Nabídka služeb

Říjen v pranostikách

Sběrna odpadů je otevřena v sobotu
2., 16. a 30. října 2021 od 14 do 15 hodin.

• Teplý říjen – studený listopad.
• Teplý říjen – studený únor.
• Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.
• Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
• Studený říjen – zelený leden.
• Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
• V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
01. Fouká-li na sv. Remigia od východu, bude teplý
podzimek.
15. Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
16. Svatý Havel – devět počasí za den.
21. Svatá Uršula perličky rozsula; ráno vstala,
posbírala, ani jediné nenechala.
26. Svatý Haštal – vymeť maštal.
28. Svatý Šimon a Judy počasí o Vánocích ovládá.

* Svoz odpadových nádob z domácností
Změna termínů odvozů – použijte nový kalendář,
který najdete v obchodech spolu se Zpravodajem.
K úpravě termínů dochází vzhledem k zavedení systému
odděleného svozu odpadů u nových členských obcí.
Bioodpad – čtvrtek 7. a 21. října, 4. listopadu
Papír – pátek 22. října
Plast a nápojový karton – pátek 22. října
Směsný odpad – pátek 22. října
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.

09.10. MUDr. Soldmannová Svatava, Lomnice, Tišnovská
80, telefon 549 450 128
10.10. MUDr. Staňková Vlasta, Jedovnice, Zdrav. střed.,
telefon 516 442 726
16.10. MDDr. Stibor Jan, Lomnice, Tišnovská 80,
telefon 549 450 128
17.10. MUDr. Stojanov Milan, Blansko, B. Němcové
1222/15, mobil 605 184 479
23.10. MUDr. Ševčík Štěpán, Svitávka, Hybešova 197,
telefon 516 471 210
24.10. MUDr. Ševčíková Bohdana, Blansko, Svitavská
1A, telefon 516 416 386
28.10. MUDr. Ševčíková Radomíra, Poliklinika Blansko,
Sadová 33, telefon 516 488 454
30.10. MDDr. Šméralová Kristýna, Boskovice, Lidická 8,
mobil 731 074 479
31.10. MUDr. Štrajtová Jana, Černá Hora, Zdrav. střed.,
mobil 608 220 806
06.11. MUDr. Šumberová Ludmila, Lysice, Komenského
429, telefon 516 472 227
07.11. MUDr. Švendová Zdena, Křtiny, Zdrav. středisko,
telefon 516 439 404
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.

MUDr. Rula Machačová
od 1.10. 2021 opět ordinuje ve středu
7.30 -10.00 hodin v Šebetově
10.30 -13.00 hodin v Boskovicích, Lidická 10.

Slovo starosty obce
Máme tu říjnové dny, prý nejkrásnější měsíc podzimu. Dny
s posledními zbytky léta, kdy vrcholí období sklizní.
Otevírá se nám temnější a chladnější polovina roku
s typickým sychravým podzimním počasím.
Po letní sezóně tradičně vyčistíme požární nádrž,
naplánujeme nezbytné opravy a začneme se připravovat na
blížící se zimní období.

Volební informace

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 – 13 hodin.

si prohlídku mohou sjednat na tel. čísle 601 559 949 nebo
na e-mailové adrese: koudelkapavel@centrum.cz. Firma
dokáže provést v případě potřeby i nezbytné zednické
práce na kouřovodech. Velmi častý dotaz je také na revize
plynových kotlů či jejich servis. V regionu působí hned
několik techniků, obecní úřad na svoje objekty využívá
služeb pana Šebečka z Boskovic, mobil: 731 065 571.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
ve Vanovicích
srdečně zve na

K O N C E R T
komorní hudby
sobota 9. 10. 2021 v 17.00 hodin
Evangelický kostel ve Vanovicích
Účinkují: Rula Machačová - zpěv, Gabriela Plehová violoncello,
Lenka Bartošková - varhany, Martina Gužíková akordeon, Jiří Gužík - cimbál
Doprovody: Lenka Bartošková - varhany, Jiří Hrubý elektronický klavír
Program: A. Dvořák – V národním tónu, Novořecké písně,
Biblické písně, Hymnus, Romance
J. S. Bach - Et exultavit, Jesu du bist mein, Air, F.
Schubert - Ave Maria, A. Piazzolla - Ave Maria
Koncertem provází: Michaela Pál
Vstupné: 100 Kč

Hádanky pro děti
Z MINULÉHO ČÍSLA

Správné odpovědi: 1. ŠNEK, 2. OČI, 3. KRTEK,
4. VIDLIČKA, 5. JMÉNO

„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.

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14:00 do
22:00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 08:00 do 14:00
hodin.
2. Volební místnost bude zřízena v zasedací místnosti
Obecního úřadu Šebetov, č.p. 108, tel. 530 336 530.
3. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky nebo cestovním
průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů obecní úřad /tel. 516 465 429/ a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi /tel. 530 336 530/ o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Kontroly komínů
Opětovně si dovolím upozornit, že vlastníci nemovitostí
s vytápěním na pevná paliva jsou povinni jedenkrát ročně
provést kontrolu spalinových cest prostřednictvím
autorizované osoby. Po mnoho let organizujeme hromadné
prohlídky a čištění komínů prostřednictvím Kominictví
Koudelka z Moravské Třebové. Dle předběžných plánů by
se měly uskutečnit v týdnu od 25. do 29. října. Loňští
zákazníci se již hlásit nemusí, firma jim termín prohlídky
oznámí minimálně den předem telefonicky. Noví zájemci

Úpravy v KD a plánovaný začátek provozu kina
Nekonečné trápení s dokončením úprav v kulturním domu
už snad míří ke konci.
Zvládnuly se vyměnit
okna v celém objektu
s výjimkou
oken
kotelny, zdvojnásobila
se kapacita wc kabinek,
vyměnila se i nejstarší
poruchová
svítidla.
Spolu
s naším
pracovníkem Mirkem bych chtěl ještě provést pár úprav na
osvětlení ve vestibulu a
na pódiu hlavního sálu a
nainstalovat
nová
zrcadla. Výměna oken
přispěla k potřebě také
obnovit
výmalbu.
Předsálí je již téměř
vymalované, stejně tak
hlavní sál. Nyní se
maluje v hlavní vstupní místnosti. I zde se potýkáme
s velkými problémy s prasklinami, nerovnostmi
a především s odlupováním vrstev starých nátěrů. Čeká nás
však především velmi náročný úklid. Z těchto důvodů
raději odkládám obnovení provozu kina na listopad.
Krčma ukončila provoz
Pro minimální návštěvnost se nájemkyně Krčmy na
koupáku rozhodla pro ukončení činnosti. Nepodařilo se
nám zatím najít nového zájemce o provozování.
Stavební práce na křižovatce
Práce na infrastruktuře hlavní křižovatky byly zakončeny
napojením odběratelů na novou kanalizaci a vodovod.
Poslední zářiový den byl také okamžikem, kdy se propojily
– zokruhovaly vodovodní páteře. Propoje spolu s novými
armaturními uzávěry umožní vyrovnat tlakové poměry
a v případě poruch či oprav provádět odstávky sektorově.
Skončila tím etapa stavebních prací, které byly prováděny
pod dozorem a za přispění Svazku VaK. Díky vstřícnosti
SUS se také vyjednalo ofrézování nerovností prostoru
křižovatky a vyčkáváme na pokládku nového povrchu.
V říjnu již stavba definitivně opouští výkopy a pokračuje
„na povrchu“. Čeká nás budování těles zálivů, stavba
chodníku kolem večerky k rohu parkoviště a na závěr
budování ostrůvku pro přecházení. Etapa obnovy
infrastruktury byla spojena s mnohými komplikacemi
a nesnázemi. Vše se však podařilo vyřešit. Složitá pro
stavbu byla především nutnost zachovat průjezdnost
vozovky a funkčnost vodovodu a kanalizace po celou dobu
prací. Kritická byla nesmírná prašnost z rozsáhlých zásypů
výkopů, vytěžilo se a přesunovalo se neskutečné množství
zeminy. Nyní vstupujeme do poslední etapy stavby.

Šebetovský zpravodaj

Zbrojnice byla dokončena
Stavební práce na zateplení budovy hasičské zbrojnice již
byly ukončeny. Časový harmonogram byl dodržen

O trnité cestě vedoucí k obnově této skvostné památky,
o všech komplikacích, ale i o všech zajímavostech,
krásných chvílích a okamžicích spojených s obnovou, bych
asi dokázal popsat celý tento Zpravodaj.
Pokud nám bude osud příznivě nakloněn, v dalších týdnech
budete svědky opětovného zrodu této památky. A já rád
zase někdy příště něco málo odtajním.

Novinky z Mateřské školy Šebetov
Školní rok 2021/2022 je odstartován a jsme velmi
rádi, že jsme naše nejmenší mohli přivítat v mírně
vylepšeném prostředí. Po prázdninových vyklízecích
a stěhovacích pracích, malování všech prostor a renovaci
stropů a radiátorů, působí prostředí MŠ vzdušněji a čistěji.
A tak snad i toto zvelebené prostředí pomohlo novým 11
dětem k příjemné adaptaci. MŠ má tak i v tomto školním
roce naplněnu svoji kapacitu a všichni si přejeme, abychom
si letos mohli užít společný čas v MŠ bez omezení.
Zkrátka ale nepřišly ani děti ze ZŠ, protože úpravy byly
provedeny také ve školní jídelně. I zde byla nutná nová
výmalba včetně stropů a radiátorů a jídelna byla
dovybavena novým nábytkem.
Přejeme tedy všem dětem a rodičům pohodový školní rok
s úsměvem!

Hýbejte se s Eliškou …
www.eliskaservusova.cz
Telefon: 730 956 542

Mgr. Kamila Koutná, ředitelka MŠ Šebetov

a jedinou víceprací nad rámec projektu byla výměna střešní
krytiny. V přízemní garáži bych ještě rád provedl výměnu
původních stropních světel za výkonnější a úspornější.
Připravujeme návrat sousoší sv. Jana Nepomuckého
Jak si mnozí jistě povšimnuli, na Návsi je již kompletně
dokončen podstavec sochy sousoší. V minulých týdnech se
podařilo z polského lomu získat materiál na výrobu
chybějících dlaždic. Celý
podstavec je tak vyroben
z pískovce, který je stejné
struktury jako naše sousoší.
Již několik měsíců máme
hotové sloupky, plotky
a branku.
Zapomeňme prosím ve
svých myslích na minulou balustrádu, která lemovala
sochu. Po restaurátorském průzkumu bylo zjištěno, že to
byla dodatečně zhotovená stavba, která byla lepenicí dílů
ze schodišť zámku po přestavbě a malty. Tato část tak
bohužel nešla nijak důstojně obnovit. Památkáři navrhovali
nechat sochu volně v prostoru, já jsem se s restaurátorem
přiklonil k jejímu zachování. Nová ohrádka už nebude
stejná. Bude však důstojnější, svátečnější a více tak
zdůrazní mimořádnou uměleckou hodnotu díla.
Chyběli nám už jen dva andílci, které bylo nutno nově
vysekat. Této složité práce se ujal umělecký kamenosochař
z Náchoda. První andílek je již hotový. Když jsem viděl
jeho podobu, tak jsem se neubránil dojetí. Nový andílek je
stejně krásný jako kdysi odcizený originál a navíc má
i mnoho detailů. Na dokončení druhého andílka se usilovně
pracuje. Máme již připraveno i lešení a nic tak už nebrání
návratu sousoší. Pokud se vše podaří podle našich představ
a plánů, tak do konce roku bude sv. Jan Nepomucký opět
tou největší ozdobou Šebetova.
Jednu zajímavost zmíním ještě na závěr. K sousoší byla
dodatečně v pozdější době vystavěna ona zmiňované
balustráda. Současně s ní se na sousoší přidala i jistá
lucerna ve tvaru hvězdy, ve které se v období křesťanských
svátků zapalovala malá lojová svíce.
Po dohodě s restaurátorem a památkovým odborem se
dohodnulo, že na sousoší necháme zhotovit i onu lucernu.
Její výroba pro zachování umělecké hodnoty
a výjimečnosti musela být výhradně ruční. Byl to jeden
z nejsložitějších úkolů.

říjen 2021

Po dvouleté pauze způsobené epidemiologickou situací si
opět dovolujeme pozvat malé i velké v předvečer státního
svátku na tradiční lampiónový průvod. Sraz je ve středu
27. října v 18:30 hodin před Základní školou.
Zdeněk Čížek

Prostory před rekonstrukcí

DEN V PŘÍRODĚ

Dálková doprava vody
vahadlovými stříkačkami
Členové SDH Šebetov se v sobotu 18. září 2021 zúčastnili
akce Dálková doprava vody obcí Úsobrno. Cílem této akce
bylo za pomoci koňských vahadlových stříkaček dopravit
vodu od autobusové zastávky u skláren, po silnici, až do
prostoru před kostel. Na akci se přihlásilo celkem 13 sborů
z pěti krajů České republiky. Většina stříkaček byla od
firmy R. A. Smékal Čechy pod Kosířem. Po uctění památky
dvou hasičů zemřelých při zásahu v Koryčanech, zaujala
jednotlivá družstva svá postavení na předem určených
stanovištích. Po třiceti dvou minutách byla voda
dopravena až k hořícímu papírovému domečku u kostela,
který byl následně pomocí vody z vahadlových stříkaček
uhašen. Celková vzdálenost dopravené vody byla 1250
metrů.

Každý půlrok, připravujeme pro děti z naší školy
den v přírodě. Na začátku školního roku jej využíváme jako
adaptační minikurz pro všechny naše žáky. Prvňáčci se
seznamují se staršími spolužáky a všichni máme šanci se
navzájem poznávat i jinak než ve vyučování ve třídách.
V pátek 11. 9. byl krásný teplý podzimní den. S nadšením
jsme se vydali lesem směr Pohora poznávat a sbírat houby.
Vysvětlovali jsme si rozdíly mezi těmi jedlými, nejedlými
a jedovatými. Poznávali jsme rostliny, zejména ty jedovaté,
aby děti věděly na co si dát v lese pozor. Všichni naši žáčci
nás kantory mají opravdu rádi, protože po spravedlivém
hlasování vybrali tu strastiplnější cestu. Nutno však
podotknout, že byla určitě dobrodružnější. Vedla nás
pasekou, kolem rybníčků i „bažinou“. Během ní jsme však
posbírali alespoň spoustu přírodnin a vítězně došli do cíle.
V Pohoře měly děti obrovskou radost, protože byl otevřený
místní malý obchůdek s potravinami, a tak si mohly koupit
něco dobrého na mlsání. Posilněni jsme se vydali na cestu
zpět. Na oběd jsme došli s pocitem smysluplně využitého
dopoledne.

Prostory MŠ po rekonstrukci

Za okrsek hasičů a SDH Šebetov Ing. Antonín Habala

Mgr. Eva Filoušová, vyučující ZŠ

Školní jídelna

