Prováděné úpravy v obci

Červenec v pranostikách

Díky kladnému stanovisku odboru památkové péče nám bylo umožněno na okrasné
trámy střechy obecního úřadu instalovat sítě proti holubům a provést nátěr střechy.
Trámy byly očištěny a opatřeny ochranným nátěrem. Síťování krovů se potvrdilo jako
jediné účinné řešení proti velkému množství holubů, kteří tu vytrvale budovali hnízda,
znečišťovali vše trusem, ucpávali okapy a likvidovali trámy. Hliníkové šablony střechy
byly tlakovou vodou zbaveny nečistot, vyrovnány a především znovu zafixovány
hřeby. V posledních letech se totiž při větrném počasí mnoho šablon pozvedávalo
a trhalo. Na pokyn památkářů je střecha obnovována do zeleného odstínu. V nedávné
době se díky dotaci na budově provedla rekonstrukce komínů a okapů včetně svodů.
Na zdravotním středisku se provádí rekonstrukce sociálního zařízení v osmi prostorách –
mění se umyvadla, pisoáry, záchody, obnovují obklady a podlahy. Všechny tyto sanitární
prvky byly na středisku naposled rekonstruovány v osmdesátých letech minulého století.
Po ukončení prací chci ještě na všech toaletách naistalovat moderní úsporné osvětlení.
Prostřednictvím Svazku byla v cestě kolem požární nádrže položena nová kanalizace pro
oddělení balastních a splaškových vod. Opatření mělo za cíl především zamezit nátoku
balastu na ČOV ze starého zborceného kanálu. Obec hradila pouze prodloužení od kiosku
k chatové oblasti, kde se mohli napojit nemovitosti občanů a ve výhledu je tímto
umožněno vlastníkům chat si provést vlastní přípojku na kanalizaci. Z loňska je tu
položeno i prodloužení páteřního vedení pitné vody.
V části náměstíčka v Kapouňatech byla po loňských
pracech při rekonstrukci vodovodu a oddílné
kanalizace obnovena zeleň v silničním pásu. Prostor
byl vyplněn kvalitní zeminou, navráceny okrasné keře
a nově založen trávník.
Velké množství práce se odvedlo na obecním domu u sběrny odpadů. V posledních letech
se tu řešil zcela zásadní odvod spodních vod za základů budovy, kompletně se obnovila
střešní konstrukce a okapy. Letos jsme vyměnili vstupní dveře a všechna okna v přízemí,
osadili automatická vrata, obnovili omítky, elektroinstalace, podlahy, zabudovali nové
osvětlení, mříže na okna a alarm. Objekt nyní můžeme využívat jako zázemí pro sběrnu
odpadů a technické prostředky obce.
V areálu koupaliště bylo staré zcela havarijní schodiště
nahrazeno novým a bezpečným. Pro potřeby návštěvníků
a především dětí a mládeže jsou tu nově také hodiny se zcela
přesným časem. Do výpustního objektu z požární nádrže byla
vyrobena a osazena nová mříž. Původní již nešla opravit.
Nejen z těchto, ale i z dalších našich počinů najdete mnoho snímků ve fotogaleriích na webu
obce. Podle volného tiskového prostoru bych rád v srpnovém vydání informoval o dalších
rozpracovaných aktivitách a představil první letošní získané dotace.

Kino Šebetov – pátek 20. července v 19:30 hodin, vstupné 40 Kč.

TÁTOVA VOLHA
Hvězdně obsazená a mimořádně úspěšná česká komedie režiséra Jiřího Vejdělka.
Emotivní, napínavá, zábavná jízda se skvělými hereckými výkony.

Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit
s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského
syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je rozhodnutá
nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, se k
přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha
GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová)
a přátel (Boleslav Polívka, Emília Vášáryová), aby o tajemství zjistily víc …
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 90 minut, 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: tel./fax. 516 465 429, VOIP 530 336 530.

/13./ Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
/15./ Na den Rozeslání apoštolů bývá devět bouřek.
/18./ O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
/20./ O svatém Eliáši bouřky často straší.
/22./ V den Maří Magdalény rádo poprchává,
neboť svého Pána oplakává.
/25./ Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda.
/26./ O svaté Anně sedlák si žita nažne.
/30./ Na svatého Abdona ve švech praská stodola.
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„Jak se oblékaly naše babičky“
K podzimnímu posezení nad kronikami a fotoalby obce
chystám menší výstavu, věnovanou historii odívání v naší
obci. Za tím účelem prosím o zapůjčení jakéhokoliv
oblečení (včetně svatebních šatů) a oděvních doplňků
(rukavice, šátky, klobouky, kabelky, boty, deštníky
apod.), které uchováváte po svých předcích. Časové
rozmezí do r. 1970, svatební šaty do r. 1985.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost.
Miroslava Boháčková, kronikářka
tel. 724 275 143, email: bohackova.mirka@seznam.cz.

Ze schůze ZO
Zasedání ZO č. 3/2018 ze dne 27. června 2018
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 uzavřít Smlouvu
o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem v rámci akce
„Novostavbu chodníků v Šebetově“ a pověřuje starostu
podpisem.
Zastupitelstvo obce Šebetov uděluje souhlas s celoročním
hospodařením roku 2017 bez výhrad.
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2017 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 2017 MŠ Šebetov.
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2017 ZŠ Šebetov.
ZO schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku
MŠ roku 2017 do rezervního fondu.
ZO schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku
ZŠ roku 2017 dle předložené žádosti.
ZO uděluje výjimku z počtu žáků v Základní škole Šebetov
pro školní rok 2018/2019.
ZO schvaluje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu
/soukromý žadatel/ dle předložené žádosti.
ZO schvaluje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu ve
prospěch společnosti PASEB a.s. dle předložené žádosti.
ZO přijímá dotaci JMK na Restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého v obci Šebetov. Současně pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
ZO přijímá dotaci JMK na Pořízení věcných prostředků pro
JSDH Šebetov. Současně pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2018.
ZO schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. 1030043052/002.
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši
9 506,- Kč v rámci přepojení kanalizace z nemovitosti na
ČOV.
ZO schvaluje prodej nemovitosti p.č. 687/2, k.ú. Šebetov
za cenu 50 Kč/m2.
I. Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje:
1) smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí Technické
služby Malá Haná (dále jen „dobrovolný svazek obcí“), která
je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
2) stanovy dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou
č. 2 tohoto usnesení,
II. Zastupitelstvo obce Šebetov zmocňuje starostu obce
Šebetov k zastupování obce k účasti, jednání dobrovolného

svazku obcí a dále k účasti v orgánech dobrovolného svazku
obcí, přičemž pověřuje starostu obce Šebetov k podpisu
přihlášky a dodatku zakladatelské smlouvy a dalších
dokumentů dobrovolného svazku obcí.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu
zasedání Zastupitelstva obce Šebetov ve 20:10 hodin
a poděkoval všem za účast.

Slova na rozloučenou
Co je to? Každý o tom hovoří a těší se?
Ano, je to období, kdy jdeme do důchodu. I já letos
k poslednímu červenci 2018 odcházím.
V šebetovské mateřské škole jsem pracovala od září 1998
jako učitelka a později jako ředitelka. Byla jsem zde velmi
spokojena a vždy jsem se na děti a práci s nimi těšila. Během
těchto roků jsem se s mnoha lidmi spřátelila a s mnoha občany
získala velmi blízký osobní vztah. Bude se mi stýskat, ale už
jsem ze sebe „vyždímala“ vše, co jsem mohla a svoje místo
předávám slečně Koutné, která splnila všechny požadavky
v silně obsazeném konkurzu. Přeji jí plnou školku dětí
a takový výborný a spolehlivý personál, se kterým jsem já
celou dobu pracovala a byla spokojená.
Též děkuji všem, se kterými jsem spolupracovala a vždy
mi vyhověli – OÚ – panu starostovi, paní účetní, paním
prodavačkám v obchodech Jednota a Megi, stejně tak vedoucí
pošty v Šebetově.
Ilona Pešová
Školní rok 2017/2018 byl pro mne i naši paní ředitelku
posledním v naší víc jak čtyřicetileté praxi. Zapsáno bylo 22
dětí, z toho polovina 2 až 3-letých. Začátky byly pro některé
maličké těžké, ale nakonec jsme všechno zvládli a ve školce
jsou jako doma. Jako každý rok, jsme měli společně
s družinou drakiádu, účast byla hojná, počasí vyšlo perfektně.
V prosinci nás navštívil Mikuláš, anděl a čerti. Děti pozvaly
rodiče a jiné členy rodiny, a předvedly hezký program. Na
Vánoce jsme měli dílnu s rodiči, kde jsme tradičně tvořili
nepečené cukroví, nastrojili stromeček a druhý den na vánoční
besídce nám Ježíšek nadělil dárky.
Na jaře jsme se zúčastnili s malým vystoupením vítání
občánků a v květnu Dne matek a rodin v kině. Ke Dni dětí
jsme pro všechny připravili dárek v podobě dopoledne na
skákacím hradu. Na výlet jsme letos jeli na Ohradu ve
Vískách. Děti se projely na koni, prohlédly si ostatní zvířata,
pohrály si na pískovišti, houpačkách a trampolíně. Potom
přijelo auto Policie, kdy dva policisté začali z auta vytahovat
neprůstřelné vesty, opasky, zbraň, obušky, pouta a jiné
zajímavé věci. Vše si děti mohly prohlédnout, něco
i vyzkoušet, samozřejmě s odborným výkladem a pod
dohledem policistů. Poděkování za tento zážitek patří
tatínkovi Magdalénky Navrátilové. Pak už nás čekal oběd
v restauraci a odjezd domů.
Letos nás opouští 6 předškoláků a jeden chlapec odchází
do mateřské školy v místě svého bydliště.
Našim předškolákům přejeme co nejlepší start do života
v základní škole a nově nastupujícím učitelkám hodně radosti
z práce s našimi nejmenšími.
Jitka Horáková

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna o sobotách,
nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
14.7. MUDr. Řehořek, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 453
15.7. MUDr. Řehořková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 453

červenec 2018
21.7. MUDr. Staňková, Jedovnice, zdravotní středisko,
telefon 516 442 726
22.7. MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,
telefon 516 477 319
28.7. MUDr. Semrádová, Sloup, Zemspol 221, 516 435 203
29.7. MUDr. Žilka, Benešov 19, 516 467 313
04.8. MUDr. Ševčíková, Blansko, Svitavská 1A, 516 416 386
05.8. MUDr. Řehořek, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 453
11.8. MDDr. Šméralová, Boskovice, Lidická 8, 516 453 998
12.8. MUDr. Štrajtová, Černá Hora, zdravotní středisko,
telefon 608 220 806

Plánované akce v obci

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 18 hodin do 24 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 20 hodin.
Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, telefonní číslo
516 491 111.

Klípky-střípky
* Dětská lékařka MUDr. Machačová oznamuje, že v týdnu od
16. do 20. července bude z technických důvodů ordinovat
pouze v ordinaci v Boskovicích. Ordinační hodiny budou jako
v Šebetově. Praktický lékař MUDr. Lick z důvodu dovolené
neordinuje od 16. do 20. července. V úterý 17. a ve čtvrtek 19.
července ordinuje v Šebetově MUDr. Albert, v ostatní dny
akutní případy ošetří MUDr. Albert v ordinaci v Benešově.
* Jménem Diakónie Broumov i jménem svým bych chtěl
poděkovat všem občanům, kteří přispěli svým nepotřebným
šatstvem či domácími potřebami do humanitární sbírky,
pořádané od dubna do června. V rámci dvou odvozů jsme
tentokrát nasbírali opravdu rekordně obří množství pomoci.
Díky Vám všem!
* Obecní on-line meteostanice i za měsíc červen 2018
potvrdila pokračující deficit dešťových srážek. Všechna její
data jsou přístupná v grafech na webu obce.

* V naší knihovně si přečtěte červencové vydání časopisu
dTest. Tentokrát s bonusovým mini testem vrtaček, dále testy
kuřecího masa, projektorů, správců hesel či nožů a spoustu
dalšího. Nabízíme i časopisy Reflex, Zahrádkář a Domov.
* Z webu obce rozesíláme na e-mailové kontakty informace
o novinkách, aktivitách či pořádaných akcí. Pokud Vám již
nejsou doručovány, je to možná způsobeno tím, že jste zřejmě
opomněli nově potvrdit souhlas se zasíláním. Udělení
souhlasu vychází z požadavků obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR). Registrační modul Informace
e-mailem najdete v levém sloupci dole na úvodní stránce.
* Na obecním úřadu v Cetkovicích bylo odloženo nalezené
horské jízdní kolo KENZEL černo-stříbrné barvy, které má
dvě nálepky cyklovýletů obce Šebetov. Zřejmě bude patřit
někomu z našich občanů.
* Odpadová společnost SUEZ Boskovice, která v obci vyváží
popelnice, nyní používá výrazně větší vozidlo. Z tohoto
důvodu se jako problematický jeví výsyp nádob v Oboře či
průjezd po místních komunikacích, kde stojí špatně
zaparkovaná vozidla /třeba náves, komunikace blízko zámku/.

Na sobotu 25. srpna je připravován XII. ročník
cyklovýletu obcemi mikroregionu OKOLO MALÉ HANÉ.
Hlavní pořadatelskou obcí je letos obec Borotín. Více na
webu: www.okolomalehane.cz.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou lichou sobotu, tedy
21. července a 4. srpna 2018 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 12. července, 26.
července a 9. srpna 2018. Případné reklamace neodvezených
nádob uplatňujte na telefonu 724 761 642. Prosíme občany,
aby v den odvozu neblokovali průjezd pro svozový vůz na
místních komunikací svými auty, předejdeme tak reklamacím.
Odvoz plastů každou sudou středu nebo lichý čtvrtek, odvoz
skla – kontejnery 1 x za 4 týdny v lichou středu, zvony 1x za
4 týdny, papír 1x za 14 dní každý sudý čtvrtek. Bioodpad se
odváží každý pátek. Přesné termíny odvozů všech komodit
jsou na webu obce.
Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí od 14 do 17
hodin.

