Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena
29. ledna 2022 od 14 do 15 hodin.

v

sobotu

* Svoz odpadových nádob z domácností
Bioodpad – čtvrtek 27. ledna
Papír – pátek 14. ledna
Plast a nápojový karton – pátek 14. ledna
Směsný odpad – pátek 14. ledna
Případnou Vaši reklamaci nevyvezené nádoby
uplatněte u dispečera pana Dočkala, mobil: 778 700 840.
* Česká pošta
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 do 13 hodin.
08.01. MUDr. Chatrný Martin, Boskovice, Lidická 8,
mobil 734 231 260
09.01. MUDr. Jaklová Eva, Boskovice, Smetanova 24,
telefon 516 454 046
15.01. MDDr. Janáč Jiří, Boskovice, Lidická 10,
telefon 537 021 289
16.01. MDDr. Javorská Aneta, Poliklinika Blansko,
Sadová 33, telefon 516 488 455
22.01. MUDr. Jílková Stanislava, Rájec, Ol. Blažka 145,
telefon 516 410 786
23.01. MUDr. Kopáčková Drahomíra, Letovice,
A. Krejčího 1a, telefon 516 474 369
29.01. MDDr. Potůčková Dagmar, Blansko, Pražská 1b,
mobil 778 168 741
30.01. MUDr. Kraml Pavel, Boskovice, Růžové nám. 16,
mobil 733 644 499
05.02. MUDr. Křížová (MDDr. Vrbová), Knínice
u Boskovic 330, mobil 774 844 735
06.02. MUDr. Kubínová Eva, Nemocnice Boskovice,
telefon 516 491 263
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

Z Mateřské školy Šebetov
Konec kalendářního roku společně s adventním
obdobím patří k těm nejkouzelnějším, především pro malé
patří k těm nejkouzelnějším, především pro malé děti.
Společně s dětmi jsme si jej tedy v MŠ náležitě užili.
Jednou z akcí byl andělsky čertovský den, kdy jsme se
proměnili díky kostýmům na čertíky a andílky a v prostředí
připravených kulis nebe a pekla plnili mikulášské úkoly,
které nás zavedly až na zahradu MŠ. Tam nás čekalo veliké
překvapení v podobě dopisu od Mikuláše a také nadílky.

Ale ani po mikulášské nadílce jsme nezaháleli - plnili jsme
adventní úkoly z adventního kalendáře, připravovali
ozdoby na strom u hasičárny a u MŠ, zpívali, tančili, hráli

hry, zdobili stromeček ve školce, tvořili z těsta, papíru
a netradičních materiálů a pilně připravovali vystoupení
pro rodiče, které jsme jim formou videa věnovali jako
předvánoční překvapení. Snad se jim
scénky, tance, písničky a básničky
líbily a naladily je pohodovou
vánoční atmosférou. Poslední týden
před Vánocemi byl pak nabitý
mnoha zážitky. Obdrželi jsme
sponzorský dar od SDH Šebetov
v podobě balíčku plného výtvarných
potřeb, za který velmi děkujeme.
A nebyly by to Vánoce, kdyby se
i v MŠ pod stromečkem neobjevil nějaký dáreček. Radost
dětí
z nových
her
a pomůcek byla kouzelná.
Přesto nás ale čekal ještě
jeden důležitý úkol, kterým
bylo rozloučení s panem
školníkem Horákem, který
od ledna odchází do
zaslouženého důchodu.

s předstihem nainstalovány nové řídící obvody, které již
komunikují v novějších 4G sítích operátorů. Den před
platností nových jízdních řádů všechny panely přešly na
datový provoz v síti 4G. Výpadky jsou způsobeny potížemi
systému odesílání a příjmu dat z centrálního dispečinku.
Problémy jsou nyní na mnoha panelech ve správě KORDIS
IDS JMK. Ačkoliv po posledních aktualizacích náš panel
pracuje poměrně spolehlivě, v okolních obcích se potíže
občas vyskytují. Celý systém se ještě dolaďuje, a proto
prosím omluvte případné výpadky jeho provozu.

Slovo starosty obce
Novoroční ohlédnutí
V roce 2021 se narodilo 9 dětí, zemřelo 11
spoluobčanů, 10 občanů se přistěhovalo a odstěhovalo se 7
obyvatel.
K 31. 12. 2021 mělo v obci trvalý pobyt 838 obyvatel.
Níže uvedené údaje byly čerpány z dostupných dat registru,
z důvodu legislativy GDPR nemůžeme poskytovat podrobnější
informace o přistěhovaných a odstěhovaných občanech.

Narodili se
únor
duben
červen
červenec
září
říjen
listopad
prosinec

Benjamín Krátký
Martin Komárek
Štěpánka Kučerová
Tobiáš Lizna
Kryštof Dosedla
Viktorie Smékalová
Ema Markusová
Jakub Tesař
Stella Vintrová

Vzpomínáme
leden
únor

Vladimíra Vojtěchová
Miroslava Boháčková
Danuška Letfusová /SS/
Antonín Veselý
Marie Presová /SS/
Tomáš Mertlík
Marie Ochranová /SS/
Jiří Hartl
Mojmír Chlup
Milena Voráčová /SS/
Jana Horníčková /SS/

Ke školce neodmyslitelně patřil a odvedl zde hromadu
skvělé práce. Děti mu předaly dárečky a obrázky na
rozloučenou a také my bychom mu chtěli ještě jednou
poděkovat touto cestou za veškerou práci, spolehlivost
a léta strávená ve školce. Přejeme dny plné pohody, zdraví
a času s nejbližšími.

duben
květen

Stejně tak přejeme našim dětem, jejich rodinám
a občanům Šebetova mnoho dobrého v roce 2022!
Mgr. Kamila Koutná, ředitelka MŠ Šebetov

Jménem sociálního družstva Diakónie Broumov si dovolím
tlumočit poděkování všem dárcům, kteří přispěli do
humanitární sbírky, kterou jsme zorganizovali na sklonku
roku. Nasbíráno bylo opravdu úctyhodné množství darů.

„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.

V posledních týdnech docházelo k výpadkům provozu
informačního panelu na hlavní křižovatce, který zobrazuje
aktuální odjezdy autobusů. Důvodem nebyla platnost
nových jízdních řádů, ale technologická změna přenosu
dat. Na datových sim kartách, které obsahuje každý panel,
byl ukončen provoz na starých 3G datových sítích. Do
panelů nejen v Šebetově, ale i v celém mikroregionu byly

srpen
prosinec

Vzhledem k očekávané další vlně nemocnosti vlivem nové
mutace omikron a současným přísným restrikcím pro
návštěvníky jsem opět přerušil provoz místního kina. Snad
budou prognózy mylné a kino bude moci opět brzy bez
omezení přivítat všechny návštěvníky.
V závěru roku byly na stavbě křižovatky ukončeny hlavní
stavební práce. Nyní zbývají podle vývoje počasí provést
drobné betonářské práce, odstranit nedodělky, vytvořit
podlahu v nové čekárně, plochu pro kontejnerové stání a na
jaře uskutečnit terénní úpravy.
Všude přítomné zdražování se bohužel dotklo i výše
místního poplatku za odpad. Po čtyřech letech se navyšuje
na 600 Kč. Ke zvýšení cen přistoupily všechny obce našeho
mikroregionu. Většina má shodnou částku, některé i vyšší.
Rostoucí náklady na provoz odpadového hospodářství obcí
jsou způsobeny nejen vyššími náklady na palivo a mzdy či
vyšším počtem odvozů nádob, ale především dramatickými
nárůsty skládkovacích poplatků, které stanovila zpřísněná
odpadová legislativa.
Občané mohou svoje poplatky za odpad uhradit nejen
osobně v kanceláři úřadu, ale také bezhotovostně
poukázáním částky na účet obce: ČS a.s.
1890801399/0800. Jako variabilní číslo uveďte svoje číslo
popisné. O platbě prosím informujte účetní na e-mailu:
ucetni@sebetov.cz či na telefonu 516 465 429, která Vám
obratem potvrdí platnost transakce a správnost výše úhrad.
Do 7. února 2022 jsou občané, u kterých došlo za uplynulý
rok ke změnám ve vlastnictví nemovitostí, povinni podat
přiznání k dani. Stejně jako roce 2021, budou pracovníci
Finančního úřadu připraveni
- telefonicky zodpovědět veškeré dotazy týkající se daně
z nemovitých věcí,
- spojit volající přímo na pracovníky spravující jejich
daňovou povinnost, nebo
- pomoci s vyplněním daňového přiznání, přičemž se
s poplatníkem dohodnou na formě pomoci, a to v takové
míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu.
Pracovníci FÚ Boskovice se Vám budou ve věci daně
z nemovitých věcí na telefonních číslech 516 487 126
a 516 487 184 věnovat každý pracovní den, vždy
MINIMÁLNĚ v době Po, St 8:00 – 16:30 hodin, Út, Čt
8:00 – 14:30 hodin a Pá 8:00 – 13:30 hodin, a to až do
pondělí 7. února 2022.
Minulé dva roky nás všechny vystavily těžkým zkouškám.
Prožijeme možná ještě další měsíce s pandemií a také
ekonomicky náročné období. Zkusme to zvládnout!
Dovolte mi popřát Vám do roku 2022 hodně štěstí,
radosti, lásky, pevného zdraví, a především sílu
a dobrou vůli postavit se všem výzvám, které nás ještě
čekají.
Zdeněk Čížek

Šebetovský zpravodaj

a
jejím
využití,
podívejte
se
na
stránky
www.trikralovasbirka.cz, kde nalezete všechny potřebné
informace.
Koordinátor Tříkrálové sbírky v Šebetově, Eva Axmanová

leden 2022

Projektový den „S policií“

obrázky s představami nového hřiště, nové budovy
obecního úřadu a akvaparku.
Na všechny účastníky čekají odměny.

Zpráva velitele

Milí přátelé Tříkrálové sbírky,
už 22. rokem přináší skupinky Tří králů do vaší obce zvěst
o narození Krista při tříkrálovém koledování. Věříme, že
Tříkrálová sbírka za dodržení hygienických opatření
proběhne letos tradičně. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
a především požehnání do roku 2021 budou přinášet
koledníci do vašich domovů od 1. do 16. ledna 2022.
Dary z Tříkrálové sbírky využíváme na to, abychom
klientům nabízeli stále lepší služby i na okamžitou pomoc
jednotlivcům. Díky vaší podpoře v loňské online
Tříkrálové sbírce jsme mohli například zaplatit
desetiletému chlapci s vážnou nemocí kostí kompletní
terapii nebo doplatit vícemístné auto pro lidi s postižením,
které jsme využívali také na cesty do oblastí postižených
tornádem.
Také výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 věnujeme lidem
v akutní krizi a rozvoji charitních služeb. V následujícím
roce bychom se chtěli ještě víc zaměřit na individuální
pomoc lidem, kteří se dostanou do těžké finanční situace
například z důvodu energetické krize, pandemie covidu
nebo zdravotních a dalších důvodů.
Z letošní Tříkrálové sbírky dále podpoříme práci Mobilního
hospice sv. Martina a seniory, zdravotně postižené i rodiny
s dětmi v regionu. Další část výtěžku věnujeme na nákup
aut na cesty pečovatelek a zdravotních sester do domovů
lidí na Blanensku a na podporu Charitní záchranné síti, díky
které můžeme okamžitě pomáhat lidem, pro které není
zrovna dostupná žádná jiná pomoc.
Pokud chcete tradici tříkrálového koledování podpořit
a koledníky s kasičkou nezastihnete, můžete přispět přes
naše
webové
stránky
na
adrese
www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2022 nebo přímo
na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním
symbolem 777966000 pro podporu Charity Blansko.
Sledujte naše stránky www.blansko.charita.cz, kde se
dozvíte aktuální informace a buďte s námi.
Velmi děkujeme všem lidem, kteří vlídně přijmou
koledníky a sbírku podpoří. Stejné díky patří i koledníkům
a všem ostatním, kteří se na sbírce podílí a nezištně věnují
svůj čas ve prospěch druhých.
Ing. Pavel Kolmačka, ředitel Charity Blansko

Tříkrálová sbírka v Šebetově
V naší obci proběhne Tříkrálová sbírka v sobotu 8. ledna
2022 v dopoledních hodinách. Koledovat budou místní
skauti.
V případě, že bude epidemiologická situace nepříznivá
a nebude možné se zapojit s dětmi do tradičního
koledování, budou pokladničky stejně jako minulý rok
umístěny v obchodech, lékárně a na OÚ. U pokladniček
budou k dispozici požehnané křídy a letáčky
s informacemi.
Pokud si přejete přispět on-line nebo se dočíst více o sbírce

Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči, vážení občané,
v letošním roce měla naše zásahová jednotka spoustu
práce, zasahovala celkem u dvanácti výjezdů a to u pěti
požárů, pěti spadených stromů, jednoho čerpání vody ze
sklepa a jednou při likvidaci živelné katastrofy v obci
Hrušky. Také se k naší jednotce vrátila opravená Avie
(CAS 8) po pádu stromu v minulém roce a k ní dorazila
posila – nové dopravní vozidlo (DA) Ford Transit.
Členové naší jednotky se také zúčastnili školení v zařízení
Tišnov a na stanici Blansko:
David Maršálek
Daniel Rosenberg
Ing. Tomáš Axman
Matěj Kopal
Michaela Šimková
Ondřej Kopal

– Obsluha motorové pily
– Velitel
– Strojník pro DA
– Velitel
– Strojník pro DA
– Obsluha motorové pily

Všem proškoleným gratuluji k úspěšnému
složení zkoušek.

V rámci projektového dne jsme pozvali do školy
příslušníky státní policie. Úvodem paní policistka nastínila
několik rizikových situací – jízda na kole, ztracení se na
výletě, ve městě, šikana, setkání s cizím člověkem apod.
Pokládáním otázek se děti snažila navést ke správnému
řešení. Ve většině případů věděly, co mají dělat a jak se
chovat. Kolega pak vybaven štítem, zbraněmi, helmou
a neprůstřelnou vestou předvedl, jak vypadá člen útvaru
rychlého nasazení. Zážitkem pro všechny a zejména hochy
bylo potěžkání a vyzkoušení výstroje a výzbroje. Ke
každému kusu dostali žáci výklad o tom, k čemu slouží.
Závěrem jsme se šli podívat na policejní auto a jeho
výbavu. Pan policista vysvětloval, jak se zastavují auta,
když řidiči nechtějí zastavit. To se dětem velmi líbilo.
V pondělí 20. 12. jsme procházeli s dětmi obcí a rozdávali
vánoční přáníčka,
drobné vyrobené
dárečky a zpívali
kolemjdoucím
koledy.
Mgr. Eva Filoušová,
ZŠ Šebetov

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům jednotky za
obětavou práci nejen při výjezdech ale i při udržování
techniky a Obecnímu úřadu za veškerou podporu.
Za výjezdovou jednotku velitel jednotky Ondřej Kopal

MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY V ROCE
2022 všem přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Šebetov

„Vidím to jinak“
Exkurze
v keramické
dílně
29. listopadu 2021
jsme s žáky vyrazili
objednaným
autobusem směr Šošůvka, kde nás čekala exkurze
v keramické dílně. Přivítala nás paní Lucie Horáčková,
majitelka a keramička. Prováděla nás po její dílně
a ukazovala, jak pracují zaměstnanci v různých fázích
procesu výroby keramiky. Děti se dozvěděly, jak výrobek
z keramiky vzniká, podívaly se do pece, v níž se keramika
vypaluje. Dokonce si mohl každý vyzkoušet točení na
hrnčířském kruhu. Což byl jedinečný zážitek. Paní Lucie
a její kolegyně pomáhaly dětem s točením a pod jejich
rukama vznikaly hrnečky nebo mističky. Následujícího
týdne jsme měli výrobky vypálené. Radost z nich i celé
zážitkové exkurze byla veliká.

Žáci základní školy se ve spolupráci s knihovnou zúčastnili
literární a výtvarné soutěže na téma „Vidím to jinak,“
která se týkala inovativního pohledu na naši obec.
Sešly se velice zajímavé a podnětné práce. Páťáci Tereza
Axmanová, Jakub Hampl, Matyáš Komárek a Jan
Zouhar napsali svoje představy, které se pohybovaly od
skromného přání, aby místní restaurace připravovala
„Šebetovské řízečky“ až po futuristické prosklené paneláky
a vzdělávání formou polykání nugetek nabitých
informacemi. Potom se nemůžeme divit, že v Šebetově
bude žít 1 500 000 000 lidí a taky milióny psů a koček.
K přiblížení představ vyrobili Tereza Axmanová, Matyáš
Komárek a Jan Zouhar nápadité prostorové modely.
Ani žáci nižších ročníků se nenechali zahanbit: prvňáci
Kristýna Dvorská, Sofie Přichystalová, Dan Raab,
Elena Říhová, Tomáš Říha, Marek Tesař, druháci
Eliška Dvorská, Petr Chlup, Karolína Trčková a třeťáci
Eliška Axmanová, Denisa Duchková nakreslili hezké

Ing. Miroslava Mertlíková, knihovnice

Leden v pranostikách
1. Jak na Nový rok, tak po celý rok. Je-li na Nový rok
hezky, budou pěkné žně.
6. Na Tři krále mrzne stále.
18. Na svatého Priska pod saněmi píská.
28. Je-li Karel Veliký málo ledový,
únor to zase napraví.
29. Na Saleského Františka meluzína
si často zapíská.

Novoroční předsevzetí
I když se snažíme bojkotovat všelijaká
novoroční předsevzetí, protože nás to pak
akorát stresuje, stejně se neubráníme alespoň
myšlence, že bychom se začátkem roku měli
jít trochu do sebe. Pojměme to letos trochu jinak
a inspirujme se zajímavými motivačními citáty slavných.
*„Začátek je tou nejdůležitější součástí každé práce.“
Platon (řecký filozof, pedagog a matematik)
*„Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš?
I v slzách je síla. Tak jdi a žij.“ John Lennon (britský zpěvák
a skladatel, člen hudební skupiny The Beatles)
*„Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš
dál existovat, ale přestaneš žít.“
Mark Twain (americký novinář, spisovatel)
*„Aby se člověk zlepšil, musí se změnit. Aby byl perfektní,
musí se měnit často.“ Winston Churchill (britský politik,
spisovatel, historik, žurnalista, voják a zákonodárce).

