Nabídka služeb
Sběrna odpadů je v zimním režimu /listopad –
duben/ otevřena poslední sobotu v měsíci, tedy
29. listopadu 2020 od 14 do 15 hodin.
* Svoz odpadových nádob z domácností
Bioodpad – čtvrtek 5. a 19. listopadu, dále 3.12.
Papír – čtvrtek 26. listopadu
Plast a nápojový karton – čtvrtek 12. listopadu
Směsný odpad – pátek 6. listopadu, dále 4.12.
Případnou Vaši reklamaci nevyvezené nádoby uplatněte
u dispečera pana Dočkala, mobil: 778 700 840.
Odpadová firma Technické služby Malá Haná
vyváží odpad od občanů pouze z popelnic
a nevyváží či nepřebírá pytle a podobně
odložený odpad. Přebytečný bioodpad je možné odložit ve
sběrně odpadů do zvláštního kontejneru, nadbytečný
domovní odpad je možné mimo sběrnu odložit do další
popelnice, kterou si občan pořídí.
*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/.

Vzpomínka
Dne 6. listopadu by oslavila
70. narozeniny paní

Marie Habalová

od jejího úmrtí v letošním
roce uplynulo 15 let.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina.

Prodám koupelnový radiátor
nový, bílý: 450 x 1700 mm.......500,- Kč
500 x 1700 mm........600,- Kč
750 x 750 mm........400,- Kč
Telefon: 777 576 012

Listopadové počasí se obecně vyznačuje největším
množstvím mlh a oblačnosti v roce. A jaké počasí
zaznamenala naše on-line meteostanice v uplynulém
měsíci říjnu?

 MUDr. Rula Machačová v úterý ordinuje pouze
v Boskovicích do 11:00 hodin.
Ostatní ordinační hodiny zatím zůstávají, nutno zavolat
předem. Tel.: 602 886 144.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13
hodin.
01.11. MUDr. Fojtíková Veronika, Rájec, Zdr. středisko,
telefon 516 432 138
07.11. MUDr. Grenarová Marie, Blansko, Vodní 5B,
mobil 724 081 182
08.11. MUDr. Grénarová Magda, Boskovice, Růžové
nám. 16, mobil 774 710 550
14.11. Dr. Giryeva Halyna, Boskovice, Lidická 8,
telefon 516 454 338
15.11. MUDr. Hanáková Jitka, Blansko, Pražská 1b,
telefon 516 418 788
17.11. MUDr. Havlová Petra, Blansko, Pražská 1b,
mobil 721 425 074
21.11. MUDr. Beranová Alžběta, Blansko, Gellhornova 9,
mobil 735 056 656
22.11. MUDr. Hosová Eva, Rájec, Zdrav. středisko,
telefon 516 432 138
28.11. MUDr. Hošák Břetislav Adamov, U Kostela 4,
telefon 516 446 428
29.11. MUDr. Hošáková Kateřina, Adamov, U Kostela 4,
telefon 516 446 428
05.12. MUDr. Houdková Radka, Blansko, Pražská 1b,
mobil 731 144 155

Listopad v pranostikách
2. 11. Když na dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy
to oznamuje.
* Na Dušičky duše zemřelých oplakávají své hříchy, proto
pršívá, nebo padá mlha.
8. 11. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí
se honí.
* Co za hodinu v listopadu naprší, to za tři týdny po tom
nevyschne.
* Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok.
* Jaký bývá v listopadu čas, takový obyčejně v březnu zas.
* Jestliže listopadový sníh odtaje, polím a studnám
prospěje.
* Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží.
* Když krtek v listopadu ryje, budou o vánocích létat
11. 11. Zelí naložené na Svatou Kateřinu platí za nejlepší.
29. 11. Na svatého Ondřeje ještě se zem ohřeje.
30. 11. Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.

Nabídka pomoci v době mimořádných opatření
Jste v nouzi a potřebujete pomoc s donáškou léků
či nejnutnějším nákupem základních potravin?
Pokud potřebujete vyzvednout léky nebo pořídit základní
nákup potravin a nemáte možnost zajistit si to sami, nebo
jste v karanténě, zavolejte nám v pracovní dny v ranních
hodinách na telefonní linku kanceláře úřadu – číslo
516 465 429. Pomůžeme Vám.

Minimarket KEVIN v Šebetově do odvolání upravuje
otevírací dobu. Po – Pá 7 – 19 hodin, So 7 – 18 h.

Slovo starosty…
Listopad je měsícem, kdy nás počasí vyzývá k úklidu svých
zahrádek. Shrabat listí, zazimovat trvalky, přerýt půdu. To
jsou úkony, které zvěstují blížící se příchod zimy. Klesající
teploty a ubývající světlo každého dne nás o tom pomalu
začíná přesvědčovat. Možná prožijeme snad i pár příjemně
slunečních dní. Podle „zaručených“ astrologických
předpovědí se letošní listopad předvede jako předpisový:
přeháňkově deštivý a podmračeně sychravý – prostě
dušičkové počasí.
Omezení úředních hodin pro veřejnost
V souladu s platnými nařízeními vlády má Obecní úřad
Šebetov do odvolání omezeny úřední hodiny pro
veřejnost. Jsou jimi pondělí 8 – 13 hodin a středa 12 – 17
hodin.
Za současné situace prosím osobní návštěvou řešte jen
neodkladné záležitosti. Pokud možno, využijte prosím
telefonické a e-mailové spojení. Telefon 516 465 429,
e-mail: ucetni@sebetov.cz nebo sebetov@sebetov.cz.
Podzimní deratizační zásah
V listopadu v obci uskutečníme další celoplošnou
pokládku nástrah proti potkanům. Opět bych Vás chtěl
požádat o spolupráci. Pokud ve svém okolí naleznete nory
těchto hlodavců, prosím oznamte nám to. Pro tento
podzimní zásah nás zajímají i nory ve Vašich stodolách
a přístřešcích. Nástrahy zde sami položíme pracovníky
firmy a zmapujeme si je. Je to důležité preventivní opatření
pro zamezení dalšího vývoje kolonií hlodavců. Současně
budeme pokládat nástrahy na všechna místa zjištěná
v minulosti a samozřejmě do všech kanalizačních šachet.
Úprava septiku zdravotního střediska
V souvislosti s problémy na odpadním potrubí zdravotního
střediska způsobené poměrně nešťastnou konstrukcí
septiku, se chystáme v listopadu provést drobné stavební
úpravy. Odpady ze zdravotního střediska se přepojí na
přímo a septik bude vyřazen. Během prací se
nepředpokládá žádné omezení ambulancí.

Zapalte svíčku všem, kteří už nejsou mezi námi…
„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.

Bilance množství separovaných odpadů
Od července 2020 se v obci zahájil svoz separovaného
odpadu plastů, papíru a bioodpadu prostřednictvím
odpadových nádob přímo z domácností. Obalová
společnost EKO-KOM nám poskytnula první statistiku za
III. čtvrtletí roku 2020. Vytřídilo se a předalo k dalšímu
využití následující množství odpadu:
Papír 5,914 t
Plast 6,319 t Sklo 3,860 t

Zdeněk Čížek

Zprávy z 6. zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Šebetov se sešlo k veřejnému zasedání
ve čtvrtek 22. října 2020.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvy o poskytnutí
dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje. Novostavbu
chodníků a úpravy hlavní křižovatky podpoří kraj částkou
700 tis. Kč a 4. etapu restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého na Návsi dotací ve výši 150 tis. Kč.
V návaznosti na smlouvy schválilo zastupitelstvo
rozpočtové opatření navyšující příjmy obce Šebetov o tyto
dotace. Starosta seznámil zastupitele s potřebou zakoupení
nového zahradního traktoru pro sečení trávy a zimní údržbu
a předložil nabídku od společnosti Mountfield. Zastupitelé
požádali starostu o zajištění nabídek od dalších dodavatelů
zahradní techniky. O koupi se rozhodne na nejbližším
zasedání. V závěru byl probrán aktuální stav oprav hlavní
křižovatky a chodníků a nespokojenost občanů
a zastupitelů s provedenými pracemi a jejich postupem.
Někteří zastupitelé navrhli provedení místního šetření
a společné pracovní schůzky se zástupci dodavatele
a projektanta.
Ing. Milan Rosenberg

Šebetovský zpravodaj

Dálková doprava vody koňskými
stříkačkami Úsobrnem

podmínkou je, že každá ozdoba musí být vyrobena tak, aby
odolala zimním povětrnostním podmínkám (dešti, sněhu,
a větru). Všechny ozdoby pak budou umístěny na adventní

listopad 2020

Podzim očima dětí v MŠ

Na září letošního roku připravovali Okrsek hasičů
Šebetov, obec Úsobrno spolu s Okresní odbornou radou
historie a muzejnictví dálkovou dopravu vody pomocí
ručních vahadlových stříkaček. Tato velká akce měla nést
název „Koňkó přes tře kraje“ (ze Skřípova do Jaroměřic),
kvůli aktuálním opatřením se však nemohla konat. Byla
tedy uspořádána doprava vody Úsobrnem. Akce se
zúčastnilo celkem 6 sborů okrsku Šebetov: SDH Knínice,
SDH Šebetov, SDH Světlá, SDH Cetkovice, SDH Borotín
a SDH Vanovice.
Po nástupu jednotlivých družstev bylo provedeno
rozlosování stanovišť. Jednotlivá družstva zaujala svá
postavení a každé družstvo připravilo 5 ks hadic typu „C“
(cca 120 m), čímž se propojily jednotlivé stříkačky. Trasa
vedla od horní autobusové zastávky u skláren po silnici
v délce cca 600 metrů k budově obecního úřadu. Po zaznění
signálu z hasičské cisterny, kterou zajistil SDH Cetkovice,
byla zahájena doprava vody. Po 12,5 minutách a šesti stech
metrech byl proveden výstřik vody z hadice „C“ u obecního
úřadu.
Dále bylo prováděno přepojování hadic „C“ s vynecháním
jednotlivých stříkaček a bylo zjištěno, že vzhledem ke
konfiguraci terénu je možno dopravit vodu jednou
stříkačkou až na vzdálenost cca 400 metrů.

Rozsvícení adventního stromu 2019
strom, který bude rozsvícen u hasičské zbrojnice na první
adventní neděli – tedy 29. listopadu v podvečerních
hodinách. Z důvodu epidemiologických opatření proběhne
rozsvícení bez doprovodného programu. Poděkování patří
rodině Jiřího Klimeše za věnování letošní adventní jedle.
Ing. Tomáš Axman

Hromádky v obci nechceme!!!
Zastupitelé obce se opětovně obracejí a apelují na
všechny majitele psů s odkazem na „Obecně závaznou
vyhlášku obce Šebetov č. 1/2004 o pravidlech pro pohyb
psů na veřejnosti“, která rovněž ve čl. 2, odstavce e)
zavazuje majitele k bezodkladnému odstranění všech
nečistot po svých mazlíčcích.

Dálková doprava vody v Úsobrně
Poděkování patří všem zúčastněným sborům, zvláště pak
Jaroslavu Bártovi z Okresní odborné rady historie
a muzejnictví a Petru Komárkovi, starostovi Úsobrna.
Pokud to okolnosti umožní, je v plánu 11. září příštího roku
uspořádat akci v původním rozsahu.
Za Okrsek Šebetov Ing. Antonín Habala

Adventní strom u zbrojnice
Vzhledem k aktuálním opatřením neproběhnou
adventní dílny a společná výroba ozdob pro adventní
strom u hasičské zbrojnice, jako tomu bylo v loňském
roce. Nechceme vás však připravit o možnost podílet
se i v této nelehké době na vytvoření předvánoční
atmosféry v Šebetově. Proto každý, kdo se bude chtít
zapojit, může vyrobit libovolnou ozdobu na adventní
strom a přinést ji v týdnu od 23. do 28. listopadu do
boxu u horních dveří hasičské zbrojnice. Jedinou

V současnosti přibývá stížností
občanů na zaneřáděné chodníky
exkrementy.
A
nejenom
na
chodnících! Nikomu není příjemné
stoupnout do „psí hromádky“ a „ony“
jistě nejsou dobrou vizitkou pro
případné návštěvníky a hosty, ať již
obce
či
našich
domácností.
Z hlediska bezpečnosti je stejně
důležité nenechat pejsky volně pobíhat
bez
dozoru
a
náhubku!
Majitelé,
kteří poruší vyhlášku,
bohužel
postoupeni
správnímu
a sankcionováni.

z řad
psími

Paní
knihovnice
oznamuje…
V současné době je až do odvolání
knihovna uzavřena. Pro čtenáře zůstává k dispozici
knihobudka na chodbě obecního úřadu, kde se stále
obměňují knihy, které si i teď můžete odnést domů.
Pokud nebude možné v listopadu knihovnu otevřít, budete
si moci od 11. listopadu domluvit individuální zapůjčení
knih, ale bez možnosti osobního výběru v knihovně. Pro
zájemce připravím balíček knih, který si čtenář vyzvedne
podle dohody mimo prostory knihovny. Telefonický
kontakt: 775 864 806. O případných změnách se dozvíte na
webových stránkách obce nebo z obecního hlášení.
Ing. Miroslava Mertlíková

Uplatnění zážitkové pedagogiky i doma
Německý psycholog Ebbinghaus říká: „Většina lidí si
pamatuje

•
•
•
•
•
•

budou
ke
řízení

Proto nezapomeňte!
Při příštím venčení sáček s sebou…☺

10% z toho, co čtou,
20% z toho co slyší,
30% z toho co vidí,
50% z toho co slyší a vidí,
70% z toho, co řeknou,
90% z toho co dělají“.

Na podzim se děti v MŠ i na 1. stupni ZŠ učí o změnách
v přírodě, sběru ovoce a hub, zavařování, úklidu zahrady,
pouštění draků, přípravě zvířátek k zimnímu spánku aj.
Určitě si tedy zapamatuji, že na podzim
se sklízí švestky, ořechy, hrozny, když si
je vytvořím. Inspirace pro učení hrou:
Pomocí barvy, ořechu a papíru vytvořím
švestky. Z papíru, barvy a bublinkové
fólie vytvořím kukuřici. Z párátek, špejlí
a ořechů se vyklube ježek i pavouk, z korkových špuntů
vyrobím a obarvím hrozny. Můžu si zavařit ovoce
a zeleninu, když obarvím vodu ve sklenici potravinářským
barvivem. Obkreslím si a vybarvím listy…
Přeji mnoho zábavy a kreativity při vlastním tvoření.☺☺

