úpravy byla získána dotace z MAS. Nezbývá než doufat,
že se podaří získat i další dotaci z nedávné výzvy, aby
obnova mohla pokračovat dále.
Z výše zmiňovaných aktivit si můžete prohlédnout i pár
fotografií, které jsem umístil na web obce.

Slovo starosty obce

Přihlášky na tábor: 702 022 924

Vedoucí tábora v Šebetově

777 278 414
email: rcmotylek@seznam.cz
Dotovaná cena 700,-Kč

Mgr. Lucie Khýrová
se na všechny děti moc těší!

Sběrna odpadů je otevřena v sobotu 24. dubna a v sobotu
1. května 2021 od 14 do 15 hodin.

*Telefony na ohlášení poruch:
TOPNET internet – telefon 736 484 631,
o víkendech volejte číslo 731 413 488. UNET
internet telefon 604 758 166.

* Svoz odpadových nádob z domácností
Bioodpad – čtvrtek 8. dubna a 22. dubna
Papír – čtvrtek 22. dubna
Plast a nápojový karton – čtvrtek 8. dubna
Směsný odpad – pátek 23. dubna
Případnou Vaši reklamaci nevyvezené nádoby uplatněte
u dispečera pana Dočkala, mobil: 778 700 840.

„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.

Nabídka služeb

I když to někdy z rána zrovna nevypadá, je tu měsíc duben
– znamení plného jara. Příroda se začíná postupně zelenat,
rozkvétají první rostliny, keře a stromy. Již pro naše předky
byl duben symbolem nového života a naděje. Letos nás
bohužel opět čekají oslavy svátků jara s celou řadou
omezení, a tedy i bez tradiční velikonoční koledy
a pomlázky či dalších zvyků.
Probouzet se bude nejen příroda, ale i naše stavba úprav
hlavní křižovatky. Byla vypracována projektová
dokumentace na další změny kanalizace, kdy v prostoru
křižovatky bude koncepčně přidána oddílná páteř. Umožní
tak budoucí oddělení splaškových vod od balastního
nátoku, který se začal od loňského léta významně
projevovat v jednotné kanalizační síti od křižovatky k části
Kopec. Změny v dokumentaci inicioval spoluinvestor
stavby Svazek VaK a VAS, kteří nyní úpravy nechávají
realizačně naceňovat a jsou nápomocni při získávání
povolení k zvláštnímu užití komunikace. Novou hlavní
páteř kanalizace bude totiž nutno vzhledem k přítomnosti
ostatních inženýrských sítí umístit do stávající vozovky.
Zatím je předčasné odhadovat, kdy bude možné zahájit
výkopové práce. Během prací ale bude stavba kanalizace
významně omezovat silniční provoz do jednoho pruhu.
Pokud se nepozdrží vydání potřebných povolení je
předpoklad zahájit již v druhé polovině května.
Podle dostupnosti plošiny bude již brzy lépe nasvícen
veřejným osvětlením úsek od hlavní křižovatky k části
Kopec. Pokračovat chci i v nasazení dalších rozpěrek
nadzemního vedení pro zvýšení odolnosti rozvodů proti
zkratům při větrném počasí. Kritických sekcí je stále ještě
dost. A některé se musejí teprve odhalit.
Díky skvělé spolupráci se Svazkem VaK se již podařilo
nainstalovat na naší čistírně odpadních vod česle automatické zařízení, které umí lépe zachycovat hrubé
rozptýlené nečistoty v nátoku.
V prostorách zubní ordinace a čekárny našeho zdravotního
střediska byla vyměněna stropní zářivková svítidla.
V těchto místech jedny z původních svítidel, které se svým
stářím při výměnách trubic již doslova rozpadaly pod
rukama. Nová LED tělesa mají poloviční spotřebu energie
při mnohem vyšší svítivosti.
První vodoinstalatérské práce již proběhly v kulturním
domu, kde v prostorách WC adaptujeme nevyužívané
kabinky sprch a toalet. Kapacita tak bude zdvojnásobena.
Nová okna, doplněné obklady, omítky a zrcadla tak zlepší
vzhled sociálního zařízení. V druhé polovině dubna bude
na hlavním sále provedena výměna všech oken. Na tyto

Humanitární sbírka
Do pondělí 5. dubna
ve
spolupráci
se
sociálním družstvem
Diakonie
Broumov
organizujeme
humanitární sbírku
pro lidi v tíživé životní
situaci. K naší radosti
již bylo v přízemí
chodby obecního úřadu nashromážděno opravdu
úctyhodné množství nepotřebného oblečení, přikrývek,
bytového textilu, obuvi či jiných potřeb do domácnosti.
Pokud chcete také ještě pomoci, prosím dbejte, pro
hygienické zabezpečení proti znečištění či poškození
převozem, na kvalitní zabalení darů do pevných pytlů či
kartonových krabic. Všem dárcům bych chtěl již nyní
poděkovat.
A jedno poděkování závěrem bych chtěl tlumočit od
organizátorů letošní Tříkrálové sbírky. Celkový průběžný
výsledek Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Blansko je
1 600 297 Kč. Z toho 1 233 346 Kč darovali lidé na
Blanensku přímo do kasiček v obcích a aktuální průběžnou
částku 366 951 Kč online.

Zdeněk Čížek

Zprávy ze zasedání zastupitelstva
1/2021
Zastupitelstvo obce Šebetov se sešlo k veřejnému zasedání
ve středu 17. března 2021.
Zastupitelstvo odsouhlasilo Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti se společností CETIN. Dojde tak ke
zlepšení kvality signálu pro připojení k internetu pevnou
linkou. Obci tímto nevzniknou žádné náklady.
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo Inventarizační
zprávu za rok 2020 a návrh na vyřazení nepotřebného či
nefunkčního majetku.
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem podání dvou žádostí
z dotačních výzev. V souvislosti se záměrem podání těchto
žádostí zastupitelstvo aktualizovalo Plán obnovy vesnice
o tyto investiční akce.
Zastupitelstvo schválilo odpuštění nájmu pro podnikatele,
kteří z důvodu vládních nařízení nemohli podnikat
v pronajatých obecních prostorách. Odpuštění nájmu bude
uplatněno po dobu platnosti omezujících opatření.
Zastupitelstvo obce vybralo tmavě šedou barvu (RAL7043)
pro výměnu garážových vrat, oken a dveří na hasičské
zbrojnici. O výsledném barevném provedení fasády
rozhodne zastupitelstvo na společné pracovní schůzce.
Zastupitelé předběžně souhlasí s budoucím využíváním
sálu KD ke sportovním a volnočasovým aktivitám místních
spolků. Je však nezbytné stanovit přesná pravidla užívání.
Ing. Milan Rosenberg

Šebetovský zpravodaj

Poděkování
Jménem celé naší rodiny bych rád vyjádřil poděkování
členům Sokola Šebetov, jmenovitě panu M. Kopalovi,
panu J. Habalovi, panu T. Axmanovi, panu T. Markusovi
za poslední vzdání pocty a doprovod
panu Antonínu Veselému na jeho poslední cestě.
S velkým díkem rodina Geršlova, Šebetov 239

Předpokládaný termín sběru je konec měsíce dubna.
Termín bude upřesněn dle platných vládních opatření!

duben 2021

připravují na další práci s dětmi. Snažíme se neustále
rozšiřovat nabídku a možnosti vzdělávání dětí, aby nás čas
strávený ve školce bavil a byl přínosem.

Zapojení MŠ do projektu
Mezi hlavní novinky a nové možnosti patří zapojení do
projektu TECHNICKÉ ŠKOLY!
Projekt je realizován Jihomoravským centrem pro
mezinárodní mobilitu a má rakousko-české kořeny.
V současnosti je zapojeno 40 škol v ČR, z toho 8 v našem
regionu a tak je pro nás veliká čest, že může naše malá
školka být jednou z nich. Hlavním cílem projektu je
podporovat technické myšlení u dětí a manuální
zručnost. Z tohoto projektu tak byly do školy doručeny
pomůcky, nářadí a další vybavení pro technické vzdělávání
dětí.

Omaluj si obrázek

Výkup druhotných surovin za nejlepší ceny na výkupně
Remat Letovice s.r.o. v Boskovicích. Vykupujeme papír,
PET láhve, železo, barevné kovy a další. Prodáváme
dřevěné pelety do automatických kotlů a dřevěné RUF
brikety. To vše za nejlepší ceny. Najdete nás v Boskovicích
ulice nádražní. Sídlíme u železničního přejezdu přesně mezi
LD Seatingem a Minervou, otevřeno máme od úterý do
soboty. Více informací na www.remat.cz nebo na tel. čísle
606 023 805. Těšíme se na vaši návštěvu.

Vzpomínáme…
Dne 15. 4. 2021 uplynul rok ode dne, kdy nás opustila
paní Dana Chlupová.

Co vděkem za lásku a péči
Tvou Ti můžeme dát,
hrst krásných květů naposled
a pak jen vzpomínat.

V Mateřské škole Šebetov
budou
děti
pracovat
s technikou
Školy v celé republice se opět dostaly do nelehkého období,
kdy byly počátkem března vládou plošně uzavřeny.
Rozhodně ale ani v tomto období nikdo nezahálí a naopak
ho využíváme na maximum.

Pomůcky a nářadí pro technické vzdělávání dětí
Součástí jsou také školení pedagogů a praktické činnosti
pro děti s lektory. Jedno ze školení již máme za sebou
a určitě se děti mají na co těšit, protože již teď jsme
načerpali mnoho zajímavých námětů. Jsme velice rádi, že
díky Technickým školám máme příležitost rozšířit
vzdělávací nabídku a nabídnout tak dětem vzdělávací
aktivity z oblasti technického vzdělávání, které bude mít
využití v jejich dalším praktickém životě. Však kdo z nás
by nepotřeboval zatlouct hřebík nebo přišít knoflík. A nejen
to… Budeme se velmi těšit, co nám působení v tomto
projektu přinese.
Mgr. Kamila Koutná, ředitelka MŠ Šebetov

Zápis do MŠ

Fotky z distanční výuky a zakládání do portfolií
předškoláků
Předškoláci jsou v současnosti vzdělávání distančně, což
pro nás není úplnou novinkou. Již před rokem, kdy došlo
k prvnímu uzavření škol, jsme s dětmi komunikovali na
dálku a předávali si náměty na činnosti a pracovní listy.
Současné uzavření jsme tedy mohli využít k vypilování
distanční výuky, což se snad povedlo a ze strany rodičů
a hlavně dětí je pozitivně hodnoceno. Komunikujeme
s rodiči prostřednictvím uzavřené skupiny na Facebooku,
vkládáme plány na web a stejnou formou sbíráme zpětnou
vazbu. Pedagogové tak v tomto období nejen chystají
distanční výuku, ale také průběžné náměty na sezónní
činnosti pro děti, které jsou několikrát týdně sdíleny,
zakládají práce a sdílené fotografie do portfolií a hlavně se

Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole
a proběhne pouze formální část.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti,
které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
Zákonný zástupce dítěte, které by mělo nastoupit od 1. 9.
2021 do mateřské školy, musí doručit v termínu od 2. 5. do
16. 5. 2021 níže uvedenou dokumentaci ředitelce MŠ.
Požadovaná dokumentace:
• vyplněná žádost o přijetí do MŠ
• potvrzení praktického dětského lékaře
• prostá kopie rodného listu dítěte

Za tichou vzpomínku děkuje
zarmoucená rodina Chlupova

Spoustu sluníčka, pevné zdraví
a pohodové svátky jara
všem přeje redakční rada

Duben v pranostikách
1. Prší-li na 1. dubna, bude mokrý květen
4. Pomine Isidora, pomine i sever.
6. Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
8. Na Velikonoce jasno - bude laciné máslo.
11. Na svatýho Lva papeže, travičky se už nařeže.

Zubní pohotovosti
Základní škola Šebetov zve zákonné zástupce
předškoláků na

Co nabízíme:
- moderní a útulné prostředí
- milý a kvalifikovaný kolektiv zaměstnanců
- individuální přístup a přátelské klima
- důraz na bezpečí a zdraví našich žáků
- učebnice a pracovní sešity pro prvňáčky zdarma

K zápisu s sebou potřebujete:
- rodný list dítěte
- rodiče, kteří budou žádat o odklad, potřebují
vyjádření odborného lékaře a doporučení školského
poradenského zařízení

Na nové žáčky se všichni moc těšíme!

Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 – 13 hodin.
02.4. MUDr. Ševčík Štěpán, Svitávka, Hybešova 197,
telefon 516 471 210
03.4. MUDr. Ševčíková Bohdana, Blansko, Svitavská 1A,
telefon 516 416 386
04.4. MUDr. Ševčíková Radomíra, Poliklinika Blansko,
Sadová 33, telefon 516 488 454
05.4. MDDr. Šméralová Kristýna, Boskovice, Lidická 8,
mobil 731 074 479
10.4. MUDr. Štrajtová Jana, Černá Hora, Zdrav. středisko,
mobil 608 220 806
11.4. MUDr. Šumberová Ludmila, Lysice, Komenského
429, telefon 516 472 227
17.4. MUDr. Švendová Zdena, Křtiny, Zdrav. středisko,
telefon 516 439 404
18.4. MUDr. Tomášková Barbora, Blansko, Pražská 1b,
mobil 734 177 800
24.4. MUDr. Semrádová Danuše, Sloup, Zemspol 221,
telefon 516 435 203
25.4. MDDr. Trubáčková Pavlína, Poliklinika Blansko,
Sadová 33, telefon 516 488 452
01.5. MDDr. Veselý (MDDr. Veselá), Letovice,
Masarykovo nám.162/38, mobil 792 325 591
02.5. MDDr. Veselý, Letovice, Masarykovo nám.162/38,
mobil 792 325 591
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.

