Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena v sobotu v sobotu
12. června a 26. června 2021 od 14 do 15 hodin.
* Svoz odpadových nádob z domácností
Bioodpad – čtvrtek 3. června, 17. června
a 1. července.
Papír – čtvrtek 17. června.
Plast a nápojový karton – čtvrtek 3. června,
1. července.
Směsný odpad – pátek 18. června.
Případnou Vaši reklamaci nevyvezené nádoby uplatněte
u dispečera pana Dočkala, mobil: 778 700 840.
* 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/.

nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí. Medardovy mrazy
vinné révy nepokazí.
15. Déšť na Víta - špatná budou žita.
21. Na svatého Aloise, poseč louku neboj se.
24. Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný
rok.
29. O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Červen červený jako z růže květ.

1. června

* 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.
05.6. Dr. Girveva Halyna, Boskovice, Lidická 8,
mobil 734 231 261
06.6. MUDr. Grenarová Marie, Blansko, Vodní 5B,
mobil 724 081 182
12.6. MDDr. Hájková Barbora, Blansko, Gellhornova 9,
mobil 725 332 967
13.6. MUDr. Hanáková Jitka, Blansko, Pražská 1b,
telefon 516 418 788
19.6. MUDr. Havlová Petra
Blansko, Pražská 1b,
mobil 721 425 074
20.6. MUDr. Hosová Eva, Rájec, Zdravotní středisko,
telefon 516 432 138
26.6. MUDr. Hošáková Kateřina, Adamov, U Kostela 4,
telefon 516 446 428
27.6. MUDr. Houdková Radka, Blansko, Pražská 1b,
mobil 731 144 155
Zubní pohotovosti pro druhé pololetí roku 2021 prozatím
nebyly stanoveny.
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.

Všechno nejlepší k svátku všem dětem.

BLUDIŠTĚ pro zábavu a bystrou mysl.
Je potřeba projít od jednoho ke druhému bodu v bludišti
souvislou cestou. Začněte ve kterémkoliv ze dvou bodů
kreslit cestu (čáru) a postupujte směrem ke druhému bodu.
Cesta nesmí být nikde přerušená a nesmí křížit žádné čáry
tvořící bludiště. (Řešení vpravo dole.)

Slovo starosty obce
Stojíme na prahu měsíce, kdy se jaro mění v léto. Jeho
název zřejmě vzniknul pro typickou červenou barvu
prvního dozrávající ovoce. S blížícím se letním obdobím
jsme se připravovali na přípravu požární nádrže na další
sezónu. Máme nakoupené vysprávkové betonové směsi,
zajistili jsme si zásobu barvy na tradiční nátěr stěn a nyní
jen vyčkáváme na návrat požární cisterny z opravy.
Obnova zničené nástavby po prosincovém pádu stromu se
bohužel neúměrně protáhnula. Snad se nám už vrátí
v nejbližších dnech, aby se pomocí vysokotlaké pistole
mohli očistit stěny, pak provést vysprávky, oškrábat
odlupující se barvu a přetřít stěny slušivě modrým nátěrem.
Pro nedalekou Krčmu jsme od dubna vyhlásili záměr
k nalezení nového nájemce.

V základní škole se v rámci přerušení provozu stihnulo
vymalovat jednu třídu, o prázdninách se bude pokračovat
s další třídou a tělocvičnou. Rozsáhlé malování si
naplánovala také mateřská škola, které hodlá vše zvládnout
v době prázdninového přerušení provozu.
Postupně se již podařilo na čtyřech poruchových úsecích
vyměnit páteřní kabel kabelové televize. Jeho stáří je 15 let
a obnova byla nutností. Práce budou pokračovat podle
dostupnosti tohoto speciálního kabelu na trhu.
„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.

Měsíc červen však bude především ve znamení obnovení
stavebních prací v prostoru hlavní křižovatky.
Došlo ke změně projektové dokumentace, kdy se bude
navíc oproti původnímu záměru oddělovat odpadní voda
do dvou nových páteří – splaškové a balastní. Asi nemá
smysl popisovat celý obrovský kolotoč jednání, správních
řízení a komplikací s tím spojených. Úspěchem bylo
především vyjednání souhlasu zcela zásadním způsobem
vstoupit do státní komunikace a uložit zde tuto koncepční
infrastrukturu. Předpoklad zahájení výkopových prací je od
16. června. Postupná práce v pěti etapách bude významně
komplikovat a omezovat průjezdnost křižovatkou.
Složitější bude také přecházení pro chodce, zastávky
autobusů budou v případě potřeby přechodně přesunovány.
Naše představa o termínu obnovení prací byla již koncem
dubna, nicméně jsme museli důsledně respektovat
stanoviska dotčených subjektů a dopravních orgánů.
Závěrem si lze jen přát, že se nadále bude vyvíjet
epidemiologická situace příznivě, abychom mohli
v poklidu strávit blížící se prázdniny, dovolené a také třeba
bez významných omezení oslavit Anenskou pouť.

Intenzivní práce probíhaly na hasičské zbrojnici, kde se
obnovila střecha a vyměnila okna a dveře. Nyní se zatepluje
plášť budovy, pokládá nová krytina na boční střechy, brzy
zainstalujeme nová vrata a pustíme se do venkovní fasády.
Mnoho sil bude v červnu vynaloženo na rozšíření a obnovu
sociálního zařízení kulturního domu. V těchto prostorách
pokračuje škrábání omítek, čekají nás obklady stěn
a doplnění armatur. Cílem je zdvojnásobit kapacitu kabinek
WC. Dále vyměníme zbylá původní okna v objektu a také
dveře ze zadního vstupu do přízemí. Snad se nám také
konečně podaří obnovit hydroizolaci rovné střechy, která
za výraznějších dešťů propouští vodu na omítky a strop
hlavního sálu.

Červen v pranostikách

1. Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.
5. Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.
8. Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Když prší na
Medarda, namokne každá brázda. Když na Medarda prší,
nebudou toho roku houby růst. Po Medardovi ostrá zima už

tmavá neosvětlená místa. Na hlavním tahu obcí se dosáhlo
úspory 43 % el. energie při mnohem vyšší svítivosti.
V okrasných koulích na Návsi jsem odstranil deflektory
a výbojky nahradil LED technickými žárovkami. Zde
dosažená úspora představuje 38 % el. energie. A jak se
změnilo světelné pokrytí Návsi posuďte sami. Opět se
nakupovalo ve velkoskladu a montáž včetně komplikované
úpravy vnitřní instalace proběhla svépomocí.

Hlavní silniční průtah obcí je již jednotně nasvícen
úspornějšími LED světly. Byly zvoleny certifikovaná
svítidla z oficiální distribuce, pro úsporu nákladů byla
nakoupena ve velkoskladu a montována svépomocí. Na
rozdíl od pokusů v některých okolních obcí jsem zvolil
barevnou teplotu světla 3 000 K. Původní světla byla
využita a namontována po obci do úseků, kde se nacházela

Obec Šebetov vykonává pro více jak čtyři desítky občanů
funkci veřejného opatrovníka. Mnoho našich klientů již
nemá žijící blízké příbuzné. Pro důstojné uložení ostatků
v případě úmrtí jsme se souhlasem Krajského úřadu,
z příspěvků na opatrovnictví, pořídili dvojhrob na hřbitově
v Boskovicích. Místo nebylo vybráno náhodně, zde se
konají všechna smuteční rozloučení a nachází se tu
i trojhrob Sociálních služeb.
Zdeněk Čížek

Šebetovský zpravodaj

PUTOVÁNÍ SE PSÍM
HRDINOU
V březnu a dubnu se všechny
šebetovské děti mohly zapojit do
soutěže, která je součástí aktivity Celé
Česko čte dětem. Děti měly za úkol nakreslit oblíbeného
psího hrdinu, vyprávět o něm, nebo ho třeba
i vyfotografovat.
Bylo to očekávání velice napínavé – přihlásí se někdo do
soutěže? Kdo bude mít zájem? A přišlo velké překvapení,
zapojilo se 31 dětí, které odevzdaly 46 prací!
Děti z mateřské školy poslaly
krásně vypracované výkresy,
školáci vyprávěli o zážitcích se
psem Tulíkem a doplnili své
příběhy kresbami.
Velké poděkování patří nejen všem účastníkům,
ale zvláště za spolupráci paním učitelkám z mateřské
a základní školy.
Všechny příběhy a kresby zhodnotila komise ve složení:
Jana Manová
Miroslava
Mertlíková
Jiřina Vybíhalová
Zdeněk Čížek
Hodnotitelé měli
práci nelehkou,
protože
každý
výkres, každé vyprávění bylo něčím zajímavé. Jsou hezčí
usmívající se pejsci od Víta Axmana, Františky
Helánové, Barbory Hlubinkové, Nikol Horákové a Elen
Říhové, Elišky Dvorské, nebo pejsek s vyceněnými zuby
od Karolíny Růžičkové?
Nebo snad pejsci s dalšími zvířecími přáteli od Vanessy
Dosedlové a Kristýny Dvorské nebo létající pes
Magdaleny Navrátilové? A co vážní a hrající si psi od
Tomáše Říhy a Klaudie Urbánkové?
Nebo přímo knižní ilustrace od Alžběty Helánové a Marie
Helánové a prostorové ztvárnění psích hrdinů od Julie
Randulové a Sofie Randulové?
Jak
vyhodnotit
napínavé vyprávění
o psím kamarádovi
Tulíkovi, který se
zapojuje do všech
možných aktivit –
třeba i mluví a učí se
anglicky od Terezy
Axmanové
a Jana Zouhara,
taky chodí na procházky a dokáže se ztratit od Karolíny
Duchkové, Petra Chlupa, Nely Kammererové, Jakuba
Sopoucha, Michaela Staňka.
Tulík měl taky narozeniny a slavil svátky, chodil do školy,
koupal se a byl na pouti - o tom jsou příběhy od Elišky
Axmanové, Denisy Duchkové, Šimona Chlupa, Matyáše
Komárka, Adama Trčky a Karolíny Trčkové.
O milovaných hrdinech z knih vyprávěly a kreslily Amálie
Helánová a Rozálie Helánová.

Komise hodnotila, sečetla body a navrhla k postupu do
oblastního kola vyprávění Terezy Axmanové, Karolíny
Duchkové, Nely Kammererové a Jana Zouhara, dále
výkresy Vanessy Dosedlové, Magdaleny Navrátilové
a Elen Říhové.

Ztracený pes Tulík
Já mám hezkého malého a roztomilého pejska
a pojmenovala jsem ho Tulík. Byl moc hodný a chodili jsme
každý den na procházky do lesa nebo do parku. Chodili
jsme tam jenom kvůli Tulíkovým kamarádům. Když jsem
jednou pracovala na zahradě, měla jsem otevřenou bránu
a Tulík mi utekl! Utíkala jsem za ním, co mi nohy stačily.
Jeden den ho nemůžu najít a to hledám hodiny. Bála jsem
se, že se mu něco stane. Druhý den mne napadlo, jestli
nemůže být u nějakého kamaráda. Zazvonila jsem na psa
Rexe a tam nebyl. Pak mě napadl pes Flíček z vedlejší ulice
a tam taky nebyl! Už jsem nevěděla, kde může být, ale ještě
má kamarádku v útulku, a tak se tam pojedu podívat.
Rozhlížím se a kolem je plno psů, kteří na mě štěkají.
Hledám Tulíka s nějakou fenkou. Našla jsem ho! Jak jsme
s Tulíkem odcházeli, doma byl moc smutný a tak jsem si
říkala, že tu fenu adoptuji, aby byli spolu. Pojmenovala
jsem ji Jenny. Za rok měli Tulík a Jenny štěňátka.
Autor: Karolína Dufková, 5. ročník ZŠ
Blahopřejeme a těšíme se na setkávání se všemi
účastníky nad hezkými knihami!
Ing. Miroslava Mertlíková, knihovnice

Předání cen proběhlo v pátek 29. května.

červen 2021

