zakoupit podvodní vysavač. Po tolika letech mám konečně pomocníka, se kterým mohu v průběhu sezóny ze dna
poloautomaticky odfiltrovat případné usazeniny či kal.
V mezi u kiosku jsou nové bezpečné schody, druhé schody v mezi nad bazénem ještě musí opravou projít.
Přítok do bazénu bude od září 2017 posílen o vodu z vodojemu Kapouňata. Tento vodojem se již nebude používat pro
dodávku pitné vody obyvatelům a celá kapacita bude využita pro nádrž. Před dvěma roky se prováděla obnova prameniště pro
koupaliště a již v té době jsem do systému svodníků nechal zakomponovat kontrolní šachty a regulace průtoku pro budoucí
zamýšlené přepojování.
Právě nedostatečný přítok vody do nádrže je letošním největším problémem. Současné extrémní sucho s minimem srážek
a rekordně nízkou hladinu spodních vod, za ty léta co dělám správce nádrže, ještě nepamatuji. Pár posledních zim téměř bez
sněhu a letních období bez dešťů se na vydatnosti přírodního prameniště nádrže projevovaly každoročním stále slabším
přítokem. Využití vodojemu je dobrou zprávou a také asi poslední záchranou pro další fungování nádrže v příštích tropických a
na srážky slabých letech.

Červenec v pranostikách
/13./ Svatá Markyta vede žence do žita.
/15./ Na den Rozeslání apoštolů bývá devět bouřek.
/18./ O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
/20./ Svatý Eliáš odřezává první plást.
/22./ Neuzavírali se sňatky – sňatek uzavřený
v tento den přinášel smůlu.
/25./ Jakub bez deště - tuhá zima.
/26./ Annenské chladné rosy ohlašují pěkné časy.
/31./ Při svatém Ignáci strniska se obrací.

Graf
z
obecní
meteostanice
zobrazuje
vydatnost
srážek
v Šebetově za posledních 30 dní.
Zatím nejvydatnější déšť byl
23. června 2017, kdy napršelo
pouhých 8,7 mm srážek. Všechny
grafy měřených veličin meteostanice
najdete na webu obce.

Často jsem dotazován, proč nenapouštíme koupaliště brzy z jara, kdy je ještě vydatný přítok. Jednak je to proto, že šest
měsíců nejde za stávajících podmínek udržet senzorickou kvalitu vody. Především pak proto, že v květnu začíná a začátkem
června končí pylová sezóna. Žádný provozovatel koupaliště bez kapacitního přítoku nenapouští bazén v období polétavého
pylu. Tyto částečky nejdou zachytit ani odfiltrovat a ve vodě spustí tvorbu řasovitého šlemu a rychlého zahnívání. V minulosti
se dvakrát na naléhání tehdejšího nájemce kiosku napouštělo v době pylové sezóny. Voda vždy do dvou týdnu zčernala, stěny
a především dno se potáhlo vrstvou slizu a bazén se musel vypustit a opětovně důkladně vyčistit.
Loni a letos modrá, čistá a průzračná voda s minimálním přídavkem ošetřujících látek je výsledek mého každodenního
snažení na hranici mých lidských a dostupných technických možností. S naší jednoduchou filtrací a systémem přiměšování si
nedokážu představit, že bych dokázal z prohnilé vody udělat netoxickou, čistou, průzračnou a modrou.

Kino Šebetov – pátek 21. července v 19:30 hodin

LOGAN: WOLVERINE
Tradiční předpouťové představení akčního kinohitu

Jeho čas nadešel
Wolverine (Hugh Jackman) se vrací. Jenže je na tom nyní trochu hůř. Jeho schopnost
uzdravování pomalu vyprchává a elánem také zrovna nehýří. Navíc je na vše skoro
sám. Z X-Menů přežívá ještě Charles Xavier známý také jako Profesor X (Patrick
Stewart), který je ale vážně nemocný, ztrácí paměť a trpí nebezpečnými záchvaty
ohrožujícími jeho okolí. Společně se ukrývají v opuštěné továrně na americkomexické hranici. Jejich utajení ale skončí, když se objeví Laura (Dafne Keen), dívka,
která má překvapivě stejné schopnosti jako Wolverine a v patách má navíc nelítostné
pronásledovatele, kteří se jí snaží zmocnit. Ve chvíli, kdy Wolverine a Profesor X
přijmou Lauru „do rodiny“, stávají se z nich štvanci, kterým jde po krku velmi
brutální a vytrvalý nepřítel. Hrdinové na útěku mají k dispozici jen zbytky sil starých
X-menů a Lauřiny schopnosti, které však ona sama těžko zvládá. A tak přichází čas,
aby Wolverine v sobě našel zbývající vůli a sílu nejen k boji, ale i k tomu, aby Lauře
předal své zkušenosti.
Širokoúhlý film, české znění, nepřístupný do 15 let, 137 minut, vstupné 40 Kč,
www.cinemart.cz.

Měsíčník „Šebetovský zpravodaj“ vydává při Obecním úřadě v Šebetově a příspěvky přijímá Zdeněk Čížek.
E-mail: sebetov@sebetov.cz. Tisk OÚ Šebetov. Náklad 650 kusů. Neprodejné, zdarma. MK ČR E 21776.
OÚ Šebetov – telefonní kontakt: účetní tel./fax. 516 465 429, starosta 516 465 860, VOIP 530 336 530.
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Ze schůze ZO
Zasedání ZO č. 2/2017 ze dne 21. června 2017
Vzhledem ke značné obsáhlosti zápisu ze zasedání
a nedostatku tiskového prostoru Zpravodaje otiskujeme
pouze hlavní přijatá a schválená usnesení bez osobních
a citlivých údajů. Celé znění zápisu je uveřejněno na webu
obce.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje prodej pozemku
p.č. 1493/4, k.ú. Šebetov, o výměře 100 m2 za kupní cenu
250,- Kč/m2. Kupující hradí všechny náklady a poplatky
spojené s prodejem. ZO se dále dohodlo na úhradě 50 %
nákladů vyhotovení geometrického plánu, který je
podkladem pro uzavření kupní smlouvy.
Zastupitelstvo obce Šebetov uděluje souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad.
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2016 obce Šebetov.
Zastupitelstvo obce Šebetov nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4
vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2016 MŠ Šebetov.
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2016 ZŠ Šebetov.
ZO schvaluje použití rezervního fondu k dokrytí
záporného hospodářského výsledku MŠ.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu
pro objekt dočasné garáže o rozměrech 5,8 x 3,25 m na
parcele č. 3141/1, k.ú. Šebetov. Současně pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu
pro objekt dočasné garáže o rozměrech 6,8 x 7,2 m na
parcele č. 1591/2, k.ú. Šebetov. Současně pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
ZO schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku
ZŠ.
ZO uděluje výjimku z počtu žáků ZŠ Šebetov pro školní
rok 2017/2018.
ZO přijímá dotaci a schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. 045031/17/ORR. Současně pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
ZO schvaluje provedení klempířských a natěračských
prací na střeše OÚ firmou Klempířství Lajšner. Dále ZO
schvaluje provedení montáže ochranných sítí proti holubům
od firmy DDD služby Brno. Současně pověřuje starostu obce
podpisem smluv.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy č.: 1030035604/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: PV-014330041713/001 ve
prospěch společnosti E.ON. Starostu pověřuje podpisem
smluv.
ZO schvaluje příspěvek na povrchovou úpravu domu č.p.
135 ve výši 5.000,- Kč.
ZO přijímá dotaci a schvaluje uzavření smlouvy
o čerpání dotace. Současně pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy a provedením všech nezbytných kroků vedoucích
ke zdárné realizaci díla a čerpání dotace.
ZO přijímá dotaci a schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí finančních prostředků. Současně pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy a pořízením elektrické
tříkolky.
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Chornickému žel.
klubu na organizaci Mikulášské jízdy parního vlaku dne
3. prosince 2017 ve výši 3.000,- Kč včetně poskytnutí
nezbytného občerstvení pro personál vlaku.
ZO schvaluje úhradu výkopových a montážních prací na

domovních dešťových přípojkách u majitelů nemovitostí
dotčených stavbou kanalizace v části Kapouňata. Úhrada
bude provedena na základě faktur po odsouhlasení
provedených prací dozorem stavby.
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
s firmou REISTAV Brno. Starostu pověřuje podpisem
smlouvy.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2017.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Šebetov
č. 2/2017 o rušení nočního klidu.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu
zasedání Zastupitelstva obce Šebetov ve 21:30 hodin
a poděkoval všem za účast.

Zubní pohotovosti
Zubní
pohotovost
je
dle
rozpisu
zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.
15.7. MUDr. Láníková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 456
16.7. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197,
telefon 516 471 210
22.7. MUDr. Lukeš, Boskovice, Smetanova 24,
telefon 516 454 046
23.7. MUDr. Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2,
telefon 516 474 488
29.7. MUDr. Nečasová, Blansko, ZŠ, Rodkovského 2,
telefon 607 812 963
30.7. MUDr. Padalík, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
telefon 516 491 263
05.8. MUDr. Paděrová, Šebetov 117, telefon 516 465 452
06.8. MUDr. Paulíčková, Černá Hora, zdravotní středisko,
telefon 725 415 615
12.8. MUDr. Pernicová, Boskovice, Růžové nám. 16,
telefon 774 177 804
13.8. MUDr. Pokorná, Blansko, Gellhornova 9,
telefon 516 412 422
Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111.
Službu zajišťuje ve všední dny od 17 hodin do 7 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.
Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, telefonní číslo
516 491 111.

Dovolená a změny u lékařských služeb v Šebetově
MUDr. Lick z důvodu dovolené neordinuje od pátku
14. 7. 2017 do pátku 21. 7. 2017.
MUDr. Albert bude zastupovat v ordinaci v Šebetově
v úterý 18. 7. 2017 od 7:30 do 12 hodin a ve čtvrtek 20. 7.
2017 od 7:30 do 12 hodin. Ostatní dny ošetří MUDr. Albert
akutní případy ve své ordinaci v Benešově.
Změna ordinační doby v červenci a srpnu u dětské
lékařky MUDr. Machačové:
Ordinace Šebetov:
Po 7:30 - 10:00 Út 11:00 - 13:00
St 7:30 - 10:00 Pá 7:30 - 10:00

Už jsou prázdniny...
Rok se s rokem sešel a opět tu jsou letní prázdniny.
V letošním školním roce jsme v mateřské škole pořádali jako
tradičně Drakiádu společně s družinou, Mikulášskou
besídku, vánoční dílnu s rodiči a vánoční besídku
s bývalými zaměstnanci školky. Měli jsme ve třídě několik

červenec 2017

divadelních představení, byl tu i kouzelník se zvířátky.
Navštěvovali jsme místní kino, v lednu předškoláci jezdili
společně se Základní školou Šebetov a Vanovice do plavání,
tři děti se učily hrát na zobcovou flétnu. Den matek jsme
oslavili jako každý rok vystoupením v kině, a Den dětí
skákacím hradem. Dvakrát jsme přišli do školky v maskách,
a to na masopustní karneval a rej čarodějnic. Kromě toho
jsme měli dvakrát zábavné dopoledne se soutěžemi
a samozřejmě nesměly chybět sladké odměny. V červnu jsme
jeli se Základní školou do ZOO Lešná
Poslední den školního roku byl ve znamení rozloučení se
s předškoláky. Letos nám odchází do školy Tereza
Axmanová, Oliver Banya, Jakub Hampl, Michael Staněk,
Matyáš Komárek a Jan Zouhar. Přejeme jim dobrý start
a samé jedničky.
Od příští školního roku se budou děti od pěti let vzdělávat
v mateřské škole povinně. V praxi to znamená, že všechny
děti budou mít povinnou desetiletou školní docházku. Rodiče
budou mít možnost zvolit si pro své dítě i individuální
vzdělávání, ale školáček bude do MŠ chodit na ověřování
úrovně očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech.
V případě ukončení individuálního vzdělávání a s tím
souvisejícím zahájením denní docházky do mateřské školy,
je nutné ze strany školy udělat patřičné kroky umožňující
vzdělávání tohoto dítěte.
Krásné prázdniny a úspěšný příští školní rok přejí
zaměstnanci MŠ Šebetov.
Za MŠ zapsala Horáková Jitka

Osvědčení o úspoře emisí
Společnost EKO-KOM a.s. nám předala osvědčení
k výsledkům odpadového hospodářství obce Šebetov za rok
2016. Jeho obsahem je následující sdělení:
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru
a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně
obalových, jste ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s.
přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové
stopy“. Úspora, kterou jste dosáhli představuje:
Emise CO2 ekv.: 29,744 tun
Úspora energie: 753 617 MJ
Ing. Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM, a.s.

Klípky-střípky
* Obecní web byl v uplynulých třech týdnech minimálně
aktualizován. Důvodem byla komplikovanější migrace na
nový server u poskytovatele. Nyní jsou již všechny
komponenty a funkcionality portálu obnoveny a o víkendu
zapracuji na rozsáhlejších aktualizacích.
* Zeleň v zámeckém parku byla chemicky ošetřena, vytrvalé
plevele byly vyhubeny či ručně vypleveleny a do zelených
ploch byl doplněn barvínek a břečťan. Do záhonů růží se
dosadil šantu kočičí, orlíčky a šalvěj hajní.
* U odbočky z hlavní silnice do Obory jsme byli nuceni
zrušit sběrné hnízdo na vytříděný odpad. Tyto kontejnery na
sklo, plast a papír začala odpadová společnost SUEZ odmítat
vyvážet, neboť obsahovaly netříděný komunální odpad.
Obecní pracovník se po dva týdny snažil kontejnery
vyprazdňovat a přetříďovat, ale situace se ještě zhoršila.
Projíždějící motoristé /či spíše projíždějící chataři a chalupáři
z okolí/ si z nádob na separované komodity udělali
skládkovací zónu na veškerý nepohodlný odpad. Nádoby
byly přesunuty mimo hlavní silnici pod koupaliště.
* Ve středu 26. července bude v naší obci již zcela tradičně
zastávka pěší pouti křesťanů, kteří v našem kulturním domu

poobědvají a občerství se na další dlouhou cestu.
* V naší knihovně si přečtěte červencové vydání časopisu
dTest, který mimo jiné přináší výsledky testů čokoládových
zmrzlin, dronů s kamerou, výrobníků sody, pracích
prostředků a nealkoholických piv.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou lichou sobotu v měsíci,
tedy 22. července a 5. srpna 2017 od 14 do 15 hodin.

Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 13. července,
27. července a 10. srpna 2017. Reklamace neodvezených
nádob uplatňujte na telefonu 724 761 642.
Odvoz plastů každou sudou středu nebo lichý čtvrtek, odvoz
skla 1 x za 4 týdny v lichou středu, papír každý sudý čtvrtek.
Bioodpad se odváží každý pátek odpoledne.
Přesné termíny odvozů všech komodit jsou na webu obce.
Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí od 14 do 17
hodin.
Telefony na ohlášení poruch:
TOPNET internet – telefon 736 484 631, o víkendech volejte
na číslo 731 413 488. Internet od společnosti UNET –
telefon 604 758 166.
Programy v kabelovce – SMS na číslo 602 836 939.

Úpravy v areálu koupaliště
Jak jsem již psal v minulém Zpravodaji, od dubna se
prováděly rozsáhlé vysprávky trhlin v tělese bazénu. Velkou
komplikací byla závada na vysokotlakém čerpadle hasičské
cisterny, která se používá k důkladnému očištění stěn bazénu
před nátěry. Letos jsme díky brigádníkům poprvé v historii
koupaliště natřeli modrou barvou i celé dno. V systému
filtrace jsem za pomoci pana Mirka Markuse navrtal pouzdra
a do nich nové vstřikovací jehly, které aplikují prostředky na
údržbu vody. Nové jsou také sací košíky u pulzních
čerpadel. Před pár dny jsem vyměnil šesticestný ventil, který
vlivem opotřebení skrytě odpouštěl vodu z bazénu do
odpadu. Mé poděkování patří Kubovi Talašovi, který mi
daroval větší množství speciálního kameniva do filtrů. To
budu teprve testovat a pokud zlepší účinnost čištění,
postupně ho doplním do všech čtyřech filtračních jednotek.
Veřejné osvětlení v areálu je realizováno bezpečným
napětím 24 V a průmyslovými žárovkami. Nyní nově jsou ve
svítidlech speciální LED zdroje, které svítí mnohem více
a přitom mají jen čtvrtinovou spotřebu. Další inovací prošlo
podvodní osvětlení v bazénu. Po loňském úspěšném
zabudování COB čipů jsem do světel přidal i zdroje emise
modrého světla ve spektru UV. Nešlo mi o efekt modré
vody, ale o to, aby noční svícení nádrže nepodporovalo růst
řas. S novým podvodním svícením jsem musel také
„upgradovat“ můj loni vlastnoručně vyrobený napájecí
rozvaděč, aby měl větší rezervu výkonu a byl tak
bezpečnější. Úpravy osvětlení byly investice v řádu
stokorun, vše jsem vytvářel vlastními silami, nápady
a hlavně s nadšením. Kolem nádrže se v minulosti pokládalo
levné lino či kobercovina. Toto se neosvědčilo a tyto
materiály měly nevyhovující vlastnosti a krátkou životnost.
Z velkoskladu jsem sehnal speciální gumový recyklát /za
skvělou cenu/, který by měl zajistit pohodlnější chůzi
bosýma nohama kolem nádrže. Letos otestujeme jeho
životnost. Při loňské podzimní výprodejové akci společnosti
Mountfield se mi podařilo za neskutečně nízkou cenu

