INZERCE
Nově vypsané pracovní pozice v rámci GOLF & SKI
resortu Kořenec:
• Recepční
• Údržbář golfového hřiště
• Opravář zemědělských strojů
• Servírka / Číšník
Veškeré informace
o nabízených pozicích
najdete na
https://www.korenecgolf.cz/cz/m/kariera/
Dotazy a připomínky zodpoví
pan Jaroslava Pavlíček
Kontakt:
+420 727 852 021,
pavlicek@korenec-golf.cz, www.korenec-golf.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.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je v zimním režimu /listopad
– duben/ otevřena poslední sobotu v měsíci,
tedy 27. února 2021 od 14 do 15 hodin.
* Svoz odpadových nádob z domácností
Bioodpad – čtvrtek 25. února.
Papír – čtvrtek 25. února.
Plast a nápojový karton – čtvrtek 11. února.
Směsný odpad – pátek 26. února.
Případnou Vaši reklamaci nevyvezené nádoby uplatněte
u dispečera pana Dočkala, mobil: 778 700 840.
*Telefony na ohlášení poruch:
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/.

Únor v pranostikách
Únor bílý - pole sílí.
Únorová voda - pro pole škoda.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 – 13 hodin.
06.2. MUDr. Paulíčková Veronika, Černá Hora, zdrav.
středisko, mobil 725 415 615
07.2. MUDr. Pernicová Libuše, Boskovice, Růž. nám. 16,
mobil 774 177 804
13.2. MUDr. Pokorná Marie, Blansko, Gellhornova 9,
telefon 516 412 422
14.2. MDDr. Potůček Jiří, Blansko, Pražská 1b,
telefon 516 419 538
20.2. MUDr. MUDr. Ševčíková Radomíra, Poliklinika
Blansko, Sadová 33, telefon 516 488 454
21.2. MUDr. Roth Pavel, Ostrov, Zdrav. středisko,
telefon 516 444 326
27.2. MUDr. Řehořek Tomáš, Poliklinika Blansko,
Sadová 33, telefon 516 488 453
28.2. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková, Poliklinika
Blansko, Sadová 33, telefon 516 488 453
06.3. MUDr. Tomaštíková Eva, Adamov, Smetanovo
nám. 327, mobil 722 907 551
07.3. MUDr. Semrádová Marie, Sloup, Zemspol 221,
Telefon 516 435 203
Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová
nemocnice, Ponávka 6, telefon 545 538 111, ve všední dny
od 18 do 24 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 20 hodin.

Slovo starosty obce
Leden nám přinesl konečně malou nadílku sněhu, kdy
i teploty na pár dnů v noci výrazně klesly pod bod mrazu.
Lednový vývoj teplot nejlépe vystihuje graf z naší
meteostanice.

Proč se slaví Valentýn 14. února
Dodnes není úplně jasné, jak
vlastně tento svátek vznikl.
K jeho původu se váže legenda,
která praví, že ve třetím století
existoval kněz Valentýn, který
tajně oddával vojáky, protože
věřil na čistou lásku. V té době
římský císař Claudius II. totiž
zakázal svým vojákům se ženit
a zakládat rodiny. Podle císařova
názoru totiž rodinný život zbavoval vojáka síly. Císař se
také bál, že se mu rozpadne vojsko, protože se jeho vojáci
budou chtít doma věnovat dětem. Kněz Valentýn ale věřil
na čistou lásku a i přes zákaz svateb zamilované vojáky
oddával. Jednou byl u toho přistižen, zatčen a zavřen do
vězení. Poté byl právě 14. února popraven. Před tím, než
umřel, dostával ve vězení dopisy, drobné dárky a přáníčka
od těch, které tajně oddal. Navíc se ve vězení zamiloval do
dcery žalářníka, která ho navštívila. A před svou smrtí jí
zanechal dopis nadepsaný „Od Tvého Valentýna“. Tak
vznikla nejen tradice 14. února jako svátku lásky, ale také
zvyk posílat si zamilovaná psaníčka, tzv. valentýnky.
„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.

Vzhledem k mrazivému lednovému počasí byly
pozastaveny plány na provedení výkopových sond pro
kamerové prověrky kanalizace. Jak jsem informoval
minulý měsíc, spoluinvestor stavby úprav křižovatky
Svazek VaK pozastavil stavbu. V loňském roce také nedal
pokyn k obnově kanalizace a vodovodu. Vybudování nové
kanalizace je přitom podmínka pro následnou stavbu zálivů
s betonovým krytem. Vzhledem k současnému mírnějšímu
vývoji mrazů se již čeká na vydání povolení k zvláštnímu
užívání komunikace, které umožní provádět výkopové
práce na státních komunikacích a v jejich blízkosti. Sondy
a kamerový průzkum mají odhalit, z jakého důvodu se po
deštivém červnu 2020 v kanalizaci od části Kopec k hlavní
křižovatce již trvale objevuje mimořádně vydatný nátok
balastní vody a prozkoumat nový havarijní stav příčné
páteře kanalizace. Svazek VaK spolu s VAS Boskovice
dlouhodobě řeší problematiku nátoku balastních vod do
kanalizace kvůli mimořádnému zatížení naší čistírny
odpadních vod. Důkladný průzkum kanalizace prostoru
nad hlavní křižovatkou je předpokladem k nalezení řešení
odvodu balastu mimo splaškovou páteř pro čistírnu a pro
pokračování stavby úprav hlavní křižovatky. V této
souvislosti jsem byl technickým náměstkem VAS
Boskovice panem Mikuláškem požádán, abych občany
seznámil s následujícím sdělením.
Informujeme Vás touto cestou o stavu odkanalizování
a čištění odpadních vod v obci Šebetov. ČOV Šebetov byla
uvedena do provozu v r. 2000. Jedná se o mechanickobiologickou ČOV velikosti 970 ekvivalentních obyvatel, na
kterou je aktuálně napojeno 839 obyvatel.

Už v době uvedení do provozu byla ČOV napojena na
původní jednotnou kanalizaci s množstvím balastních vod,
přetěžujících trvale kapacitu ČOV. Za posledních několik
let ve shodě a za vzájemné spolupráce obce Šebetov,
Svazku VaK a VAS postupně obnovujeme špatné úseky
stávající jednotné kanalizace. Kde to je možné, budujete
oddílný kanalizační systém. Všechny tyto kroky mají
jednoznačný kladný dopad na čištění odpadních vod. V r.
2020 jsme provedli významnou rekonstrukci biologického
stupně ČOV, v r. 2021 budeme doplňovat mechanický
stupeň ČOV o strojní česle, což opět zlepší čištění
odpadních vod.
Na druhé straně se zvyšuje množství odpadních vod, které
musí ČOV čistit. K významnému přetížení dochází zejména
vlivem dešťových a balastních vod. Pokud nedojde
k zásadní rekonstrukci dalších úseků kanalizace
a k intenzifikaci ČOV, nebude možné povolovat napojování
dalších nových producentů splaškových vod na kanalizaci
pro veřejnou potřebu. Jako zodpovědný provozovatel
musíme včas učinit kroky, které nezhorší stav provozované
kanalizace a nepovede k fatálnímu přetížení a následnému
kolapsu systému.
Z tohoto důvodu Vás a Vaše občany informujeme,
že s ohledem na shora popsaný stav nemůžeme
potencionálním novým žadatelům o napojení na kanalizaci
vydávat žádné nové souhlasy a kladná stanoviska
k napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Dříve
vydané souhlasy samozřejmě zůstávají v platnosti.
Děkujeme za pochopení těchto nezbytných opatření.
Ing. Petr Fiala, ředitel divize Boskovice
Na sklonku prosince 2020 byl schválen rozpočet obce
Šebetov na rok 2021. V dnešní nejisté době se dá jen
odhadovat výše daňových příjmů, poměrně jisté jsou ale
minimální předpokládané výdaje na investice. Čekají nás
investice do dokončení úprav křižovatky, zateplení
zbrojnice, pořízení dopravního auta jednotce či všemožné
náklady dalšího ročníku cyklovýletu mikroregionu, který
bude letos pořádat naše obec. Nad rámec obvyklých výdajů
byl posílen rozpočet veřejného osvětlení. Bude potřeba
nově nasvítit vzniklé odstavné pruhy křižovatky, zlepšit
osvětlení od křižovatky směrem ke Kopci, kde bude od jara
intenzivní stavební činnost při pokládce nové kanalizace.
Především však chci zabezpečit postupně v celé obci
nadzemní rozvody veřejného osvětlení, aby už
nedocházelo ke zkratům a přepětí při větrném počasí.
Materiál mám nakoupený, nyní bude nutné vzhledem
k práci pod napětím vyčkat na příznivé počasí. Posílen byl
i rozpočet kabelové televize. Je nutné vyměnit hlavní
rozvodný kabel po obci. V minulém roce začalo za deště
docházet k zamokání vody do kabelu a tím ke zkratům
a výpadkům signálu. Některé úseky již byly obnoveny,
velká část kabelu ještě zbývá vyměnit za nový.
Na dvorku zdravotního střediska již bylo odpadní vedení
přepojeno ze septiku na přímé vedení do kanalizace.
V rámci prací se postupně obnovilo veškeré kanalizační
vedení a vybudovali se nové šachty. Obnoveno bylo
i potrubí dešťové kanalizace. Nyní zbývá k zamyšlení, jak
řešit neutěšený stav asfaltového prostranství dvorku. Firma
navrhuje odtěžit velkou nestabilní vrstvu jílu a položit
zátěžovou zámkovou dlažbu. O této poslední možné
investici v rámci úprav budu jednat se členy Zastupitelstva.

Šebetovský zpravodaj

Pevně věřím, že se dohodneme, vzhledu a obslužnosti této
plochy by to mimořádně prospělo.

Důležité sdělení !!!
Daňová přiznání k dani z nemovitých věcí
Od druhé poloviny srpna 2020 vstoupil v obci Šebetov
v platnost nový digitální operát intravilánu. Zjednodušeně
řečeno, každý vlastník, který byl za minulé dva roky
vyzván k šetření hranic pracovníky Katastrálního úřadu
a měl s pomocí reflexních stříkaných značek označeny
svoje hranice pozemku či staveb, má minimálně jinou
výměru, mnohdy i parcelní čísla či charakter vlastněných
pozemků a staveb.
Na všechny tyto vlastníky se vztahuje povinnost podat
dílčí nebo nové daňové přiznání z nemovitých věcí!
V lednu 2021 jsem spolu s právním zástupcem uskutečnil
tři celodenní konzultace pro občany. Bezplatně jsme ověřili
vlastnictví občanů a zajistili vyhotovení a podání daňových
tiskopisů na příslušné Finanční úřady. Setkali jsme se
s obrovským zájmem, který nás mile překvapil. Nicméně
stále hodně vlastníků v Šebetově možná ani netuší, že se
tato povinnost vztahuje také na ně. Proto jsem se rozhodnul
uskutečnit ještě jeden termín, kdy Vám daňové přiznání
bezplatně vyhotovíme a podáme.
Pokud Vám zdravotní důvody nedovolují přijít osobně,
požádejte příbuzného, známého či souseda. Sdělte mu svoje
rodné číslo /pro jistotu vyhledání vlastnictví/ a svůj telefon
/pro případné konzultace nejasností/. Pomůžeme Vám,
poradíme, nalezneme optimální formu přiznání, tiskopis za
Vás podáme. Samozřejmě bezplatně!

Poslední termín pro konzultace:
Středa 10. února 2021 od 10 do 17 hodin
v zasedací místnosti OÚ Šebetov
Vlastník, který při změnách ve svém vlastnictví za rok 2020
nepodá přiznání k dani, neobdrží poštou daňovou složenku.
Následně mu Finanční správa zašle výzvu k sjednání
nápravy s možností sankce.
Zdeněk Čížek

Z naší knihovny

na stolku si čtenář vyzvedne knihy, které mu
knihovník připraví.
Zůstává stále k dispozici bohatá nabídka knih a časopisů.
Ing. Miroslava Mertlíková, knihovnice
-

Pololetní vysvědčení
Epidemie koronaviru
poznamenala
další
školní
vysvědčení,
neboť většina dětí je od
zhruba poloviny října
s menšími přestávkami
na distanční výuce.
Učitelé se tak při
letošním vysvědčení
museli
popasovat
s tím, jak jejich práci
v online
hodinách
ohodnotit.
Školy obvykle
v pololetí rozdávají
Radost prvňáčka z prvního vysvědčení
výpis z vysvědčení.
Listinná podoba s ochrannými prvky se dává až na konci
roku. Žáci 1. - 3. ročníku v naší malotřídní základní škole
obdrželi ve čtvrtek 29. ledna své pololetní vysvědčení v
tradiční papírově podobě. Ostatní děti (žáci 4. a 5. ročníku),
které se kvůli epidemii covidu-19 vzdělávají na dálku,
obdrží originál vysvědčení do rukou, jakmile jim skončí
distanční výuka. O návratu dětí do běžné výuky rozhodne
MŠMT 14. února 2021.
Všem školákům blahopřejeme k vysvědčení a přejeme
šťastný start do II. pololetí školního roku 2020/2021
a zejména návrat
všem žákům do
školních lavic!
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Vyjádření velitele JSDH

Pro začátek letošního roku
uvádím trochu knihovnické statistiky.
V loňském roce si zájemci půjčili 2 348 knih
a časopisů. Nejpilnější čtenář si jich domů odnesl více než
300! Možná je všechny doslova nepřečetl, ale takový záběr
je obdivuhodný a třeba se letos najde
následovník….
I přes omezené možnosti shromažďování
je knihovna stále v obvyklou dobu
otevřena. Je však potřeba dodržovat
nařízená opatření:
do prostoru knihovny je vstup
zakázán
při vracení knih čtenář položí
knihy na stolek, který bude připravený
u dveří knihovny

Milí přátelé, ještě jednou moc děkujeme za podporu, kterou
jste nám prokázali v minulem roce. Moc si toho vážíme.
Touto cestou bychom se chtěli vyjádřit k nedávné události
a k informacím, které se o ní v obci již několik týdnů šíří.
Protože se najdou lidé, kteří si neváží naší práce a špiní
jméno výjezdové jednotky, chtěli bychom uvést vše na
pravou míru a vysvětlit všem, co se stalo a jak to doopravdy
bylo.

únor 2021

Dne 28. 12. 2020 byla jednotka ve 4 hodiny ráno vyslána
k odstranění spadlého stromu směr Pohora. Během prací
byly opravdu nepříznivé podmínky, které nikdo z nás
nedokáže ovlivnit. Náhlý silný poryv větru zavinil pád
dalších stromů a jeden z nich bohužel spadl na naši
cisternu. Celý výjezd proběhl za přísných bezpečnostních
podmínek a při dodržení veškerých pravidel
a bezpečnostních opatření, tudíž z naší strany nedošlo
k žádné chybě. Věřte, že i nás mrzí rozbité auto a jsme si
vědomi toho, že opravy nebudou jednoduché. Díky
zaparkování cisterny jsme ale všichni živí a zdraví. Ano, je
to tak: cisterna ten den zachránila to nejcennější. Zachránila
několik mladých životů! Je tedy opravdu zbytečně vést
nesmyslné řeči o tom, že za zničenou cisternu mohou
zasahující hasiči nebo řidič.
Není opravdu příjemné, když jsou v obci lidé ochotní ve
svém volném čase, za jakékoliv situace, 24 hodin denně,
7 dní v týdnu pomoci druhým, a pak se o sobě dozví takové
věci. Skutečně není pravdou, že by zasahující hasiči
nehodu jakýmkoli způsobem zavinili. Byli bychom proto
moc rádi, kdyby si ti, kteří takové nesmysly šíří, nejdříve
vše řádně ověřili. Děkujeme.
Za výjezdovou jednotku velitel Ondřej Kopal

Děkujeme a vzpomínáme…
Dne 15. ledna 2021 zemřela po dlouhé
a těžké nemoci ve věku nedožitých 56 let
paní

Miroslava Boháčková, dlouholetá
obecní kronikářka a historička. Na základě
archivních dokumentů a vzpomínek pamětníků
zpracovávala Pohledy do historie obyvatel a domů obce
Šebetov, které vycházely v listinné podobě jako příloha
měsíčníku obecního Zpravodaje Šebetov po dobu deseti let.
Její znalosti a informace z oboru historie uplatnily v rámci
spolupráce i okolní obce. Velmi fundovaně a pečlivě se
připravila na vycházky se žáky do zámecké zahrady a okolí
Kaple sv. Anny a na besedy nad kronikami obce. Stejně tak
nezapomenutelný a inspirativní byl její výklad při
zájezdech do divadla. Poslední příspěvek číslo 57
„Mořicův dvůr“ vyšel v říjnu 2020 a končil: „Příště
V prosinci to bude – a je to neuvěřitelné – plných deset let,
co jsem poprvé zveřejnila ve Zpravodaji článek, věnovaný
historii Šebetova. V příštím vydání „Pohledů“ proto
zavzpomínám, jak tato myšlenka vznikla a co vše nového
a zajímavého se v průběhu těch deseti let podařilo
v souvislosti s historií naší obce objevit…“
Číslo 58 již nevyšlo, ale odkaz práce paní Boháčkové
zůstává. Děkujeme Vám!

Beseda v základní škole

Kdo je a co dělá Bílý
kruh bezpečí
Bílý kruh bezpečí je nestátní
nezisková organizace, která od roku
1991 poskytuje odbornou pomoc obětem, svědkům
a pozůstalým po obětech trestné činnosti prostřednictvím
sítě poraden, ve kterých pracují bez nároku na odměnu
zejména právníci, psychologové a sociální pracovníci.
Poradci poskytují obětem především právní informace,
praktické rady, ale též psychologickou a emocionální
podporu. Konkrétní pomoc se odvíjí od potřeb klientů.
Našimi klienty jsou např. oběti útoku proti tělesné integritě
(loupež, ublížení na zdraví, domácí násilí), sexuálních
útoků (znásilnění, pohlavní zneužívání), pozůstalí po
obětech vražd, ale i oběti majetkové kriminality (např.
podvedení senioři). Bílý kruh bezpečí se věnuje přímé
pomoci ale též zlepšování právního postavení obětí.
Principy poradenské činnosti
Bezplatnost
• Klienti za poskytované služby neplatí.
Diskrétnost
• Poradna zachovává důvěrnost sdělených informací a bez
souhlasu klienta nesmí být poskytnuty jakékoli informace
mimo poradnu. Klient má právo vystupovat v poradně
anonymně.
Nestrannost
• Poradna je otevřena všem obětem trestných činů bez
ohledu na pohlaví, původ, sociální postavení, vyznání či
věk.
• Rada je bez hodnocení a s přihlédnutím ke klientově
situaci. Poradci respektují klienta a jeho rozhodnutí.

Naše pomoc zahrnuje tyto služby:
NON-STOP linka pomoci obětem
Vedle pomoci poskytované tváří v tvář poskytuje Bílý kruh
bezpečí též nepřetržitou telefonickou pomoc na bezplatné
lince pro oběti kriminality a domácího násilí. Linka je
provozována na evropském telefonním čísle 116006.
Pomoc zvláště zranitelným obětem
Kromě bezplatných konzultací s odborníky nabízí Bílý
kruh bezpečí zejména:
I. Podpora případového manažera
Tato služba zahrnuje možnost provážení obětí zejména
v podobě opakovaných telefonických či osobních
konzultací, pomoc při zpracování žádostí a návrhů
v trestním řízení, ale v případě potřeby též doprovod
k policejním výslechům a hlavnímu líčení. Doprovodu
zpravidla předchází příprava na jednání v poradně BKB.
II. Terapeutický program
Pro oběti zasažené traumatem nabízíme krátkodobou
terapii s cílem stabilizovat psychiku a podpořit je v obtížné
situaci.
III. Víkendové pobyty pro klienty Bílého kruhu bezpečí
Psychorekondiční pobyty pro oběti násilné trestné
kriminality, případně pro pozůstalé po obětech obsahují
nabídku relaxace, rehabilitace, rozhovory s psychologem,
art-terapií a setkání s dalšími lidmi, kteří prožili trestný čin.
IV. Spolupráce s Nadačním fondem FilipaVenclíka
Posláním fondu je podpora obětí a pozůstalých po obětech
násilných trestných činů.

Kontakt: www.bkb.cz, bkb.brno@bkb.cz,
telefon 732842 664.

