky, které
se jim moc povedly. Odměnu obdrží Klaudinka
Urbánková, Mareček a Davídek Tesařovi, Nikolka
Horáková, Peťa a Štěpánek Chlupovi☺☺☺

TITANIC
Kdo nabídne vše od lodi Titanic (články, knihy… apod.)?
Dále hledám k dlouhodobému pronájmu za symbolické
nájemné nebytové prostory pro potřeby výstavy.

Miroslav Čolakovič, telefon: 728 204 219

