SI

Duben v pranostikách

Zvukový systém 7.1 kanálů

/14./ Na svatého Rudolfa se má nahlížet do úlů,
a jestli včely nemají dost potravy, má se jim, nejlépe
na schod měsíce doplnit.
/20./ Potí-li se Domicila, bude Marek chodit
v kožiše.
/23./ Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky.
/24./ Před Jiřím sucho, po něm mokro.
/25./ Kolik tepla před Markem, tolik zimy po něm.

Program kina Šebetov
Pátek 12. dubna – LÉTO S GENTLEMANEM

Česká romantická komedie

Letní romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce a naději…
Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé léto v chatové oblasti pár desítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už
snad celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. Dny plynou ospale jeden za druhým. Její muž
svůj čas už dlouhou dobu spravedlivě dělí mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu modelů lodí ze sirek uvnitř lahví a jeho žena je
pro něj prakticky neviditelná. Anna si každé léto zpříjemňuje na několik dní pravidelným setkáváním s kamarádkami, které za ní
do malebných středních Čech přijíždějí na cyklistické výlety v okolí hradu Kamýk. Jednoho dne se ve vesnici objeví muž jménem Artur
(Jaromír Hanzlík). Elegantní, šarmantní gentleman, který je, jak všichni předpokládají, novým majitelem místního zámku. Zámek je sice
spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký pán s ním má velké plány. Mezi Arturem a Annou přeskočí jiskra. Anna zažívá pocity již dlouho
nepoznané. Artur je galantní a zahrnuje ji pozorností. Anna s ním čím dál častěji uniká své životní realitě vstříc romantickým výletům
a zážitkům…
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 98 minut, http://www.bioscop.cz.

Pátek 19. dubna – ÚTOK Z HLUBIN

Akční drama

Kdo ovládá oceány, ovládá celý svět
Severní oceán je místem, kde studená válka mezi západem a Ruskem nikdy neskončila. Mimo dosah lidských očí tu probíhají nebezpečné
hry, provokace a dokazování síly. Nejmodernější nukleární ponorky na obou stranách mají nepřítele odstrašit od útoku, jež by měl
za následek stejně strašlivou odvetu. Hry ale skončily! Ruská ponorka pod hladinou pošle bez varování svého soka na dno. Nad hladinou pak
zmizí ruský prezident a velení nad armádou i nukleárním arzenálem se ujímá nebezpečný generál s touhou svoji mocnou armádu konečně
použít. Válka už není jen hrozba, válka pomalu začíná. Zatímco na souši uprostřed nepřátelského území má americké komando za úkol
zajistit a zachránit ruského prezidenta, pod vodou je povolána do akce speciální útočná ponorka s Gerardem Butlerem v roli jejího kapitána.
Musí využít své letité zkušenosti podmořských her na kočku a myš a dostat se až do týla nepřátelských vod. V případě nutnosti útočit. Při své
misi v hlubinách najde nečekané protivníky i spojence.
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nepřístupný, 121 minut, www.bontonfilm.cz.

Pátek 26. dubna – ČERTÍ BRKO

Mimořádně úspěšná česká pohádka

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků, možná ani
netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě
a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka
na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác se vydává
do Pytlova a hned jeho první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou
místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty
nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 99 minut, www.falcon.cz.

Pátek 3. května – SMRTELNÉ STROJE

/28./ Hřmění mezi Markem a Vitalem značí
úrodný rok.
/29./ Na Petra mučedníka je dobře vysazovat zelí na
pole.

Dobrodružné drama

Světu docházejí zdroje, města se proměnila v pohyblivé predátorské stroje a jedna dívka se touží pomstít muži, který ji připravil
o matku. Bohužel, patří mezi ty vůbec nejmocnější muže planety. Smrtelné stroje jsou dobrodružné fantasy od tvůrců Pána prstenů
a Hobita.
Za pár set let bude svět jen umírající nehostinnou pustinou, křižovanou obřími stroji na kolech, jejichž primární snahou je nacházet zbývající
zdroje obživy a surovin. V tato monstra se proměnila původní města. Sídla na kolech jsou plná lidí a největším a nejmocnějším z nich je
Londýn. Ten se rozrůstá i díky pohlcování menších strojů, které se objeví v jeho cestě. Tímhle způsobem se v Londýně ocitne i Hester Shaw
(Hera Hilmar), tajemná dívka se zjizvenou tváří. Jí jediné, zdá se, nevadí, že Londýn spolknul její domovské město. Hester se totiž díky tomu
ocitla v blízkosti jeho vládce Thaddeuse Valentina (Hugo Weaving), s nímž má z minulosti nevyřízené účty. Jenže i Thaddeus je rád, že
Hester vidí. Dívka má v držení předmět, s nímž by se mohl stát nejmocnějším mužem na světě. A protože má Thaddeus poněkud větší
palebnou sílu než ona, ocitne se Hester na útěku a v doprovodu zoufale nepraktického knihomola a renegátky, na jejíž hlavu je vypsaná
obrovská odměna.
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 128 minut, www.cinemart.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.
Program kina Šebetov včetně ukázek filmů najdete na: http://www.sebetov.cz.
„Šebetovský zpravodaj“ – periodický tisk územně-správního celku obce Šebetov. Měsíčník vydává při Obecním úřadě v Šebetově
a příspěvky přijímá Zdeněk Čížek. E-mail: sebetov@sebetov.cz. Tisk OÚ Šebetov. Náklad 500 kusů. Neprodejné, zdarma.
MK ČR E 21776. OÚ Šebetov – telefonní kontakt: tel./fax. 516 465 429, VOIP 530 336 530.
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Zahájena stavba tlakového pásma
V roce 2017 byl vybudován vodovod a nové tlakové
pásmo v části Kapouňata. V průběhu zkušebního provozu
bylo zjištěno, že vodovodní síť v Šebetově, odkud je
odebírána voda pro nové tlakové pásmo, není schopna
propustit dostatečný průtok vody a docházelo tak
k výpadkům v novém systému na automatické čerpací
stanici (ATS) Kapouňata.
V průběhu r. 2018 byla vypracována na objednávku
obce Šebetov a Svazku VaK projektová dokumentace na
rekonstrukci části vodovodní sítě v Šebetově. Bude
rekonstruována trasa vodovodu z Mezírky přes Náves ke
křižovatce u obchodu MEGI. Zároveň dojde k přepojení
části sítě na vyšší tlakové pásmo.
Stavbu provádějí pracovníci VAS divize Boskovice,
zahájena byla začátkem dubna. Trasa vodovodu je vedena
i v krajské komunikaci. Realizace díla si vyžádá dočasná
dopravní omezení při výstavbě. Část stavby bude
realizována bezvýkopově. Těmito opatřeními dojde k lepší
průtočnosti části vodovodní sítě, která aktuálně způsobuje
problémy v Kapouňatech. Stavba je předpokladem pro
vyřešení zásobování vodou v Kapouňatech a umožní další
rozvoj této lokality. Zlepšení tlakových poměrů se
samozřejmě projeví i v celém úseku od napojení.
Suché léto v roce 2018 potvrdilo i problematickou
kvalitu a slabou vydatnost mělkého vodního zdroje
v Kapouňatech, který lze po realizaci stavby vyřadit ze
systému zásobování pitnou vodou a trvale využít pro
posílení přítoku koupaliště.

Ze schůze ZO
Zasedání ZO č. 3/2019 ze dne 13. března 2019

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 uzavření
Smlouvy o účasti Obce Šebetov na financování díla
„Šebetov, Kapouňata – propoj tlakových pásem 2019“
a pověřuje starostu podpisem.

a citlivých údajů. Celé znění zápisu je uveřejněno na webu
obce.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření
Smlouvy o účasti Obce Šebetov na financování díla
„Šebetov, Kapouňata – propoj tlakových pásem 2019“
a pověřuje starostu podpisem.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje vyhlášení
konkurzu na pracovní pozici ředitele/ky Základní školy
Šebetov a pověřuje starostu provedením všech nezbytných
administrativních úkonů.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové
opatření č. 3/2019.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:07
hodin a poděkoval všem za účast.

Konkurz
Starosta obce Šebetov ve smyslu § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurs na
pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy Šebetov, okres Blansko, přísp. organizace
Požadavky:
Předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností
ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školské
problematiky a předpisů, organizační a řídící schopnosti.
Předpokládaný nástup na pracovní místo je 1. srpna 2019.
Přihlášky včetně povinných příloh jsou přijímány do
30. dubna 2019 v označené obálce na adrese Obecního
úřadu. Plné znění textu vyhlášeného konkurzu najdete na
webu obce Šebetov v sekci Úřední deska.

Šebetovský zpravodaj

Zápis dětí do MŠ

08.5. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol 221, t. 516 435 203

Mateřská škola Šebetov vyhlašuje zápis dětí pro školní
rok 2019/2020, který se koná ve čtvrtek 2. května 2019 od
11 do 15:30 hodin.
Rodiče se k zápisu dostaví se svými dětmi. Připraví si
rodný list dítěte, OP a vyplněnou Žádost o přijetí (ke stažení
na webových stránkách MŠ). Formulář žádosti si také
mohou vyzvednout ve dnech 29. – 30. dubna v MŠ.

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.

Pro přijímání dětí jsou stanovena tato kritéria:
- děti s trvalým pobytem v obci Šebetov s odkladem
a s povinnou předškolní docházkou (děti, které dovrší do
31.8. daného roku 5-ti let věku)
- děti, s trvalým pobytem v obci Šebetov, které do 31.8.
daného roku dovrší 4 let věku
- děti, s trvalým pobytem v obci Šebetov, které do 31.8.
daného roku dovrší 3 let věku
- ostatní děti tj. mladší a děti s trvalým pobytem mimo obec
Šebetov, budou přijímány podle věku od nejstaršího po
nejmladší, až do naplnění kapacity MŠ.

Oznámení dovolené

Obecní cyklovýlet
Dovoluji si Vás pozvat na již 16.
ročník obecního cyklovýletu. O víkendu
11. – 12. května se vydáme poznávat
čarovnou přírodu Vysočiny do regionu
Polička.
Ubytování
je
zajištěno
v mimořádně oblíbeném rekreačním kempu, kde je
rezervován dostatek lůžek v chatkách a v penzionu.
Příprava akce je v plném proudu. Na webu obce začnu již
brzy zveřejňovat podrobnější informace.

Nabídka obchodu MEGI
Máte velký nákup a malou tašku? NEVADÍ!
Zapůjčíme vám bezplatně tašku na kolečkách.
Nemáte právě hotovost? NEVADÍ!
Přijímáme platební karty. Při nákupu od 1 Kč, si můžete
vybrat hotovost na prodejně až do 3000 Kč /cash back/.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
13.4. MUDr. Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2,
telefon 516 474 488
14.4. MUDr. Nečasová, Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2,
telefon 607 812 963
19.4. MUDr. Padalík, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
telefon 516 491 263
20.4. MUDr. Paděrová, Šebetov 117, telefon 516 465 452
21.4. MUDr. Paulíčková, Černá Hora, Zdrav. středisko,
telefon 725 415 615
22.4. MUDr. Pernicová, Boskovice, Růžové nám. 16,
telefon 774 177 804
27.4. MUDr. Pokorná M., Blansko, Gellhornova 9,
telefon 516 412 422
28.4. MDDr. Potůček, Blansko, Pražská 1b, tel. 516 419 538
01.5. MUDr. Roth, Ostrov, Zdrav. středisko, tel. 516 444 326
04.5. MUDr. Řehořek, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 453
05.5. MUDr. Řehořková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 453

Dětská lékařka MUDr. Rula Machačová oznamuje
čerpání dovolené v ordinaci zdravotního střediska
v Šebetově ve dnech 27. 4. 2019 - 9. 5. 2019.
Sestra bude v ordinaci v Šebetově přítomna v pondělí
a v pátek od 7:30 do 10 hodin.
Zastupuje MUDr. Pavel Doležel v ordinaci Velké
Opatovice či dětská pohotovost Nemocnice Boskovice
po - pá: 17 - 22 hodin, so, ne, státní svátek: 8 – 20 hodin.

duben 2019

Orientální tanec je jeden z nejkrásnějších forem
pohybu, který vyjadřuje energii a radost. Probuďte v sobě
ženskost a smyslnost v kroužku, který vede každou středu
od 18 do 19 hodin v tělocvičně ZŠ Šebetov paní Vendula
Kammererová.
Cvičení pro maminky s dětmi v tělocvičně ZŠ Šebetov
probíhá každý čtvrtek od 8:30 hodin.
Sbor dobrovolných hasičů Šebetov si dovoluje všechny
pozvat na zahájení hasičské sezóny, které se uskuteční
v úterý 30. dubna v 17 hodin před hasičskou zbrojnicí.
Připraveno bude pivo Holba, grilované makrely a ukázky
hasičské techniky. Akce se koná za každého počasí!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Homeopatií si pomáhám v léčbě od roku 2004. Tato
léčebná metoda je naprosto neškodná a vysoce účinná,
proto by měla být homeopatika lékem první volby a to
zejména u dětí. V dětském věku významně snižuje
nemocnost a řeší i problémy, se kterými si klasická
medicína vůbec neví rady. Poruchy spánku, špatné
prospívání, snížená imunita v důsledku opakovaných
infekcí dýchacích cest, chronické záněty uší, chronické
rýmy, obtíže s kojením atd. Použití homeopatických léků
v prevenci nebo v začátku onemocnění zlepšuje reaktivitu
imunitního systému dítěte i dospělého, v důsledku toho
není nutné používat tolik klasických léků a stabilita zdraví
je podstatně lepší.
Přála bych si, aby o možnostech a účinnosti
homeopatické léčby vědělo co nejvíc lékařů, farmaceutů
i pacientů.
MUDr. Rula Machačová

Areál koupaliště bude v úterý 30. dubna opět dějištěm
Pálení čarodějnic. Od 18:30 hodin zde začíná pro děti
čarodějnická diskotéková show s magickými soutěžemi
a sladkými odměnami. Před soumrakem jako vždy zapálení
vatry a ohňostroj. Na čepu tři druhy piva.

* Podobně jako většina okolních obcí čekáme i my na
dodávku nových kontejnerů na bio odpad. Předpokládáme,
že kontejnery na bio odpad budou nejpozději od začátku
května již na obvyklých místech k dispozici.
* Tolik oblíbenou přílohu Zpravodaje Pohled do historie
obyvatel a domů obce Šebetov tentokrát kronikářka paní
Boháčková připravuje k vydání až na měsíc květen.
* Sbor dobrovolných hasičů děkuje občanům za poskytnutý
železný šrot.
* Na webu obce najdete fotogalerie z dokončení
rekonstrukce povrchu střechy Krčmy v Kapouňatech,
z montáže mříží na okna kiosku v parku či z opravy
oplocení koupaliště.
* V naší knihovně si přečtěte dubnové vydání časopisu
dTest, ve kterém najdete výsledky testů čističů koupelen,
travních sekaček, sušených rajčat v oleji, dětských
vysokých sekaček, fotoaparátů či chytrých telefonů. Nově
si můžete vypůjčit časopisy Receptář a Dům
a zahrada či časopisy Zahrádkář a Domov.

Oblíbené cvičení pro ženy v tělocvičně Základní školy
Šebetov se koná každé úterý od 17 do 18 hodin.

Na četné
dotazy bych
chtěl
informovat,
že na sobotu
22. června
připravuji
další
koupací
obecní
zájezd do
termálů.
Tentokrát
navštívíme
v západním
Maďarsku
velký
lázeňský
komplex
Bükfürdő
u městečka
Bük.

Nabídka služeb

Klípky-střípky

Plánované akce v obci

budou alko, nealko nápoje i speciality na grilu. Akce se
koná za každého počasí!

Sběrna odpadů je otevřena v sobotu 27. dubna 2019 od
14 do 15 hodin. Od května bude sběrna v rámci letního
provozu otevřena každou lichou sobotu v měsíci.
Odvoz popelnic
Každé sudé pondělí, tedy 15. dubna, 29. dubna
a 13. května 2019.
Termíny odvozu separovaného odpadu: plasty každé úterý,
papír každé sudé pondělí, sklo v kontejnerech 2. května
2019. Svozy jednotlivých komodit odpadu a provozní dny
sběrny najdete také na webu obce v pravém sloupci dole
v modulu Svoz odpadu.
Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí od 14 do 17
hodin.
Pojízdná prodejna masa a uzenin Plumlov nabízí svoje
zboží každé úterý se zastávkami v 11:45 hodin pod
koupalištěm a ve 12:00 hodin u nákupního střediska.
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.

Vzpomínka
Arnošt Komárek st. by se 26. března dožil 80 let.
1. dubna by se Arnošt Komárek ml. dožil 54 let.
Za tichou vzpomínku děkuje pozůstalá rodina.
Kdo v srdcích žije, neumírá…

Místní spolky pořádají ve středu 1. května v 15 hodin
u hasičské zbrojnice již tradiční stavění máje. Připraveny

Dne 16. dubna vzpomeneme 2. výročí úmrtí
manžela, tatínka, dědečka, pana Miroslava Šimka.
Vzpomíná rodina Šimkova.

Odpady v Šebetově nově!
Vážení občané, rádi bychom vás touto cestou informovali, jaké změny chystáme v odpadovém
hospodářství obce. Česká republika patří v evropském průměru mezi země, kde se stále
obrovská množství odpadu skládkují a minimálně využívají. Řada z vás si jistě také myslí,
že nahrnout odpad do jámy a zasypat, není zrovna vhodným řešením. Jedním z omezení,
o kterém již řada z Vás slyšela, je zákaz skládkování neupraveného směsného komunálního
odpadu od roku 2024. Připravovaný zákon o odpadech plánuje postupné zdražování skládkování
směsného komunálního odpadu a právě v roce 2024 jeho úplný zákaz. To by mohlo pro naši
obec znamenat zvýšení nákladů na odpadové hospodářství o desítky až statisíce korun, které by
obec musela promítnout do výše poplatku za odpady, který každoročně hradíte, ať už převodem
z účtu nebo přímo na pokladně úřadu.
Abychom nemuseli zvyšovat v průběhu následujících let výši poplatku, rozhodli jsme se spolu
s okolními obcemi upravit obecní systém nakládání s odpady. Naším cílem je co nejvíce snížit
množství směsného odpadu, který bude v budoucnu obce stát nemalé náklady. Jak toho
dosáhnout? Odpověď je jednoduchá. Co nejvíce třídit!
Pokud se nám podaří z odpadu, který nyní končí v černých popelnicích, vytřídit co nejvíce
druhotných surovin, za které obec dostane zaplaceno, nebude nutné zvyšovat místní poplatek.
Papír, plast, sklo i kovy jsou suroviny, z nichž lze vyrobit ještě spoustu nových věcí a je škoda je
bez užitku zahrnout do země. Stejně tak biologicky rozložitelný odpad do popelnic na směsný
odpad nepatří. Tento odpad se dá velmi snadno zkompostovat a získat velmi kvalitní hnojivo –
kompost, který obohatí půdu o živiny a zvýší tak její kvalitu bez přídavků chemie. Proč platit
velké peníze za likvidaci stovek tun směsného komunálního odpadu, když můžeme 60% z něj
vytřídit, vytříděný odpad využít a ještě ušetřit?!
Z těchto důvodů vstoupila obec Šebetov koncem roku 2017 do Dobrovolného svazku Technické
služby Malá Haná. Její dceřiná společnost Technické služby Malá Haná s.r.o. nám od začátku
dubna provádí svoz veškerého komunálního odpadu, tak jak jste byli zvyklí u společnosti Suez.
Změnil se pouze den svozu odpadu. Nově je to pondělí, vždy v sudý týden.
V únoru tohoto roku jsme společně s dalšími obcemi zažádali o dotaci na nádoby na tříděný
odpad a pokud bude žádost letos schválena, tak naši obyvatelé obdrží, v průběhu příštího roku,
do domácností nádoby na plast, papír a bioodpad. Šebetov se tak zapojí do zcela nového
systému v našem regionu. O jednotlivých krocích vás budeme pravidelně informovat
prostřednictvím zpravodaje nebo besed s občany.
Zdeněk Čížek
Kdo jsou Technické služby Malá Haná?
Jedná se o Dobrovolný svazek obcí, který sdružuje v současnosti 25 obcí z regionu Boskovicka
a části Pardubického kraje. Tyto obce pochopily, že pokud se nezačnou více zajímat o své
odpadové hospodářství a neumožní v obcích lidem intenzivněji odpady třídit, tak se jednoho
dne dočkají pouze razantního navýšení cen od současné nadnárodní společnosti. A zvýšení cen
pak ponesou na svých bedrech občané nebo také obecní pokladny.
Předsedou DSO je starosta obce Borotín pan Ing. Zdeněk Toul a místopředsedkyní starostka
Velkých Opatovic Ing. Kateřina Gerbrichová. Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá

Haná má možnost každoročně žádat jednou žádostí o dotaci na nádoby pro tříděný odpad pro
více členských obcí najednou. První žádost pro celkem 19 obcí z okolí již byla schválena a probíhá
nyní její realizace, kdy občanům budou rozváženy přímo domů nádoby na plast, papír
a bioodpad. První etapa svozu nového systému bude spuštěna od 1.7.2019. Dobrovolný svazek
byl také úspěšný v další žádosti o dotaci, která se týká kompostování bioodpadu z domácností.
V 15 obcích budou obyvatelům koncem roku rozdány k tomuto účelu kompostéry. V obcích
následně provádí dobrovolný svazek besedy s občany, aby je informoval o novém systému,
co občany čeká a jak správně třídit odpad a jak budou nově vypadat jednotlivé svozy.
Pro praktickou stránku svozu odpadů založil Dobrovolný svazek svoji svozovou společnost
Technické služby Malá Haná s.r.o., která již od ledna 2019 provádí svoz veškerého komunálního
odpadu ve dvanácti obcích v regionu. Od 1. dubna 2019 také nově v obci Šebetov. Jednatelkou
společnosti je starostka obce Sudice Ing. Olga Dočkalová a v dozorčí radě dále starostové
Cetkovic, Jaroměřic a V. Opatovic. Nově vzniklá svozová společnost je tedy vlastněná obcemi
z okolí a tedy i Vaše. Řídí i dozorují si ji Vaši starostové z regionu společně se dvěma odborníky
z odpadového odvětví.
V průběhu dubna 2019 bude mít společnost svoji vlastní novou svozovou techniku s novými
technologiemi na vážení odpadů přímo v obcích. Pomocí vážních systémů přímo na vyklápěčích
aut, evidenčních a čipových systémech bude schopna přesně evidovat množství odpadu z každé
obce. Obce tedy budou platit za skutečné vyprodukované množství, což u současné společnosti
nebylo možné. Díky těmto technologiím také budou starostové vědět, zda zavedení systémů
třídění v obci zafungovalo či nikoliv a zda se jejich obyvatelé do systému zapojili.
Jsme přesvědčení, že je to v dnešní době cesta správným směrem a většina z Vás nový systém
i novou komunální společnost ocení. Jsou to právě Vaši starostové, kteří začali již před dvěma
roky nad novým systémem přemýšlet, začali společně řešit strategie, jak Vám umožnit co možná
nejpohodlnější třídění odpadů a jak se nejlépe připravit na tvrdé legislativní změny,
aby „netrpěly“ tolik Vaše peněženky a obecní pokladny. Aktivním zapojením tedy nejenže
pomůžete sobě, rozpočtu obce a také životnímu prostředí, ale případné zisky Vaší svozové
společnosti budou investovány zpět do rozvoje společnosti a nových technologií, v níž obce mají
majetkový podíl, přehled a rozhodující vliv nad jejím fungování.
V Jihomoravském kraji je dostatek úspěšných svozových společností, které vlastní obce.
S některými aktivně spolupracujeme a jsme rádi za jejich metodickou pomoc, jejich zkušenosti
jsou neocenitelné. Věříme, že u nás společně s vámi vybudujeme také úspěšnou odpadovou
společnost s novými technologiemi, nadšením a aktivním zapojením Vás obyvatel. Předem
srdečně děkujeme za Vaši aktivitu a pomoc při zavádění nových změn, které pomohou nám
všem!
Srdečně zdraví a děkuje Ing. Olga Dočkalová
starostka obce Sudice
a jednatelka společnosti Technické služby Malá Haná.

