Nabídka služeb

Srpen v pranostikách

Sběrna odpadů je otevřena v sobotu
7., 21. srpna a 4. září 2021 od 14 do 15 hodin.
* Svoz odpadových nádob z domácností
Bioodpad – čtvrtek 12. a 26. srpna
Papír – čtvrtek 12. srpna
Plast a nápojový karton – čtvrtek 26. srpna
Směsný odpad – pátek 13. srpna
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/.
* 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.
01.8. MDDr. Koudelková Dagmar, Blansko, Pražská 1b,
mobil 778 168 741
07.8. MUDr. Kutlíková Tatiana, Boskovice, Růžové nám.
2345/12, mobil 602 882 007
08.8. MDDr. Kuželová Tereza Boskovice, Lidická 8,
mobil 731 074 479
14.8. MUDr. Loskot Pavel, Svitávka, Hybešova 197,
telefon 516 471 210
15.8. MUDr. Kubínová Eva, Boskovice, Nemocnice
telefon 516 491 263
21.8. MDDr. Porůček Jiří, Blansko, Pražská 1b,
telefon 516 419 538
22.8. MDDr. Trubáčková Pavlína, Poliklinika Blansko,
Sadová 33, telefon 516 488 452
28.8. MUDr. Padalík Karel, Boskovice Nemocnice,
telefon 516 491 263
29.8. MUDr. Sládek Jiří, Vel. Opatovice, nám. Míru 492,
telefon 516 477 319
04.9. MUDr. Paulíčková Jarmila, Černá Hora, Zdrav. stř.
mobil 725 415 615
05.9. MUDr. Paulíčková Veronika, Černá Hora, Zdr. stř.
mobil 725 415 615
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
Obecní humanitární sbírka
Jihomoravským krajem se v podvečer 24. 6. prohnalo
tornádo, které nejničivěji zasáhlo Břeclavsko, Hodonínsko
a Podbořansko. Zvedla se veliká vlna solidarity lidí z celé
republiky. Na pomoc vyjely integrované složky, pořádají
se humanitární sbírky peněžní i materiální včetně
dobrovolnických prací. Stranou nezůstala ani naše obec.
Poděkování patří všem, kteří přispěli materiálně, zaslali
peníze přímo na účet, podíleli se na organizování
a odvezení sbírky, jeli či stále jezdí přiložit ruku k dílu
přímo do postižených oblastí. Každá pomoc je vítaná.
Díky…☺

Křížovka s tajenkou
pro malé i velké
1. Uhlí se v kamnech…
2. Spodní část obličeje je…
3. S hořčicí jíme nejraději…
4. Dýcháme čistý…
5. Rybář si k vodě bere…
6. V zimě často…
7. Na kaňku si beru…
8. Zrníček v makovici je…
9. Na sběr brambor je…
Správné znění tajenky zasílejte do 24. srpna na email:
sebetovskyzpravodaj@seznam.cz.
Vylosovaného výherce odměníme.

Paráda, už rostou…
Sbírejte houby, jen které znáte! Pozor na záměnu!

Pozor změna!!!
MUDr. Rula Machačová
ordinuje v srpnu ve středu pouze
v Boskovicích, Lidická 10.

„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.

Nejen pohled do kalendáře dává najevo, že je tu srpen.
Začala druhá polovina léta, prázdnin či dovolených.
Oslavili jsme pouť, kdy nám letos opravdu přálo počasí.
Příjemné teplotní klima po letech znamenalo mimořádnou
návštěvnost také nedělního posezení s lidovou hudbou
v zámeckém parku.
Příznivé letní počasí přeje i koupání v naší nádrži.
Průměrná návštěvnost je letos 50 platících návštěvníků
denně, což je při započtení všech dnů s chladnýma
deštivým počasím příjemný výsledek, který potěší. Chtěl
bych věřit, že se mi podaří udržet vysokou kvalitu vody až
do poloviny září. Velkým pomocníkem je i nově
zbudovaný uzávěr přítoku, kterým se už umím bránit
nátoku zakalené či zabahněné vody.
Zajímavý byl červenec i množstvím srážek. Malý rekord
zaznamenala naše meteostanice 8. července 2021, kdy
v obci napršelo 31,5 mm.

V průběhu července jsme naplno pracovali na stavbě
oddílné kanalizace. I přes mnohdy vydatné srážky, které
pravidelně zabahnily výkopy, neutichal stavební ruch ani
o víkendech a státních svátcích. Jedinou výjimkou byl
pouťový víkend. I přes každodenní komplikace a potíže
zatím stavba probíhá s mírným předstihem.
Na stavbě hasičské zbrojnice zbývá dokončit olemování
budovy chodníkem, kdy se alespoň zbudoval výlez na
střechu. Stále však čekáme na dodání nerezového schodiště
do budovy. V garáži ale již také přibylo nové vozidlo.
Rok a půl trvající trápení
s komplikacemi
kolem
specifikací, schvalovacích
řízení, poptávání nabídek
či výpadku výroby a
dodávek vlivem epidemie
završily další nečekané
potíže kolem vyúčtování,
vyplacení dotací či registrace vozu a jeho pojištění.

Vozidlo bylo pořízeno na základě dotačních programů jako
náhrada staré dopravní Avie, která byla zastaralá,
s vysokými náklady na opravy, a ne zcela pro svoje stáří
bezpečné pro silniční provoz. Náklady nového Fordu
Transit 4x4 s výkonným motorem byly jeden a čtvrt
milionu korun. 450 tisíc Kč se mi podařilo získat od
Ministerstva vnitra, 300 tis. Kč přidal Krajský úřad. Často
slýchám dotaz na náklady opravy cisternové Avie, u které
se prováděla přestavba po pádu stromu. Náklady byly
přibližně 420 tisíc Kč, na vozu se ještě upravoval prostor
pro dýchací přístroje, montoval výkonný LED světlomet na
střeše nástavby a poprvé se také provedl generální servis
vysokotlakého okruhu. Celkové náklady tak činily asi 650
tis. Kč.
Krátce před poutí se podařilo dokončit obnovovací práce
na kolně v zámeckém parku. Stihnula se i nejnutnější

elektroinstalace. Mým záměrem je ještě novou betonovou
základovou desku opatřit potěrem tvrdé odolné průmyslové
podlahy z pryskyřice a přidat nerezový mycí pult pro
splnění hygienických podmínek při prodeji nápojů
a občerstvení. Na očekávané náklady cca 400 tis. Kč
zkouším získat významnou dotaci. V parku tak bylo za
přijatelné náklady vybudováno důstojné zázemí pro
jakékoliv společenské či sportovní aktivity.
V posledních červencových dnech se také pilně pracovalo
v kulturním domu. Po prvním velkém úklidu se ještě
měnila zbylá původní okna a došlo i na dveře zadního
vchodu. Jejich demontáž byla poměrně snadná. Stačilo
silně kopnout a vypadly i se zárubní. Novým překvapením
bylo objevení velkého množství kabelů, které byly vedeny
kolem zárubní oken a dveří. Srpen bude v kulturním domu
ve znamení výmalby, generálního úklidu a tajně doufám,
že i obnovy havarijního stavu hydroizolace rovné střechy.
Nejčastějším dotazem posledních týdnů byl regionální
cyklovýlet. Akci měla v srpnu 2020 hostovat obec Šebetov,
nepříznivá epidemiologická situace však neumožnila její
konání. Po poslední poradě mikroregionu se starostové
obcí společně usnesli na letošním upořádání cyklovýletu
Okolo Malé Hané, kdy vyhodnotili příznivou situaci
a přijali potřebná opatření. Od této chvíle jsem obnovil
plánování a přípravu této odložené akce, která se uskuteční
v sobotu 28. srpna 2021 se startem a cílem v našem
zámeckém parku.
Na tuto akci bych chtěl co nejsrdečněji pozvat i naše
občany, nejen jízdou na kole, ale třeba jen účastí na
kulturním programu v parku. Plakát již brzy představím.

Šebetovský zpravodaj

Zajímavá data nám poskytnul Krajský úřad, který zveřejnil
stav proočkovanosti proti COVID-19 alespoň první
dávkou v naší obci.
Proočkovanost populace občanů do 16 let je zatím 0 %.
Populace osob nad 16 let je proočkována z 62 %, z toho
- věk 60+ let
84,1 %
- věk 50 – 59 let 67,3 %
- věk 30 – 49 let 48,3 %
- věk 16 – 29 let 29,6 %.
Závěrem bych chtěl ještě seznámit s výsledkem nedávné
celoplošné jarní deratizace potkanů v obci.
Celoplošná deratizace obce Šebetov byla provedena 24. 5.
2021. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40 g
Hubex. Celkem bylo deratizováno 73 šachet a vpustí.
Během pokládky byly likvidovány 3 ohniska výskytu –
žlutá hvězda + dvě soustavy děr v domácnostech.
Výsledky kontroly
Kontrola byla provedena 24. 6. 2021.
- Podzim 2019 – 65% + 6 ohnisek výskytu;
- Jaro 2020 – 81% + 9 ohnisek výskytu;
- Podzim 2020 – 21% + 4 ohniska výskytu;
- Jaro 2021 – 30% + 1 ohnisko výskytu (+ 2 domácnosti).
Výsledy jarní deratizace potvrdily značně zlepšený stav
výskytu oproti přelomu roku 2019/2020. Deratizace tedy
pravděpodobně prokazuje svou účinnost a zlepšení by již
mělo být patrné i pocitově. Nicméně je potřeba upozornit,
že se stále ještě jedná o krátkou časovou řadu a je tak velké
riziko, že situace stále ještě není ideální a může se korigovat
směrem ke špatnému stavu z počátku deratizace. Velkým
pozitivem dokládajícím toto zlepšení je také postupná
absence potkaních děr (jakožto indikátoru místního
přemnožení). Nicméně stále se ještě objevují, což opět
potvrzuje výše zmíněné riziko. Rozložení požeru nástrah
bylo zjištěno po celé obci, nicméně nejvíce se
koncentrovalo podél hlavní silnice směr Boskovice a v
oblasti ZŠ a obchodu. Je možné, že je sem láká například
vyšší koncentrace odpadu v okolí, což by bylo vhodné
prověřit. Opakujícím se vyšším požerem a výskytem
potkaních děr pak „trpí“ východní část deratizované oblasti
obce, zde by bylo vhodné také nalézt případný povrchový
zdroj výskytu, či potravy nebo pachů a eliminovat jej.
Počet deratiz. šachet
Nulový výskyt
Vysoký výskyt

73
51
22 (21%)

Zobrazení
Zelený bod
Červený bod

S přáním příjemného strávení srpnových dnů Zdeněk Čížek

Finále školního roku
v Mateřské škole Šebetov
Letošní školní rok byl dozajista jedním
z nejnáročnějších po stránce mimořádných opatření, jejich
změn, karantén a snahy udržovat MŠ v bezproblémovém
chodu. Všichni jsme tedy uvítali příznivé počasí a možnost
si alespoň malou měrou vynahradit díky mnoha akcím to,
co nám v zimě tolik chybělo. Závěr školního roku jsme si
užili.
Věnovali jsme se tématu „povolání“. Jako první jsme se
věnovali záchranným složkám a moc nás bavilo si tato
náročná povolání přiblížit. Nejzajímavější ale pro nás byl
dozajista POLICEJNÍ DEN, kdy za námi přijelo pravé
policejní auto a pan
policista
Navrátil
s kolegou nám povídali
o své práci, ukázali nám
veškeré
vybavení
a dokonce nám umožnili
si mnoho věcí osahat
a vyzkoušet. Nakonec
byly děti obdarovány mnoha materiály a odnesly si pravé
zážitky a úsměvy na tváři. Za to patří panu Navrátilovi
s kolegou obrovský dík!
Na téma povolání jsme ale dále pokračovali a věnovali se
řemeslům z oblasti gastronomie. Vžít se do role pekařů,
kuchařů, uzenářů a číšníků bylo skvělé, ale ze všech
povolání jsme si nejvíce dozajista užili PROJEKTOVÝ
DEN CUKRÁŘI. Tímto sladkým a voňavým dnem nás
provedla skvělá paní
Milinková, která se
věnuje výrobě perníčků
a
dobrot
na
profesionální úrovni.
Trpělivě se dětem
věnovala a umožnila
jim ochutnat vše z její
práce – jak se perníčky
připravují, jaké jsou možnosti zdobení, jak pracovat
s polevou, cukrovými ozdobami, marcipánem a tak se děti
proměnily na malé cukráře a vznikla nádherná sladká díla.
Za informace a především zážitky dětí paní Milinkové moc
děkujeme!
Jaký by to byl ale konec roku bez výletu. My si ho letos
užili tak, aby nás žádné mimořádné opatření neomezilo.
Sbalili jsme batůžky a vyrazili na VÝŠLAP S ÚKOLY,
PIKNIKEM
A
ZMRZLINOU. A
protože nám počasí
skutečně přálo, tak
jsme úkoly cestou
plnili jedna radost,
užili si svačinku na
dece v přírodě a celý
výšlap zakončili na
hřišti u ZŠ, kde nás čekala v cíli chladivá odměna v podobě
zmrzliny. Bylo nám všem moc hezky!
Stejně tak hezky nám ale bylo také na BESEDĚ
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ, za kterou bychom chtěli velmi
poděkovat paní Mertlíkové a paní Helánové. Moc nás
bavily knižní ukázky, skvělé a poutavé čtení
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a z vlastnoručně vyrobených záložek jsme měli skutečnou
radost.
S každým závěrem školního roku přichází také focení,
které je skvělou vzpomínkou na léta v MŠ. Jsme rádi, že se
nám jej letos podařilo uskutečnit a nebylo situací omezeno.
Jako již v minulosti, jsme oslovili na toto FOCENÍ
skvělého fotografa Marka Šafáře, připravili dekorace na
školní zahradě a vznikly tak skutečně pěkné fotky na
památku. Některé z nich jsme také věnovali předškolákům
na rozloučenou s naší mateřskou školou.
To pravé ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
a PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ ale proběhlo až 28.6.,
kdy jsme se sešli
s rodinami na zahradě
u MŠ a přivítali jsme je
dvěma tanečky. Hned
poté
následovalo
pasování předškoláků.
Každý z nich obdržel
pamětní
medaili,
zarámovanou
fotografii, knihu pro
budoucího čtenáře s věnováním a odnesl si také své osobní
portfolio, do kterého jsme pečlivě zařazovali
a zaznamenávali pokroky v podobě kreseb, výrobků,
pracovních listů apod.,
které
děti
během
docházky
do
MŠ
udělaly. Snad budou tato
portfolia pro ně jednou
očima
dospělých
roztomilou vzpomínkou.
To ale není vše…
pořádně jsme se pobavili
díky ŠKOLE RYTMU s bubeníkem Pavlem Břízou,
který je nejenom učitelem na ZUŠ, ale je také
profesionálním
bubeníkem
v mnoha
kapelách
a
hudebních
formacích. Na
zahradě nám tak
vyrostla
hudební scéna
a nezbývalo než
si užít školu
rytmu, zatančit
si, vyzkoušet si bicí nástroje a nechat se unést na vlně rytmu
a hudby, což k létu neodmyslitelně patří. Děkujeme!!!
A že školní rok končí vysvědčením jen na základních
školách? Omyl! I my jsme si letos rozdali školková
vysvědčení. A jsme tak šikovní, že jedničky z disciplín jako

je třeba pomoc kamarádům, tvoření, hraní si a lumpačení,

bychom ani nespočítali. Moc děkujeme také paní
Sedlákové z obchodu MEGI, kde jsme vysvědčení oslavili
nanuky.
Od 7. 7. jsme pro děti školku letos uzavřeli. Bylo na čase ji
zase o kus zvelebit. A tak přišly na řadu vyklízecí práce,
stěhování, malování všech prostor, renovace stropů
a radiátorů a úprava školní jídelny, následovat bude
rozsáhlý úklid a přípravy na nový školní rok. V září se tedy
sejdeme v tomto o kus hezčím prostředí i s novými
kamarády, kteří za námi byli v červnu na adaptační
schůzce.
Závěrem je ale potřeba poděkovat všem rodičům, kteří
s námi letos skvěle a trpělivě spolupracovali, a hlavně všem
zaměstnancům, kteří odvádějí skvělou práci a vytvářejí
pohodovou atmosféru.
Krásné léto všem!
Mgr. Kamila Koutná, ředitelka MŠ Šebetov

Letní dětský tábor

Druhý letní týden děti ze Šebetova a blízkého okolí prožily
příměstský tábor v prostorách Mateřské školky a družiny
v Šebetově.
První den jsme si zahráli seznamovací hry a zasportovali
jsme si venku. Odpoledne jsme připravili trička na barvení.
Pomocí provázku jsme je zauzlovali a vedoucí je
odpoledne nabarvili a přichystali. V úterý dopoledne se
děti zapojily do aktivit s anglickým jazykem. Odpoledne
jsme vyrazili na místní koupaliště. Ve středu nás čekala
venkovní lukostřelba, ale počasí nám nepřálo, tak jsme ji
prožili ve školní tělocvičně s doprovodem hromů a blesků
z venku. Lukostřelba zaujala všechny věkové kategorie.
V tento den jsme zase procvičovali angličtinu. Ve čtvrtek
jsme vyrazili na výlet do nedalekých Boskovic na zříceninu
hradu. Následně jsme si zasloužili výbornou italskou
zmrzlinu. V pátek jsme zorganizovali turnaj
v oblíbených hrách, které si děti osvojily během týdne.
Během dopoledne jsme se přesunuli na místní koupaliště,
kde jsme opékali buřty. Po obědě měla připravený
sportovní program slečna praktikantka Denisa, kdy děti
rozdělila do skupinek, které mezi sebou spolupracovaly.
Myslíme si, že se nám týden vydařil. Snažili jsme se
o pestrý program, aby byly děti spokojené. Děkujeme za
využití prostor v Šebetově. Zdravíme ještě jednou děti
a děkujeme za účast.
Mgr. Lucie Khýrová a Mgr. Vojtěch Pipek

