Významné životní jubileum
v roce 2020
Celkem 55 oslavenců obdrželo písemnou gratulaci do
schránky při dovršení 50, 55, 60, 65 let. Nejvíce gratulací
proběhlo v měsíci červenci, tj. devět.
Osobní návštěva s předáním dárkového balíčku v hodnotě
250,- Kč byla vykonána u 36 občanů při dovršení jubilea
70. a více let. Nejvíce se slavilo v měsíci dubnu, kdy
proběhlo šest návštěv.
Od ledna 2021 bude poskytován dárkový balíček v hodnotě
300,- Kč.

Dárkové poukazy pro narozené děti

V obci Šebetov se slavnostní vítání narozených dětí konalo
naposledy na podzim roku 2019. Při této příležitosti byl
poskytován věcný dar v hodnotě 500,- Kč. Od té doby
nebylo možné z důvodu pandemie Covid-19 v roce 2020
tuto slavnostní událost uskutečnit. Náhradním řešením tedy
bylo vystavení dárkových poukazů v hodnotě 500,- Kč (do
Baby centra v Boskovicích) rodičům dětí narozených
v obci Šebetov, kteří se nemohli této slavnostní události
účastnit. Celkem byly předány poukazy pro dvě holčičky
a tři chlapečky.
Za výbor pro sociální, občanské a školské záležitosti
Ivanka Hachlerová
V rámci zákona o ochraně osobnosti neuvádíme jména.
Na přání oslavence, ale s radostí jméno i životní výročí
otiskneme.

že akci sami pořádáte a chcete, aby se o ní dozvědělo
i široké okolí, máte možnost na ni právě zde upozornit
zveřejněním pozvánky v přehledném seznamu událostí.
Nejzajímavější a nejčtenější z nich se objeví také na
facebookové stránce Region Boskovicko, kterou
v současnosti sleduje přes 500 uživatelů. Pokud chcete být
o dění v regionu průběžně informováni, stačí se připojit.
Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci
poblíž svého bydliště. I s tím si portál poradí. Poptávku
místních firem najdete v sekci s nabídkami práce. Ve
vyhledávání nastavte, o jaký obor máte zájem a do jaké
vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni dojíždět, a můžete
začít vybírat. Firmy, kterým momentálně schází pracovní
síla, tady mají možnost oslovit potenciální zaměstnance
prostřednictvím bezplatného inzerátu a zároveň využít
vysokou návštěvnost portálu pro vlastní propagaci – díky
bezplatné inzerci mohou rozšířit povědomí o nabízených
službách přímo v místě svého působení. Získat nové
zákazníky a připomenout se těm stávajícím navíc můžete
i zařazením své společnosti do katalogu firem a služeb.
Navštivte portál www.boskovicko.info a zjistěte, jaké
možnosti nabízí právě vám.
RegionyBrněnska.cz

Prodám!!! TVRDÉ DŘEVO!!!
Prodám palivové dřevo štípané měkké/tvrdé rovnané
50 cm/100 cm, sypané 25 cm – 50 cm, smrkovou
kulatinu 2 m.
Hájenka Šebetov, telefon: 606 893 919,
e-mail: zouharhonza@email.cz.

Leden v pranostikách
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva
poroste.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.

Na portálu Boskovicko.info najdete
program na víkend i práci v okolí
Boskovický portál se stal už během prvního roku svého
fungování jedním z největších informačních zdrojů
v regionu. Dnes tak na jeho stránkách kromě
regionálních zpráv a přehledu kulturních akcí najdete
také denně aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.
Chcete si prohlédnout fotky boskovické adventní výzdoby
nebo si přečíst o právě probíhajících rekonstrukcích,
ale rádi byste se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky?
Všechny regionální zprávy jsou řazeny do rubrik, takže si
lehce zvolíte, co vás zajímá, ať už je to aktuální dění,
policejní hlášení nebo kulturní a sportovní události. Pokud
vám ale jen povědomí o okolním dění nestačí, toužíte
vyrazit ven a hledáte událost, které byste se mohli zúčastnit,
sledujte kalendář regionálních akcí. Najdete v něm
festivaly, výstavy, promítání, besedy a další možná vyžití
pro rodiny, skupiny i jednotlivce. Vyhledávat je můžete jak
v celém regionu, tak v konkrétních obcích. V případě,

Pomozte najít!
V prosinci se ztratil naproti benzinové
stanici v Šebetově jídlonosič. Majitelka prosí
a žádá o navrácení. Poskytne někdo informaci k jeho
nalezení?

Redakce Zpravodaje přejeme všem
spoluobčanům a čtenářům mnoho
zdraví, štěstí a radosti v novém roce 2021.

druhé poloviny roku 2020 v obci zavést oddělený sběr
domovního odpadu. Na Návsi se za významného přispění
Svazku VaK provedla rekonstrukce původní jednotné
a výstavba nové oddílné kanalizace včetně přípojek.
Zahájila se stavba chodníků a úprav hlavní křižovatky.
I v ekonomicky zoufalé době se podařilo získat dotaci
hejtmana na část stavby křižovatky, další dotaci na
dokončení restaurování sousoší na Návsi a dotace na
pořízení dopravního automobilu pro jednotku a na
zateplení hasičské zbrojnice. Mnohé investice se uskuteční
až v příštím roce, další dotační žádosti jsou před
vyhodnocením, s některými aktivitami již počítá nedávno
schválený rozpočet obce na rok 2021. Ale o tom, až příště.

Novoroční ohlédnutí starosty obce
Začátkem loňského roku měla naše obec 863 obyvatel,
během roku se 11 obyvatel přistěhovalo, odstěhovalo se
14 občanů. Narodilo se 4 děti a zemřelo 21 spoluobčanů.
K 29. 12. 2020 má v obci trvalý pobyt 843 obyvatel.
Níže uvedené údaje byly čerpány z dostupných dat registru,
z důvodu legislativy GDPR nemůžeme poskytovat podrobnější
informace o přistěhovaných a odstěhovaných občanech.
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listopad
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Melánie Smékalová
Valerie Katzmair
Tereza Brandejská
Sabina Lišková

Zdeněk Kupsa
Ludmila Kubáňová /SS/
Eva Korčáková
Jiřinka Říhová
Dana Chlupová
Jana Stejskalová
Ludmila Potůčková /SS/
Marie Mlýnková /SS/
Eva Janíčková /SS/
Vlastimil Lepka /SS/
Libuše Tuháčková /SS/
Stanislava Ličková /SS/
Jan Rosenberg
Dana Pospíšilová /SS/
Libuše Kovářová /SS/
Evženie Ziková /SS/
Zdeněk Čížek
Marie Moudrá /SS/
Růžena Škárková /SS/
Zdeněk Konečný
Květa Anna Ponocná /SS/

Na prahu nového roku 2021
„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.

Máme za sebou mimořádně náročný a složitý rok. Prožili
jsme velmi nelehké období, na které se asi nebude
vzpomínat moc dobře. Nemá smysl připomínat, co všechno
nám uplynulý rok vzal a změnil. Přes vše špatné, co nám
přinesl, je dobré se přenést a raději zapomenout. Snad bylo
i pár nadějných okamžiků a drobných úspěchů. Přes
všechna společenská a ekonomická omezení se podařilo od

Vážení spoluobčané,
do nového roku 2021 Vám přeji hlavně
hodně pevného zdraví, protože je to to
nejcennější, co člověk má. Do dalších
možná i nelehkých měsíců přeji mnoho víry,
naděje, štěstí, pohody a životní energie.
Dále mi dovolte seznámit Vás s několika aktuálními
informacemi.
Daňová přiznání k dani z nemovitých věcí
Vzhledem k platnosti nového digitálního operátu
intravilánu obce se většině vlastníků v obci změnily
výměry, mnohdy i parcelní čísla či charakter vlastněných
nemovitostí. Bude tedy u každého nutnost podat do konce
měsíce ledna 2020 nejlépe nové daňové přiznání. Finanční
úřad Boskovice nás požádal o předání následující
informace. Vzhledem k současné epidemiologické situaci
chce předcházet kumulaci poplatníků na podatelně a na
svých pracovištích. Toho chce docílit především využitím
telefonické komunikace, kdy na telefonním číslech /516
487 184 a 516 487 126/, budou poplatníkům k dispozici
pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy
týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky
přímo na správce daně. Telefonicky rovněž pomohou
poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se
s poplatníkem dohodnou na formě pomoci, a to v takové
míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo
jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné
přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím
daňového portálu, případně je podat prostřednictvím
sběrného boxu.
Pro bezproblémové zvládnutí této povinnosti nabízím
našim občanům pomoc našeho sjednaného právního
zástupce. Konzultovat či přímo provést vyplnění daňového
přiznání bude možné osobně v zasedací místnosti
Obecního úřadu Šebetov ve dnech: čtvrtek 14. ledna,
středa 20. ledna a středa 27. ledna 2020, vždy od 10 do
17 hodin. Plátce daně si musí vzít s sebou občanský
průkaz. Pokusíme se Vám maximálně pomoci.
Tříkrálová sbírka
Současná epidemiologická situace nedovoluje sbírku
uskutečnit klasickou koledou. Na webových stránkách
www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2021 a Facebooku
charitablansko je pro vás připravena online koleda, v níž se
pokusím Charita Blansko do vašich domovů přinášet radost
z tříkrálového požehnání. Během příštího týdne umístí
v naší obci kasičku (prozatím nevíme, zda v některém
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z obchodů nebo na obecní úřad). Už od 1. ledna však
mohou lidé sbírku podpořit přes bankovní účet
66008822/0800, VS 77706000, pomocí QR kódu, který
najdou
na
webových
stránkách
www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2021
a
prostřednictvím
online
kasičky
na
www.trikralovasbirka.cz, kde je důležité zadat název naší
obce, aby peníze přišly Charitě Blansko.
Pokud bude epidemiologická situace příznivější, může být
klasická koleda za dodržení přísných opatření obnovena.
Termín koledování byl mimořádně prodloužen od 1. do 24.
ledna 2021. Bližší informace včas zveřejníme.
Deratizace v obci na podzim 2020
Celoplošná deratizace obce Šebetov byla provedena 9. 11.
2020. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40g
Hubex. Celkem bylo deratizováno 69 šachet a vpustí.
Během pokládky byly likvidovány 4 ohniska výskytu –
žluté hvězdy. Při kontrole muselo být ještě 1 z nich
doplněno (červená hvězda s ohraničením).
Výsledky kontroly
Kontrola byla provedena 2. 12. 2020.
·
Podzim 2019 – 65% + 6 ohnisek výskytu;
·
Jaro 2020 – 81% + 9 ohnisek výskytu;
·
Podzim 2020 – 21% + 4 ohniska výskytu.
Podzimní deratizace vykázala až výjimečně nízký výskyt,
prakticky na úrovni ideální stavu. Otázkou je, zda zde
během 1 roku došlo k tak výraznému zlepšení (jednou už se
to stalo, ale statisticky prakticky nulová pravděpodobnost),
nebo se jedná částečně pouze o výjimku. To, že jde spíše
o výjimku, potvrzuje výskyt stále ještě velkého počtu
potkaních děr (byť i zde došlo ke zlepšení), jakožto projevů
vyššího výskytu.
Požer nástrah byl tak roztroušen spíše po celé obci, stejně
tak tomu bylo i v případě potkaních děr. Je pravděpodobné,
že na jaře dojde statisticky opět ke zhoršení požeru, ovšem
mohlo by již docházet k absenci potkaních děr (dle vývoje).
Deratizace kanalizační sítě - výsledky
Počet šachet
72
Barva v mapě
Nulový výskyt
57
Zelený bod
Vysoký výskyt
15 (21%) Červený bod

Spolupráce s firmou FRITEX
V obci byla pro odběr použitého jedlého oleje navázána
nová spolupráce s firmou FRITEX. Do sběrných popelnic
prosím odkládejte použitý jedlý olej na sběrných hnízdech
za Obecním úřadem, na Kopci a naproti pilské bytovce na
ploše vedle benzínové stanice. Nově je sběrná nádoba
přidána do hnízda pod koupalištěm. Olej prosím odkládejte
pouze v plastových obalech. Pro pohodlné přelévání do
PET lahví můžete využít nálevku, kterou jste obdrželi na
konci roku v taškách s kalendářem.

Přepojování odpadů zdravotního střediska
Pokračujeme ve stavebních pracích při přepojování
odpadního vedení ze zdravotního střediska. Záměrem
posledních úprav, které probíhají v těchto dnech, je provést
rekonstrukci stávající kanalizační vpusti na povrchové
vody včetně stavby druhé šachty pro případné čištění
s klapkou pro zamezení šíření zápachu. Bohužel odpadové
potrubí kolem šachty bylo v tak špatném stavu, že bylo
nutné rozebrat chodník na dvorku a vyměnit vše za nové.
Opět nebude během těchto prací docházet k omezení
provozu ordinací.
Přerušení stavby křižovatky a obnovy infrastruktury
Svazek VaK zjistil rozdíly mezi svojí dokumentací
poskytnutou pro stavbu úprav křižovatky vůči reálnému
stavu. Jedno páteřní vedení kanalizace bylo kamerovou
zkouškou nově zjištěno jako zborcené do havarijního stavu.
Navíc se v kanalizaci křižovatky od června dlouhodobě
a intenzivně projevuje nátok balastní vody, který musí být
koncepčně vyřešen. Z tohoto důvodu nevydal v loňském
roce pokyn k zahájení stavby nové kanalizace a vodovodu
a z pozice spoluinvestora celou stavbu přerušil. Obnova
této infrastruktury je nutností před dalším budováním
autobusových zálivů. Nyní Svazek VaK provede se
zhotovitelem další průzkumné výkopy a kamerové
průzkumy. Poté bude upravena projektová dokumentace do
souladu se současným stavem. Obnovení stavebních prací
se prozatím odhaduje od dubna. Odstranění balastních
nátoků do naší kanalizace je nyní vzhledem k zatížení ČOV
nutná priorita. Více informací přinesu v příštím vydání.
Dokončovací práce na kartuši sousoší
A zcela závěrem se podělím o příjemnější zprávu.
Umělecký kamenosochař v těchto dnech dokončuje
/doslova vyškrabuje/ poslední drobné korekce na finální
podobě kontur postav na kartuši sousoší sv. Jana
Nepomuckého. Dovolím si doslovně citovat jeho slova.
„Jde ta práce pomalu, protože kolega, když to modeloval,
tak to prý musí být ještě lepší! Tak se o to snažím, ale on je
v té práci nejlepší, takže to moje dílo musí být už jen
dokonalé. Bude to dílo roku, něco tak náročného se dělá
jen párkrát v životě. Jako celek je to vzácné a zaslouží si to
odhodlanost nás všech“.

leden 2021

Zprávy ze 7. zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Šebetov se sešlo k veřejnému zasedání
v úterý 8. prosince 2020. Zastupitelstvo projednalo
a schválilo dodatky ke smlouvám o čerpání dotací
z rozpočtu Jihomoravského kraje na „Restaurování sochy
Jana Nepomuckého“ a na pořízení dopravního automobilu
pro JSDH Šebetov. Vozidlo by mělo být dodáno do České
republiky nejdříve na počátku roku 2021 a poté bude dále
přestavováno.
Byla schválena individuální dotace 5.000,- Kč na fasádní
barvu a 5.880,- Kč na obnovu kanalizace domu.
Starosta seznámil zastupitele s dotační příležitostí, u které
je velká pravděpodobnost získání podpory, a proto ZO
schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy místních
komunikací. V závěru zasedání padly dotazy ohledně
odpuštění nájmů v době mimořádných opatření v rámci
místních služeb, dále upozornění na ukládání stavebního
materiálu na kopci a rozježděnou polní cestu.
Podrobnější informace z celého průběhu zasedání jsou
v zápisu ze schůze a visí na webových stránkách obce.
Za ověřovatele zápisu Ondřej Krejčíř

Zprávy z 8. zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Šebetov se sešlo k veřejnému zasedání
v pondělí 21. prosince 2020.
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 2 ke Smlouvě
o dílo s firmou VS-build Želešice. Tento dodatek
zohledňuje změnu výměr a započtení více a méněprací.
Celková cena zakázky stavby chodníků a opravy
křižovatky se vůči původnímu rozpočtu prozatím
nenavyšuje.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce pro rok 2021
s předpokládanými příjmy 13,6 mil. a s předpokládanými
výdaji 20 mil. Rozdíl bude pokryt zapojením přebytků
z minulých let.
Zastupitelstvo schválilo individuální dotaci pro občany
Šebetova na opravu fasády. Dále zastupitelstvo projednalo
Plán inventur na rok 2020. Zastupitelé a pověření členové
komisí provedou inventarizaci majetku do konce ledna
2021.
Zastupitelstvo schválilo poplatek ve výši 540 Kč za sběr
a třídění odpadů a poplatek za kabelovou televizi ve výši
60 Kč. Obě platby jsou ponechány ve stejné výši jako
v roce 2020.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, které
aktualizuje aktuální příjmy a výdaje ke konci roku 2020.
Občané upozornili zastupitelstvo na kvalitu provedení
prací při opravách hlavní křižovatky. Někteří zastupitelé
navrhli vypracování znaleckého posudku na kvalitu
provedených prací při novostavbě chodníků před předáním
samotného díla.
Za ověřovatele zápisu: Daniel Lizna

Z činnosti výjezdové jednotky

Pár snímků podoby detailů postav z kartuše najdete ve
fotogalerii na webu obce.
Zdeněk Čížek

zásahů. Jednalo se o 8 výjezdů ke spadlým stromům,
2 výjezdy k požáru, 5 výjezdů k čerpání vody ze
zatopených sklepů a zahrad a po jednom výjezdu
k dopravní nehodě a k narušené statice stodoly.
Máme však i dobré zprávy. Přes toto nepříznivé období se
nám podařilo poslat dva naše členy na školení na obsluhu
motorových pil. Dokonce se podařilo získat dotaci na nový
dopravní automobil, který se do naší jednotky připojí
koncem března 2021. Za veškerou pomoc a podporu všem
děkujeme a za pomoc se získáním dotace a veškerou
spolupráci moc děkujeme obci.
Všem aktivním členům výjezdové jednotky děkujeme za
jejich aktivní práci a obětování volného času pro pomoc
obci a druhým.
Za výjezdovou jednotku Daniel Rosenberg

Jako každý rok, i letos jsme se snažili udržovat
a zlepšovat požární ochranu v obci. Letošní rok nám však
vše ztížila vládní opatření kvůli pandemii Covid, omezené
shromažďování lidí a zrušené školení ve školicích
zařízeních. Veškeré výjezdy proběhly za přísných
hygienických podmínek, celkem jsme byli vysláni na 17

Poděkování
Rok 2020 byl netradiční, ale společně jsme ho zvládli
prožít. Dokonce se nám podařilo uspořádat pro Vás i pár
akcí. Chtěli bychom Vám všem poděkovat za podporu
našeho spolku a skvělou spolupráci. Zejména pak
spřáteleným spolkům TJ Sokol Šebetov, Skautský oddíl
Akéla Šebetov. Také bychom chtěli poděkovat základní
škole, mateřské škole a obci Šebetov, neméně tak
i sponzorům. Doufáme, že příští rok nám bude více
nakloněn.
Do roku 2021 bychom Vám chtěli popřát hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a pohody.
Za SDH Šebetov starosta Tomáš Tvarog

