Poděkování

obchodníci si zdobili své výlohy a prodlužovali otevírací
dobu.

Děkujeme všem zaměstnancům Sociálních služeb Šebetov
za starostlivou a trpělivou péči o našeho tatínka pana Jana
Rosenberga, zvláště pak pečovatelkám a zdravotním
sestrám z oddělení P1 a P2.
Jménem celé rodiny dcera Eva

Děti milují adventní kalendář - Máte-li doma děti, pak se
v době Adventu zcela určitě
těší na adventní kalendář, kdy
každý večer z kalendáře
dostanou sladkou odměnu či nějakou malou hračku. Tyto
kalendáře mohou být buď koupené, nebo jsou-li k dispozici
šikovné ruce, i doma vyrobené.
V poslední době se ujala také
tradice pořádání adventních
koncertů pro dobročinné účely.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je v zimním režimu /listopad
– duben/ otevřena poslední sobotu v měsíci,
tedy 26. prosince 2020 od 14 do 15 hodin.
Svoz odpadových nádob z domácností
Bioodpad – čtvrtek 3. a 31. prosince.
Papír – čtvrtek 24. prosince.
Plast a nápojový karton – čtvrtek 10. prosince.
Směsný odpad – pátek 4. prosince.
Případnou Vaši reklamaci nevyvezené nádoby uplatněte
u dispečera pana Dočkala, mobil: 778 700 840.
* Telefony na ohlášení poruch internetu:
TOPNET internet – telefon 736 484 631,
o víkendech volejte číslo 731 413 488. UNET
internet telefon 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.
05.12. MUDr. Hroudková Radka, Blansko, Pražská 1b,
mobil 731 144 155
06.12. MUDr. Chatrný Martin, Boskovice, Lidická 8,
telefon 516 454 338
12.12. MUDr. Jaklová Eva, Boskovice, Smetanova 24,
telefon 516 454 046
13.12. MDDr. Janáč Jiří, Boskovice, Lidická 10,
telefon 537 021 289
19.12. MDDr. Javorská Aneta, Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 455
20.12. MUDr. Jílková Stanislava, Rájec, Ol. Blažka 145
telefon 516 410 786
24.12. MUDr. Kopáčková Drahomíra, Letovice,
A. Krejčího 1a, telefon 516 474 369
25.12. MDDr. Koudelková Dagmar, Blansko, Pražská 1b,
mobil 778 168 741
26.12. MUDr. Kraml Pavel, Boskovice, Růžové nám 16,
mobil 733 644 499
27.12. MUDr. Křížová Romana, Knínice u Boskovic 330,
mobil 774 844 735
Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová
nemocnice, Ponávka 6, telefon 545 538 111, ve všední dny
od 18 hodin do 24 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 20 hodin.

Tříkrálová koleda zazní, i když možná on-line.
Už více než dvacet let chodí koledníci žehnat do vaší obce
vašim domovům. Tříkrálovou sbírku chystáme od 1. ledna
do 24. ledna 2021 i v příštím roce. V této chvíli však
nedokážeme říct v jaké podobě. I tři králové totiž musí
počítat s možností, že epidemiologická situace neumožní
setkání koledníků s dárci tváří v tvář. Proto se připravujeme
na koledu s rouškami i na koledu virtuální prostřednictvím
našich webových stránek www.blansko.charita.cz
a facebooku charitablansko.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku
2021 chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory
koronavirovým opatřením. „Jen velmi neradi bychom
koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání je
jedním z pilířů sbírky. Přesto se i na tuto variantu pilně
chystáme,“ říká koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity
Blansko Marie Sedláková.
Už teď ale víme, že Tříkrálová sbírka se v žádné svojí
variantě neobejde bez pomoci dobrovolníků a štědrosti
dárců. Cíl sbírky i motto totiž zůstávají stejné – hlavní je
pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna.
Proto sledujte naše stránky www.blansko.charita.cz, kde se
dozvíte aktuální informace a buďte s námi.
Děkujeme, velmi si vaší podpory vážíme.
Ing. Pavel Kolmačka, ředitel Charity Blansko

Pamatujte, že to nejdůležitější, čím můžete
obdarovat své blízké je láska,
čas, který s nimi strávíte a pozornost,
kterou jim budete věnovat.
Naslouchejte proto svým blízkým nejen
o Vánocích, ale také v celém následujícím roce…

Dárky v knihovně

Vymaluj si obrázek
Autor obrázku: Eliška Štefaňáková

Krásné a pohodové Vánoce všem
přeje redakce Zpravodaje
„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.

Barborky a třešňová větvička
4. prosince, na den svaté Barbory, si lidé domů přinášejí
větvičky třešní takzvané barborky. Dříve tento zvyk
praktikovaly zejména svobodné dívky. Pokud barborka do
Vánoc rozkvetla, dívka se měla do roka vdát. Svobodné
dívky tak tyto větvičky opatrovaly jako oko v hlavě, aby se
na Vánoce dočkaly květů.
I dnes si lidé pro štěstí do vázy dávají třešňovou, višňovou
či jinou větvičku. Má-li dostatek tepla, do Vánoc by měla
vykvést.
Barborky jako pečivo - Od barborek vznikl i druh pečiva
- nazývá se stejně. Někde tato tradice přetrvává dodnes,
jinde upadla v zapomnění.
Dodržujete lidové zvyky po štědrovečerní večeři?
Zpívání koled, krájení jablek, lití olova, pouštění lodiček,
házení střevíce, loupání ořechů…

Podle čeho nesou Vánoce svůj název? Původ lze hledat
v Německu, kde se jim říká Weihnachten, tedy svaté
noci. Vánoce
jsou
jedním
z
nejvýznamnějších
křesťanských svátků. Křesťané podle tradice oslavují
narození Ježíše Krista, a to od 25. prosince, kdy se Ježíš
Kristus narodil, až do první neděle po 6. lednu. Kořeny
vzniku Vánoc lze hledat již v době předkřesťanské, kdy
lidé oslavovali zimní slunovrat. Advent je předvánoční
období - 4 týdny před Vánocemi. Podle křesťanského
kalendáře je to období čekání na narození Ježíše a váže se
s půstem. 4 adventní týdny - Jak praví Wikipedie, Advent
začíná první adventní nedělí (tedy nedělí mezi
27. listopadem a 3. prosincem) a končí západem slunce na
Štědrý večer. V adventním čase pečeme a zdobíme
perníčky. Napečeno musí být 7 druhů cukroví. 4 svíčky Mezi zvyky, které lidé v této době praktikují, patří
zapalování svíček na adventním věnci. Kulatý tvar věnce
symbolizuje jednotu. Každý týden se rozsvěcí na věnci
jedna svíce – první týden jedna, druhý dvě, třetí tři, až
poslední týden na věnci hoří všechny 4 svíce. Zapaluje se
proti směru hodinových ručiček a svíce symbolizují naději,
mír, přátelství a lásku. 4 neděle - K novějším tradicím
vážícím se k tomuto období patří jména čtyř nedělí před
Vánocemi – železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Ty mají
původ v komerčním pojetí Vánoc. Počínaje Adventem se
v minulosti otevíraly vánoční trhy v mnoha městech,

V knihovně se připravují novinky –
bude posílený odběr časopisů. Pro
holčičky a kluky to bude TLAPKOVÁ PATROLA
a LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ, pro šikovné dětské ruce
ROZMARÝNKA a dále zábavně naučný měsíčník pro
děti a mládež ČASOSTROJ.
Pro dospělé čtenáře, kteří milují originální recepty, přibude
měsíčník GURMET, dále KRÁSNÝ DOMOV se
zajímavými interiéry a dekoracemi a 100+1 HISTORIE,
měsíčník rozkrývající historická fakta.
Těším se na všechny čtenáře! Ing. Miroslava Mertlíková

Prosinec v pranostikách
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Není-li prosinec studený, bude příští rok
hubený.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
04. 12. O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
06. 12. Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
13. 12. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
24. 12. Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka
slepičky.
25. 12. Zelené vánoce - bílé Velikonoce.
26. 12. Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé
ovoce.
31. 12. Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého
vína pořídku.

Šebetovský zpravodaj

Slovo starosty…
Čas plyne jako voda a my máme před sebou poslední
měsíc v roce. Dva uplynulé měsíce nebyly vůbec
jednoduché a vzhledem ke složité epidemiologické situaci
bude i prosinec jiný než v minulých letech.
Změna u tradičních akcí
Letos nebude pořádáno předvánoční posezení v kulturním
domu. S ohledem k platným omezením a s respektem
a úctou ke spoluobčanům, kteří letos zesnuli v souvislosti
s nemocí Covid – 19 neplánuji ani novoroční vítání nového
roku. V zámeckém parku bude pouze v 0:15 hodin odpálen
novoroční ohňostroj. Tentokrát bez občerstvení, přípitku
a podání rukou. Užít si jej můžete pohledem z okna nebo
při procházce zámeckým parkem bez většího shlukování
a shromažďování.
Prosinec je také obdobím, kdy obce a města odhadují
a přijímají návrhy rozpočtů pro příští rok. Vyčkávám na
vývoj schválení daňových úprav, které mají zcela klíčový
vliv na očekávané daňové příjmy obcí. Předběžně odhaduji
termín posledního zasedání zastupitelstva na pondělí
21. prosince 2020. Přesný termín upřesním později na
úřední desce.
Novoroční pozornosti úřadu
S pomocí našeho pracovníka pana Mirka Markuse si na
sklonku roku dovolím ke dveřím vašich domácností
hygienicky doručit obecní novoročenku, kalendář odvozu
odpadů a kalendář našeho mikroregionu spolu s malým
praktickým dárkem. Starosty mikroregionu jsem pro letošní
kalendář přemluvil na téma nočních snímků. Kalendář
Malá Haná v barvách noci je dle mého názoru dílo, které je
svým způsobem zcela výjimečné a věřím, že
v publikovaných snímcích, které se složitě vytvářely po
soumraku z dronů či stativů s přisvětlením, naleznete
zalíbení. O vánoční době, po ukončení distribuce kalendáře,
na obecním webu zveřejním všechny takto pořízené
snímky, mnohé se už do kalendáře zkrátka nevešly.
Vánoční výzdoba a strom
Světelné dekorace na sloupech veřejného
osvětlení připomínají, že je tu období adventu
a kvapně se blížících Vánoc. Sváteční strom
u školy jsem letos tvořil na téma jiskřivých
Vánoc. V rámci dekorací u školy jsem použil 4087
světelných bodů a nad vymýšlením a realizací strávil
mnoho dní. Za trpělivou pomoc bych chtěl poděkovat panu
Mirkovi Markusovi. Pokud letošní sváteční osvětlení
rozzáří oči kteréhokoliv z dětí, tak naše společné snažení
a úsilí mělo smysl.
Přepojení septiku zdravotního střediska
V minulé době docházelo k pravidelně se opakujícím
problémům s odtokem odpadních vod z budovy
zdravotního střediska. Po poslední havárii v září se sice
podařilo potrubí opět na nějaký čas zprůchodnit, ale při
čištění se uvolnily i části potrubí. Na radu VAS jsem
u specializovaného odborníka sjednal drobné propojení
potrubí a odpojení septiku. Práce začaly v druhé polovině
listopadu. O nečekané komplikace však nebyla nouze.
Jednak bylo objeveno 6 + 1 vyústění odpadů. Detailním
průzkumem jsme výtoky zredukovali na 3 +1. Potrubí však
bylo na prostranství dvorku v tak havarijním stavu, že
muselo být vysekáno a nahrazeno novým až hluboko pod
plášť budovy. Nepříjemným zjištěním bylo velké množství

vody a vlhkosti v prostoru kolem septiku. Byly odřezány
všechny betonové příkrovy z celého dvorku. Příčinou byla
tratící odpadní voda z porušených výtoků a skutečnost, že
dvorek byl doslova vylepen jílem, který zadržoval vlhkost.
Jíl byl odtěžen a nahrazen vzdušným štěrkem s drenážemi
a ventilačními průchody. Povrch byl dekorativně překryt
textilií a kačírkem. Na dvorku bude ještě opraven objekt
výtoku ze septiku včetně obnovení a zdvojení stávající
kanalizační šachty. Během prováděných prací nedošlo
k žádnému přerušení provozu ordinací.
Dílčí daňová přiznání
V obci byla dokončena digitalizace intravilánu a většině
vlastníků se zpřesnily výměry parcel či jejich označení
nebo charakter pozemku. Všichni vlastníci parcel,
u kterých došlo ke změnám, jsou povinni do konce ledna
roku 2021 podat dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí.
S tímto úkolem chceme být občanům nápomocni, kdy od
poloviny ledna bude v zasedací místnosti v určitých dnech
odborník, který občanům tato přiznání pomůže vyhotovit.
Termíny konzultací včas oznámíme.
Nová podoba fasády hasičské zbrojnice
Při zateplení fasády zdravotního střediska a základní školy
jsem seznámil občany s návrhy podoby a nabídnul možnost
vyjádřit svůj názor. Nyní si můžete v příloze Zpravodaje
prohlédnout čtyři odborné studie barevného provedení
fasády zbrojnice.
První návrh /ALT. 1a/ považuji za nejpřijatelnější.
Tónovaná fasáda se splývavou světle šedou barvou vrat
a oken, která bude nejlépe ladit s pozadím objektu zámku.
Druhý návrh /ALT. 1/ plně přiznává charakter zbrojnice.
Červená okna a vrata budou barevně agresivní vůči okolí.
Třetí návrh /ALT. 2/ má světlou barvu fasády, zde se
obávám brzkého „ulepení“ fasády silicemi z nedaleké lípy
a následně prachem z vozovky.
Čtvrtý návrh /ALT. 3/ kombinuje tmavé odstíny šedé
u oken a vrat se světlejší povahou omítek.
Svůj názor můžete projevit hlasováním v anketě na webu
obce /levý sloupec úvodní stránky/.
Čekají nás další nelehké dny a týdny. Zkusme se každý
z nás přičinit k tomu, aby byl prosinec měsícem pohody,
spokojenosti a laskavosti. Užijme si poklidné vánoční
svátky a s odvahou vstupme do nového roku.
Zdeněk Čížek

Rekonstrukce
2. NP hasičské zbrojnice
Vše začalo 9. května 2020, kdy jsme zahájili rekonstrukci
společenských prostor hasičské zbrojnice. Jak si mnozí
z vás pamatují, horní patro bylo původně rozdělené
nenosnou příčkou na dvě místnosti. Kvůli velké členské
základně jsme se rozhodli tyto prostory sloučit. Zásadní
úpravou tudíž bylo odstranění příčky. Po vybourání příčky
jsme museli zapravit stěny a zazdít přebytečné dveře, čímž
vznikl velký prostor o rozloze téměř 70 m2. Se stavebními
pracemi byla spjata i výmalba celého prostoru. Provedli
jsme drobné úpravy v elektroinstalaci a vytvořili přípojku
vody a elektrické energie pro nový barový pult, který bude
sloužit místo zastaralé kuchyňské linky. Za pomoci obce
jsme vyměnili staré linoleum a nahradili je novým,
zátěžovým. Do barového pultu jsme obdrželi jako
sponzorský dar myčku nádobí. Společně s TJ Sokol
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Šebetov jsme zakoupili 60 nových židlí a vyrobili k nim
odpovídající počet stolů.
Investice SDH a TJ Sokol Šebetov do rekonstrukce činila
téměř 120 000 Kč. Samotná rekonstrukce zabrala již přes
250 brigádnických hodin, ale spoustu práce máme ještě
před sebou.
Více fotografií nejen z rekonstrukce můžete shlédnout na
webu hasičů: www.hasicisebetov.cz.
Velké díky patří obci, všem sponzorům a brigádníkům.
Těšíme se, až se ve zdraví setkáme v nové společenské
místnosti při nejbližší možné akci.

na dveře dětského pokojíku, výzdobou a velkým adventním
kalendářem do třídy. Když už nemůžeme zpívat,
posloucháme alespoň koledy, povídáme si o různých
tradicích – a některé z nich budeme i zkoušet.
Přejeme všem spoluobčanům klidný a příjemný
předvánoční čas a zejména hodně zdraví.

Za kolektiv školy Mgr. Eva Filoušová

Vymaluj si obrázek a pomoz najít
Mikulášovi cestu do chaloupky k dětem.
Za SDH Šebetov starosta Tomáš Tvarog

Výuka online
14. října nastalo to, co jsme si nepřáli, celostátní
uzavření škol a povinná distanční výuka. Příprava na ni
byla docela náročná. V první řadě byli proškoleni všichni
učitelé v oblasti práce s aplikací Google Classroom.
V jejímž rámci jsme používali
hlavně aplikaci Meet pro
online výuku. Poté bylo
třeba připojit všechny
děti. Situace nebyla
snadná, některé rodiny
s více dětmi neměly
dostatek
počítačů,
křížily se rozvrhy dětí
z různých škol, někomu
chyběla
webkamera
a někomu i signál. Nedostatek počítačů jsme vyřešili
zapůjčením školních notebooků a rozvrhy jsme uspořádali
tak, aby se hodiny nepřekrývaly alespoň v rámci naší školy.
Děti se však s břemenem distanční výuky vypořádaly velmi
dobře. Nejen, že se učily nové látce a procvičovaly starší,
ale naučily se i práci s počítačem a dostaly povědomí
o virtuálním prostředí. Každý ročník měl
jednu vyučovací hodinu denně.
K dispozici byla též schránka před
školou, v níž jsme si se žáky
vyměňovali domácí úkoly.
Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem rodičům za
skvělou spolupráci v průběhu
celé
distanční
výuky.
Nebylo však žáka, který by se
netěšil do školy. Ale ani nyní není
výuka bez překážek. Jsme povinni nosit
všichni roušky. I když chápeme, že je to třeba, těšíme se,
až je budeme moci sundat a volně dýchat. Také se však
těšíme na Vánoce. Začali jsme vyráběním ozdob na
vánoční strom před místní hasičskou zbrojnicí, věnečkem

Betlémské světlo od SKAUTŮ
24. 12. od 9.30 do10.00 hodin u hasičské zbrojnice.

