Květen v pranostikách
Květen je pátým měsícem podle našeho
kalendáře a má 31 dní. Název květen
vznikl ze slova kvést, protože květy jsou
pro tento měsíc opravdu typické. Na první
den tohoto měsíce připadají oslavy práce
a zároveň i lásky. Druhou květnovou
neděli se slaví den matek. Většina
pranostik na toto období předvídá počasí v tuto dobu
a jakou úrodu přinese zemědělcům.
1. Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se
seno.
1. Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný
rok.
11. Na svatého Lva papeže, travičky se už nařeže.
14. Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
14. Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je
jejich kuchařka.
25. Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na
víně.
28. Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena v sobotu v sobotu
1. května, 15. května a 29. května 2021 od 14
do 15 hodin.
* Svoz odpadových nádob z domácností
Bioodpad – čtvrtek 6. a 20. května, 3. června.
Papír – čtvrtek 20. května.
Plast a nápojový karton – čtvrtek 6. května,
3. června.
Směsný odpad – pátek 21. května.
Případnou Vaši reklamaci nevyvezené nádoby uplatněte
u dispečera pana Dočkala, mobil: 778 700 840.

22.5. MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČSČK 38,
telefon 516 462 203
23.5. MDDr. Dufková Simona, Blansko, Pražská 1b,
mobil 721 425 074
29.5. MDDr. Fenyk Vlastimil, Letovice, Tyršova 15,
telefon 516 474 310
29.5. MDDr. Fenyk Vlastimil, Letovice, Tyršova 15,
telefon 516 474 310
30.5. MDDr. Fojtíková Veronika, Rájec, Zdravotní stř.,
telefon 516 432 138
05.6. Dr. Girveva Halyna, Boskovice, Lidická 8,
mobil 734 231 261
06.6. MUDr. Grenarová Marie, Blansko, Vodní 5B,
mobil 724 081 182
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.

Stavba křižovatky
Minulý měsíc jsem vás seznámil s optimistickým
odhadem, že by snad již v druhé polovině května mohly být
obnoveny stavební práce. Změna projektové dokumentace
v podobě páteří oddílné kanalizace byla projednána se
správci, stavební práce na kanalizaci byly rozděleny do pěti
etap. Rizika a komplikace s výkopovými pracemi ve
frekventované komunikaci nyní posuzuje Dopravní
policie, která bude mít nejvyšší oprávnění na povolení
a stanovení podmínek průběhu prací. Pokračují složitá
jednání a posuzování rizik, stále reálněji se rýsuje získání
oprávnění k omezení dopravy a zahájení prací na druhou
polovinu června 2021.

Maminkám k svátku vše nejlepší….

Knihovna
je stále otevřená pro
všechny
milovníky
dobrých
knih.
Do
šebetovského knihovního
fondu přibyly nové knihy,
přijďte si vybrat. Stále také
funguje „knihobudka“ na
chodbě obecního úřadu.
V příštím čísle zveřejníme
vítěze
soutěže
PUTOVÁNÍ SE PSÍM
HRDINOU, všichni účastníci se mohou těšit na hezké
dárky.
Ing. Miroslava Mertlíková, knihovnice

* 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/.

Slovo starosty obce
Květen, jak sám název napovídá, je měsícem, ve kterém
kvete doslova celá zahrada. Od pradávna ho naši předkové
ctili jako měsíc plného rozpuku a životadárné síly. Prvních
pár letošních májových dnů to jen dotvrzuje.
Sčítání lidu, domů a bytů
Úterý 11. května 2021 je posledním dnem pro splnění
povinnosti vyplnit sčítací formulář. Pokud jste tak zatím
neučinili a je pro vás obtížné tuto zákonnou povinnost
splnit, rádi vám pomůžeme. S občanským průkazem nás
navštivte v kanceláři úřadu, kde s vámi vyplníme online
elektronický formulář.

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

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 – 13 hodin.
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
08.5. MDDr. Vrbová Markéta, Knínice u Boskovic 330,
mobil 774 844 735
09.5. MUDr. Žilka Vlastimil, Benešov 19,
telefon 516 467 313
15.5. MUDr. Beranová Alžběta, Blansko, Gellhornova 9,
mobil 735 056 656
16.5. MDDr. Bočková Eva, Kunštát, nám. ČSČK 38,
telefon 516 462 203

151 a 277 najdete ve vitríně prosklené čekárny a na webu
obce.

Žáci základní školy se zapojili do soutěže „Putování se
psím hrdinou“ a na fotografii jsou společně s plyšovým
psím kamarádem Tulíkem.
„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.

Splatnost místních poplatků
Konec května je již po mnoho let termínem, do kdy je nutno
uhradit místní poplatky za odpad - 540 Kč/osoba/rok, za
přípojku TV - 720 Kč/rok, případně za vlastnictví psa.
Úhradu můžete provést v kanceláři úřadu hotově či kartou,
nebo převodem z účtu. Částku poukažte na číslo účtu:
1890801399/0800, jako variabilní symbol uveďte svoje
popisné číslo. O provedeném převodu raději informujte
účetní obecního úřadu na e-mailu ucetni@sebetov.cz,
potvrdí vám připsání platby.
Nové jízdní řády autobusové dopravy
V druhé polovině měsíce dubna 2021 platily u linek 151
a 277 dočasné výlukové jízdní řády s omezeným počtem
spojů. Od 1. května 2021 platí nové jízdní řády, předpoklad
jejich platnosti je do 11. prosince 2021. Nové jízdní řády

Majetková vypořádání po obnově operátu
Katastrální mapa obce byla po 15. srpnu 2020 převedena
do plně digitální podoby. Obnova operátu, která probíhala
v minulých třech letech vyjasnila hranice a charakter
vlastnictví v intravilánu. V rámci šetření jsme se s mnoha
vlastníky domlouvali na budoucím vypořádání
nesrovnalostí a závad zjištěných při odsouhlasování
budoucích platných hranic. Již před zahájením procesu
šetření a celé obnovy jsme obdrželi mnoho žádostí
o odkupy podílů obce či mnohdy drobné výkupy pro
zpřesnění hranic vlastnictví. Operát intravilánu se nyní
zpřesnil a změnil. Tímto bych chtěl oznámit všem
vlastníkům, kteří chtějí po obnově operátu řešit zjištěné
nedostatky, odkoupit spoluvlastnický podíl obce či jiné
majetkové úpravy, že nyní je to již možné. Všechny
předchozí žádosti odložíme jako archivní a neaktuální.
Mnohdy obsahovaly dnes již změněné výměry, parcelní
čísla nebo pominuly důvody pro odkupy.
S platností nového operátu bych vás chtěl vyzvat k podání
nových žádostí. Moje oznámení nevyhlašuje hromadný
výprodej pozemků obce, nyní chceme dořešit spíše
nepřesnosti a nedokonalosti zjištěné při šetření v rámci
obnovy. Nejlepším řešením bude každou záležitost
zkonzultovat v kanceláři úřadu, kde v případě potřeby
s vámi i napíšeme žádost o odkup. Na základě žádostí
budeme vyvěšovat záměry a následně je projednávat.
Z oprav a úprav
V kulturním domu již byla vyměněna okna na hlavním
sále. Na dokončení adaptace sociálního zařízení dojde
koncem května, do prázdnin bychom chtěli mít vše hotovo.
Rovná střecha hasičské zbrojnice prošla zásadní
rekonstrukcí. Nyní je již kvalitně zateplena a nově
zaizolována. Nyní se provádí výměna oken.

Z výše zmiňovaných aktivit si můžete prohlédnout i pár
fotografií z průběhu prací, které jsem umístil na web obce.
Zdeněk Čížek

Šebetovský zpravodaj

Včelaři z Malé Hané
aneb úvaha: Člověk –
příroda - včely
Je jaro. Probouzející se příroda nás
vybízí
k
aktivitám
vítaným
i netrpělivě očekávaným po dlouhé
zimě. Zahrada, louka, pole i les ….
Vše čeká na ruce a rozum člověkahospodáře. V malém hrábě, rýč,
motyka - ve velkém traktor…
Nám všem i včelařům oči táhnou první sněženky, krokusy,
kvetoucí ovocné stromoví, lísky, jívy v zahrádkách, na
mezích, v lese. První včely přinášející do úlů rousky pylu
a nektar zakládají novou generaci včel. Jsou vzorem píle,
pracují nejen pro svoje rodiny, ale i pro nás, zahrádkáře,
sadaře, hospodáře, zemědělce.

stává nepříjemným odpadem. Občas přichází rozhodování
- vysekat, vyřezat, vykácet, odstranit – to asi přírodu
netvoříme. Chce to selský rozum! Nabízí se však otázka:
Kde ho však vzít, když sedláci spí svůj věčný sen…
Značné úsilí nás, včelařů, spočívá během roku právě
v pomoci včelkám udržet jejich životaschopnost. Chovat,
množit, ošetřovat, léčit, krmit - prostě starat se o svá
včelařská hospodářství se zodpovědností plynoucí ze
zákona.
Za vaši spolupráci, ekologické myšlení i chování /tj,
vstřícné a přátelské k přírodě/ a životnímu prostředí, děkuji
včelaři i všichni drobní živočichové včetně našich včelek.
Ty vám za snahu a pochopení připraví sladkou odměnu,
Někdy začátkem června první letošní med. Krásný přírodní
produkt, plný zdraví, energie a lásky. Lásky k přírodě. Med
přímo od včeliček /vašeho včelaře/ je bez diskuzí skutečně
ten nejlepší. Není směsí ze zemí EU i mimo ni, ale z chovů
a včelínů na Malé Hané.
Zpracoval: Josef Vala, předseda
ZO ČSV Knínice, 10. 4. 2021

Pamatuj si!

Dostatek pylu je právě na jaře nesmírně důležitý, jak pro
rozvoj, tak pro zdravotní stav včelstva. Většina rostlin,
které poskytují pyl, je zároveň i dobrým zdrojem nektaru.
Současný stav naší přírody a krajiny je co do množství
a pestrosti v žalostném stavu. Víme, že se tak děje kvůli
intenzivní zemědělské velkovýrobě s obrovskými lány
monokultur a brčálově zeleným plochám bez kvetoucích
rostlin, ale také kvůli devastaci lesních porostů, chybějícím
remízkům a nedostatku neobdělaných, přirozeně
kvetoucích ploch.
Pokud se nám v této nelehké situaci podaří pro včely
významné rostliny vysít, půjde vždy o cenné obohacení pro
přírodu i náš obor. V systému, kde má každý kousek půdy
svého majitele, vyznívají snahy včelařů obohatit krajinu
o cokoliv pro včely přínosného zpravidla docela naprázdno.

Zde může pomoci téměř každý z nás. Proto vznikly i tyto
řádky jako prosba a výzva k pomoci v zajištění pestrosti
krajiny a tím bohatosti zdrojů pro vše živé. Že se tak neděje,
můžeme vidět všude kolem nás. Příroda není chráněna, ale
devastována s dopady na vše živé. Zanedlouho to začne sobotní ráno prolínané zvukem sekaček a křovinořezů.
Trávník přece musí být maximálně 4 centimetry a tráva se

Úprava ordinační doby
dětské lékařky

květen 2021

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů děkuje občanům
za poskytnutý železný šrot. Výtěžek bude
použit na činnost sboru a práci s mládeží.

Práce s oběťmi trestných činů
v poradně Bílého kruhu bezpečí
V roce 2019 bylo na
území České republiky spácháno
necelých 200.000 trestných činů,
z toho více než 13.000 násilných.
Za každým
z těchto čísel
anonymní statistiky stojí alespoň jeden konkrétní
poškozený - oběť kriminality, která musí řešit celou řadu
problémů spojených s následky trestného činu. Každá
z nich má své individuální potřeby. V naprosté většině
případů jde zejména o potřebu důstojného přijetí
pracovníky institucí (nemocnice, policie, soud či média),
ale také ze strany svých blízkých. Právě tato potřeba je
velice silná v citlivých případech, jako je například
znásilnění či pohlavní zneužívání. Dalšími potřebami je
získat informace, uplatnit svá práva, domoci se odškodnění
či „pouze“ najít někoho, kdo dokáže naslouchat
problémům oběti a porozumí.
Místem, kde lze tyto služby bezplatně získat, je
Bílý kruh bezpečí – nezisková organizace, které se od roku
1991 věnuje pomoci obětem trestných činů, což zahrnuje
činnost od návrhů na zlepšení právního postavení
poškozených v trestním řízení či zvyšování informovanosti
laické i odborné veřejnosti o problémech obětí.
V konkrétních případech pomáhají pracovníci BKB
obětem tváří v tvář v 9 poradnách v celé ČR či telefonicky
na non-stop bezplatné lince 116 006. V poradnách pracují
dobrovolníci z řad právníků, psychologů a sociálních
pracovníků, kteří nabízí především právní informace,
pomáhají uplatnit práva a nároky obětí, poskytují praktické
rady ale také psychologickou a emocionální podporu.
Práce s oběťmi probíhá na principech bezplatnosti,
odbornosti a diskrétnosti. Bez souhlasu klienta tedy nesmí
být (s výjimkou případů zákonné oznamovací povinnosti)
poskytnuty jakékoli informace mimo poradnu. Klient má
právo dokonce vystupovat v poradně anonymně.
Klientovi lze poskytnout jednorázovou intervenci,
ale je též možné, aby klient využil podporu poradnu
opakovaně. To je vhodné zejména tam, kde trestný čin delší
dobu hrozí či dokonce stále probíhá (např. u případů
domácího násilí či nebezpečného pronásledování).
V případech závažných trestných činů může klient využít
pomoci případového manažera provázejícího jej trestním
řízením včetně doprovodu k výslechům. U prožitků
spojených s traumatizací (např. závažné případy domácího
násilí, pokus vraždy či znásilnění) nabízí Bílý kruh bezpečí
též terapeutický program a případně účast na víkendových
relaxačních pobytech.
Pro objednání je možné využít tel. 732 842 664
nebo e-mailovou adresu bkb.brno@bkb.cz.
Mgr. Vladimír Vedra
jednatel brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí
www.bkb.cz

ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA
Po dlouhé distanční výuce si
konečně užíváme prezenčního
vyučování ve škole. Poslední
dubnový týden si zpestřujeme
čarodějnickou
tématikou.
V češtině se z nás stávají
čarodějnice, kouzelníci a mágové.
Popisujeme svoje schopnosti,
vlastnosti a vzhled. Píšeme prodejní inzeráty o košťatech
a pozvánky na slet. V matematice počítáme přísady do
lektvarů. Ve výtvarné výchově kreslíme tajemné obrázky
a vyrábíme čarodějnice. Stále nemůžeme zpívat, a tak
alespoň posloucháme tematické písničky a čteme knihu
Malá Čarodějnice. Velký slet všech čarodějných bytostí
vyvrcholí v pátek. V tento pro nás významný den zúročí
všichni svoje schopnosti a dovednosti v zapeklitých
úkolech a různých soutěžích. Správná čarodějnice nebo
čaroděj totiž umí získat potřebné ingredience a uvařit
lektvar. Kdo uspěje, má přítomnost na příštím sletu jistou!
Mgr. Eva Filoušová

Spoj čísla a obrázek vybarvi.

