Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena v sobotu
10. a 24. července 2021 od 14 do 15 hodin.
* Svoz odpadových nádob z domácností
Bioodpad – čtvrtek 1., 15. a 29. července.
Papír – čtvrtek 15. července.
Plast a nápojový karton – čtvrtek 1. a 29.
července.
Směsný odpad – pátek 16. července.
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.
03.7. MUDr. Jaklová Eva, Boskovice, Smetanova 24,
telefon 516 454 046
04.7. MUDr. Chatrný Martin, Boskovice, Lidická 8,
mobil 734 231 260
05.7. MDDr. Janáč Jiří, Boskovice, Lidická 10,
telefon 537 021 289
06.7. MDDr. Javorská Aneta, Poliklinika Blansko,
Sadová 33, telefon 516 488 455
10.7. MUDr. Křížová Romana, Knínice u Boskovic 330,
mobil 774 844 735
11.7. MUDr. Žilka Vlastimil, Benešov 19,
telefon 516 467 313
17.7. MUDr. Kupková Jarmila, Poliklinika Blansko,
Sadová 33, telefon 516 488 457
18.7. MUDr. Kraml Pavel, Boskovice, Růžové nám. 16,
mobil 733 644 499
24.7. MUDr. Jílková Stanislava, Rájec, Ol. Blažka 145,
telefon 516 410 786
25.7. MUDr. Lukeš Pavel, Boskovice, Smetanova 24,
telefon 516 454 046
31.7. MUDr. Kulhánková Emilie, Křtiny, Zdravotní
středisko, telefon 516 414 291
01.8. MDDr. Koudelková Dagmar, Blansko, Pražská 1b,
mobil 778 168 741
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.

 Když dne ubývá, horka přibývá.
 Červenec žne žita, višně k tomu vítá.
 Červenec nese parna, krupobití a medovice,
jestli hojný na bouřky a vichřice.
• Co červenec končí, srpen začíná.
• Nebyl-li červen dostatečně deštivý, dodá vodu
až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
• Červenec - úrody blíženec.
02.7. Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce.
04.7. Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.
13.7. Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší.
26.7. Svatá Anna - chladna z rána.

Nedaleký kiosek drobného občerstvení převzal nový
nájemce, který od soboty 3. července 2021 zahajuje
provoz. Nezbývá než popřát, aby se Krčma na koupáku
opět těšila vysoké návštěvnosti a přízni. Snad k tomu
přispěje i slunečné letní počasí a čistá upravovaná voda
v nedaleké nádrži.

LÉTO
je asi pro děti nejkrásnější část roku, protože
školákům začínají dva měsíce prázdnin.
Odjíždějí na tábory, s rodiči na dovolenou,
věnují se různým letním sportům
a pořádají výlety.
Také příroda je štědrá a nabízí své dary –
jahody, maliny, meruňky atd. Všechno kolem
kvete, ptáci zpívají a zvířátka vyvádějí své
mladé, které se připravují na samostatný život
v přírodě.

Blahopřejeme!

Červenec v pranostikách
 Co červenec neuvaří,
srpen už nedopeče.
 Co v červnu nenaprší,
naprší v červenci.
 Jaký červenec, takový
leden.

Potřeba uzavírat přítok se nevyhnutelně potvrdila při
loňských přívalových lijácích a bouřkách, kdy se v červnu
a v září nádrž zaplavila bahnitým zákalem z prameniště. Po
téměř roce plánování, domlouvání a vymýšlení řešení se
tato drobná úprava velkého významu podařila uskutečnit.

„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.

Slovo starosty obce
Čas běží mílovými kroky a první polovina roku 2021 je již
minulostí. Začal měsíc červenec – období prázdnin,
dovolených a cestování při užívání společného volného
času. Měsíc ve znamení vrcholu léta, bohatství přírodních
dobrot, žní a v případě Šebetova také poutě.
Letošní pouť v Šebetově bude slavena v neděli 25.
července 2021. Tradiční mše svatá bude v kapli sv. Anny
sloužena od 10:30 hodin. Pouťové odpoledne bude
v zámeckém parku od 14 hodin zpříjemňovat dechová
hudba z Drahanské vrchoviny Holóbkova mozeka.
I letos se děti mohou těšit na pouťové atrakce v zámeckém
parku. Po letech se ale bohužel v rámci oslav neuskuteční
páteční filmové představení v místním kině. V prostorách
kulturního domu a předsálí kina stále zbývá dokončit pár
významnějších stavebních úprav.
Místní spolky se ještě definitivně nerozhodnuly, zda při
současných stále přetrvávajících opatřeních zvládnou
uspořádat v souladu s legislativou pouťovou páteční
a sobotní taneční zábavu.
A nyní si dovolím přidat pár vět k probíhajícím aktivitám.
Ihned po návratu hasičské cisterny, která byla více jak pět
měsíců v opravě po pádu stromu na nástavbu, jsme začali
s přípravou požární nádrže na koupací sezónu. Během třech
dní se podařilo nádrž s pomocí tlakové pistole cisterny
důkladně vyčistit, provést drobné vysprávky a stěny přetřít
novým slušivým modrým nátěrem. Nádrž se začala
pohotově napouštět, i přes drobné opravy a potíže se rozjela
i úpravna vody, a tak areál už po pár dnech začal plně
sloužit ke koupacím radovánkám. Mým velkým splněným
snem je uskutečněná nedávná montáž uzávěru přítoku vody
do nádrže, který se umístil do příjezdové cesty.

Již jsem zmínil, že pokračujeme v úpravách v kulturním
domu. Máme hotovou výměnu oken na hlavním sále a nyní
také provedenou adaptaci nevyužívaných kabinek na WC.
Opravily se některé obvodové zdi a omítky. Překvapením
při demontáži původních oken byl vzkaz na parapetu, kdy
truhlář poznačil i dobu, kdy probíhala výstavba sálu – léta
1968 – 1969.
Zbývá nám především vyměnit okna ve vestibulu,
v přízemí kuchyňky a skladu a také zadní vstupní dveře.
Ačkoliv se vše včas objednalo, dodací lhůty výrobců jsou
letos nezvykle dlouhé a proměnné, termín montáže se nám
kryje s poutí. Čeká nás zpátky nainstalovat osvětlení
a pokud se podaří sehnat malíře, tak i provést nejnutnější
výmalbu. Teprve po ukončení všech prací bude mít smysl
provést generální úklid, který bude tentokrát opravdu
mimořádně náročný.
Do pouti bude nutné dokončit udržovací práce v podobě
obnovy dřevěné kolny v zámeckém parku. Původní
konstrukce se již nebezpečně naklonila a byla nepochybně
v havarijním stavu. O loňské pouti již kolna raději nebyla

Šebetovský zpravodaj

využívána. Kolna bude obnovena v původních rozměrech
a do původní podoby. Podle výpočtů statika byla posílena
stávající betonová nosná deska, jeho výpočty také ovlivnily
celou nosnou konstrukci. Vzhledem k památkové ochraně
a vlastnickým vztahům nebylo možné stavět objekt jiné
povahy a konstrukce. Obnova stávajícího stavu byla
nejschůdnější volbou. Předpokládám, že velká část nákladů
obnovy bude pokryta dotací.

Vzpomeňte s námi…

červenec 2021

AKTUALITY ZE ŠKOLY
Květen-červen

Dne 5. července tomu bude patnáct
let, co nás navždy opustil náš drahý

a vlastního objevování se děti naučí mnohem více než
v klasických hodinách. Snažíme se též o překlopení teorie
do praxe nebo alespoň do výtvarné výchovy a pracovních
činností, abychom jim zprostředkovali učivo zábavnější
formou.
Mgr. Eva Filoušová

Mojmír Dostál.
S láskou vzpomíná
rodina Dostálova a Pospíšilova.

Besedy
s knihovnicí

Svižným tempem se pokračovalo na stavbě zateplení
hasičské zbrojnice. Zbývá dokončit obklad půdorysu
objektu okapovým chodníkem, vybetonovat nájezd do vrat
a především vybudovat nové schodiště a výlez na střechu.
Zde se čeká na dodání konstrukcí od tuzemského výrobce.
Od 16. června 2021 měly být obnoveny stavební práce na
hlavní křižovatce. Zahájení dalších výkopových prací,
tentokrát na kanalizaci, bylo pozdrženo ze strany správce
komunikace. Tento vznesl požadavek nejprve ofrézovat
povrch před samotným zahájením stavby kanalizace. Toto
jsme plně respektovali a když se správci nepodařilo sehnat
techniku, dodavatel stavby nasmlouval vlastního
zhotovitele. Společnost KORDIS možná až příliš brzy
zajistila přesun zastávek autobusů, ale snad si na tuto
skutečnost naši cestující již zvyknuli. Zastávky na hlavním
průtahu obcí /linka 251/ jsou předsunuty směrem k části
Kopec, linka 277 je obsluhována u hasičské zbrojnice
a v prostoru u pošty. Při současných výkopových pracích
v tělese silnice doufáme, že průběh stavby kanalizace
nebude narušen neočekávanými překážkami v podloží.

V červnu proběhly
v knihovně
dvě
besedy. V pondělí
14. 6. přišly děti ze
základní
školy.
Školáci si mohli
prohlédnout spoustu
knih pro malé i větší
čtenáře,
povídali
jsme si, jak s knížkami zacházet a vyráběli záložky do knih
ve tvaru zvířátek. Na děti také čekal test znalostí dětské
literatury, který všichni úspěšně zvládli. Zájemci si
vyzvedli přihlášky do knihovny, aby si mohli sami přijít
knihy půjčovat. Na závěr proběhla bezvadná recitační
soutěž.
Druhá beseda 22. 6. byla určená pro děti z mateřské školy.
Děti nadšeně listovaly knihami, předškoláci ukazovali, že
už znají některá písmenka a z oblíbené knihy si všichni
vyslechli příběh o strašlivém Gruffalovi – ale nikdo se
nebál! Následovalo vybarvování záložek do knih, které si
pak děti odnášely domů buď pro sebe, nebo jako dárek pro
rodiče a sourozence.

Svoje shrnutí bych rád zakončil příjemnou zprávou. Po
měsících trýznivého čekání mi bylo oznámeno, že jsme
obdrželi významnou dotaci na stavbu místní komunikace.
Při tvorbě dotační žádosti na úsek od státní silnice ke sběrně
odpadů, dále kolem bytových domů a kolem obecního
úřadu, jsem byl v naději a přesvědčení, že díky
mnohostrannému využití vozovky se dokážeme vybodovat
až k dosažení podpory. V konkurenci 1415 žádostí a při
převisu požadavků za více jak 8 miliard korun to považuji
za neskutečně obrovské štěstí a úspěch. Dotační žádost mi
vzala hodně sil a času, ale byla opravdu kvalitně
vypracována s důrazem na přínos celého opatření.
Nyní však bude nutné pokusit se vysoutěžit za současné
tíživé situace firmu, která bude kapacitně schopná tuto
zakázku ještě letos zrealizovat.
Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemné strávení prvního
měsíce prázdnin a především naší pouti.
Zdeněk Čížek

Slavnostní „Pasování na čtenáře“ se uskutečnilo
SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
Počasí se umoudřilo a umožnilo nám uspořádat tradiční
sportovní olympiádu v běhu na 50 m, hodu kriketovým
míčkem, skoku z místa, vytrvalostním během mladší
kategorie 5 min, starší 10 minut.

Projektový den „PRVNÍ POMOC“
Zdravotní sestřička slečna Romana Greplová nám přišla
předvést základy první pomoci. Žáci si vyzkoušeli práci
s obvazem i jak zacházet se zraněným, co dělat v případě
nehody nebo úrazu. Velkou radost měly děti z diplomu,
který získaly za splnění všech úkolů.

Projektový den „S KOVÁŘEM“
panem Antonínem Juračkou, který nám věnoval kousek ze
svého času, jsme si moc užili. Náročnou kovářskou práci si
všichni vyzkoušeli a vykovali si vlastnoruční hřebík. Žáky
zajímala nejen řemeslná práce, ale i znalosti o železe,
designu, perspektivě a prodeji. Nakonec rozdal pan Juračka
i pár maličkostí ze své tvorby za správné zodpovězení
otázek.

Školní výlet POLYCENTRUM BOSKOVICE
Využili jsme exkurzi do Polycentra, které je součástí ZŠ
Slovákova, a zorganizovali celodenní školní výlet. Děti se
seznámily s místními živočichy. Největší úspěch měla
užovka, jež se vinula největším odvážlivcům okolo krku.
Tematicky byla naše návštěva zaměřena na ptáky, o nichž
jsme se naučili i něco nového a vyzkoušeli si práci
s mikroskopem, pod nímž se několikrát zvětšovaly dva
druhy peří. V místních dílnách si všechny děti vyřezaly
lupínkovou pilkou ptáčka z balsy a pomocí dřeva a hřebíků
pro něj vyrobily hnízdo. Příjemným a neočekávaným
bonusem bylo pozorování líhnoucí se vážky u jezírka.
Výlet jsme zakončili výšlapem na boskovický hrad.

Ing. Miroslava Mertlíková, knihovnice

v úterý 22. 6. nejen pro prvňáčky, ale z důvodu
epidemiologické situace také pro druháčky, aby nebyli
ochuzeni o loňskou neuskutečněnou akci. Pozvání na akci
přijaly a zúčastnily se paní knihovnice a předsedkyně
redakční rady. Celou akci natáčel na video pan starosta.

V průběhu května a června zejména v rámci výuky
prvouky a přírodovědy jsme se několikrát vydali do přírody
a do okolí Šebetova. Věříme, že prostřednictvím zážitku

Poslední letošní školní akcí před vydáním vysvědčení bylo
rozloučení se žáky 5. ročníku ve čtvrtek 24. 6. A teď již
„Hurá na prázdniny!“

Přijmu
brigádníka
tel. 606 893 919
hájenka Šebetov Karlov
zouharhonza@email.cz

