SI

Zvukový systém 7.1 kanálů

Červen v pranostikách
/8./ Když na Medarda prší, nebudou toho roku
houby růst.
/15./ Svatý Vít když deštěm kropí, na ječmeni
škodu tropí.
/19./ Prší-li na svatého Gerváze a Protáze, po čtyřicet
dní se deštivé počasí ukáže.
/24./ Prší-li na svatého Jana, bude za čtyři dní
pršeti pořád a ořechy se nehrubě obrodí.
/27./ Vysévá-li svatý Ladislav houby,
Petr a Pavel je sbírají.

Program kina Šebetov
Pátek 7. června – RAUBÍŘ RALF A INTERNET

Animované dobrodružství

Walt Disney Animation Studios uvádí akcí nabité dobrodružství Raubíř Ralf a internet. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá
rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část do
Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vanilopkou setkávají s občany internetu, mezi které patří například
podnikatelka zvaná Joo, která je hlavním algoritmem a duší trendové stránky BuzzzTube a Shank, drsná závodnice z ještě drsnější
závodní hry zvané Masakr.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 113 minut, www.falcon.cz.

Pátek 14. června – KURSK

Akční drama podle skutečné události

Katastrofa, která otřásla světem
Film vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo v roce 2000 na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk. 155 metrů dlouhá
jaderná ponorka K-141 Kursk je „nepotopitelnou“ pýchou Severního loďstva ruského válečného námořnictva. Během námořního
cvičení v srpnu 2000 se na palubě nachází 118 členů posádky. 12. srpna otřesou trupem Kursku mohutné exploze, které plavidlo
pošlou do hloubky 108 metrů, na dno arktických vod Barentsova moře. Začíná zoufalý boj s časem. Pro námořníky. Pro jejich rodiny.
Záchranou operaci komplikuje zchátralé vybavení a odmítavý postoj ruské vlády přijmout zahraniční pomoc…
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 109 minut, www.bioscop.cz.

Pátek 21. června – SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY

Akční animované dobrodružství

Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump Street spojili svůj um a talent, aby divákům představili dosud nepoznaný
svět Spider-Mana ve zcela přelomovém a unikátním vizuálním stylu. Spider-Man: Paralelní světy představí dospívajícího chlapce
z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina.
Psychedelická jízda je poctou jak klasické animaci, tedy původním příběhům, tak nejnovějším kouzlům počítačových grafiků. Miles
musí urazit dlouhou pouť v krátkém čase, aby dokázal plně využít získané schopnosti. Kingpin je protivník, kterého není radno
podceňovat! Originálně pojatý příběh v dechberoucím a technicky unikátním provedení s kupou velmi sympatických a neokoukaných
postav.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 117 minut, www.falcon.cz.

Pátek 28. června – ŽENY V BĚHU

Zvýšené vstupné 60 Kč

Mimořádně úspěšná česká komedie

Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton!
Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42
kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta
(Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti.
Nejstarší Marcela (Tereza Kostková) čelí dennodenně průšvihům svých tří synů a jejich otec Karel (Ondřej Vetchý) ji už dvacet let
neumí, nebo nechce, požádat o ruku. Prostřední Bára (Veronika Khek Kubařová) touží po dítěti, jenže pro něj zatím nenašla toho
pravého tatínka. Její biologické hodiny bijí na poplach. A nejmladší Kačka (Jenovéfa Boková) sice chlapa má, ale ten chlap má jeden
zásadní háček – manželku. Zamilovaná Kačka přesto lpí na vztahu bez budoucnosti.
Je zřejmé, že dcery mají momentálně úplně jiné priority než běžecký trénink. Svérázná maminka Věra proto musí napnout všechny
síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a komediálních komplikací na start Jindřichova vysněného maratonu.
S běháním je to úplně stejné jako v životě. Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je na dosah…
Podle podmínek distributora filmu jsme nuceni vybírat zvýšené vstupné ve výši 60 Kč.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 93 minut, www.falcon.cz.

/29./ Na Petra a Pavla den jasný a čistý,
rok úrodný a jistý.

60. ročník

Výsledky voleb do EP v Šebetově
Ve volbách do Evropského parlamentu konaných na
území České republiky ve dnech 24. – 25. května 2019
bylo v obci Šebetov v seznamu zapsáno 737 voličů.
Vydáno bylo 185 obálek, voličská účast byla tedy 25,1 %.
Odevzdáno bylo 183 platných hlasů.
Výsledky hlasování v obci Šebetov:
ANO 2011
41 hlasů
KDU – ČSL
32 hlasů
SPD
30 hlasů
Česká pirátská strana
16 hlasů
KSČM
13 hlasů
ČSSD
10 hlasů
Koalice STAN, TOP 09
7 hlasů
HLAS
6 hlasů
ODS
5 hlasů
Koalice Rozumní, ND
5 hlasů
Moravané
4 hlasy
Agrární demokratická strana
3 hlasy
Ano, vytrolíme europarlament 2 hlasy
SPR – Republ. str. M. Sládka 2 hlasy
Vědci pro Českou republiku 2 hlasy
Alternativa pro ČR 2017
2 hlasy
Strana nezávislosti ČR
1 hlas
Moravské zemské hnutí
1 hlas
Koalice Svobodní, RČ
1 hlas

22,40 %
17,48 %
16,39 %
8,74 %
7,10 %
5,46 %
3,82 %
3,27 %
2,73 %
2,73 %
2,18 %
1,63 %
1,09 %
1,09 %
1,09 %
1,09 %
0,54 %
0,54 %
0,54 %

Koupací zájezd do termálních lázní

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.

V sobotu 22. června je pořádán další obecní zájezd za
koupáním, tentokrát se vydáme do maďarských léčebných
lázní Bükfürdő u městečka Bük. Do těchto lázní se
vracíme po mnoha letech. Původně jsme je chtěli navštívit
už při loňském podzimním zájezdu, ale obří kolony

ČERVEN 2019

a dopravní zácpa vlivem oprav maďarského úseku dálnice
nás tehdy donutila alternativně přesměrovat zájezd do
lázní v Győru.
Lázně Bükfürdő se nacházejí v severozápadní části
župy Vas, na pomezí východního výběžku Alp a Malé
uherské nížiny. Obec leží 30 km od Szombathelye, 46 km
od Šoproně a 20 km od města Kőszeg, na půl cesty mezi
Vídní a Balatonem.
Jedny z nejznámějších a nejoblíbenějších evropských
léčebných lázní, otevřených plaveckých bazénů
a zážitkových lázní a druhé největší maďarské lázně
s nejmodernějším světem sauny a speciálním lékařským
wellness střediskem se těší na vaši návštěvu s nabídkou
perfektní relaxace pro všechny generace. Lázně umístěné
na 14 hektarech jsou skutečným lázeňským komplexem
se 34 bazény a vodní plochou přesahující 5 200 m2. Na
zahradní ploše pokryté stinnými stromy lákají ke koupání
kryté, částečně kryté i otevřené bazény. Bazény
s léčivou vodou mají teplotu 32-38 °C, koupaliště
a bazény vhodné pro sportování jsou naplněny vodou
o teplotě 26-28 °C, děti se mohou těšit na zvláštní bazény,
vytvořené speciálně pro nejmenší a určené pouze jim, kde
se mohou bezpečně a spokojeně ráchat. Čtyři skluzavky
v komplexu s bezplatným vstupem, z nichž si mohou
podle vlastních nároků i odvahy vybrat všechny věkové
skupiny, nabízejí nezapomenutelné zážitky.
Zázračné čtyři prameny v Bükfürdő, které všechny
získaly kvalifikaci léčivé vody, pronikají na povrch
z hloubky 1282 metrů. Jejich unikátní složení, obsahující
i v mezinárodním srovnání mimořádné množství
minerálů včetně alkalického-hydrokarbonátu, vápníku,
hořčíku a fluoru, mají jedinečně pozitivní účinek
na organismus. Chlorid sodný je vysoce účinný
při zmírňování zánětů, vápník a fluor hrají důležitou roli
v metabolismu kostí, hořčík má pozitivní vliv na činnost
svalů a oxid uhličitý obnovuje krevní oběh.
Koupání v lázních je vhodné i pro neplavce a osoby
s omezenou pohyblivostí.
Co si vzít sebou? Občanský průkaz nebo cestovní pas,
samozřejmě plavky, pro přecházení po rozlehlém areálu
potřebujete pantofle, pro posezení při stravování a pro
opalování župan nebo velkou osušku. V případě
slunečného počasí doporučuji sluneční brýle, pokrývku
hlavy a opalovací krém. Na platbu občerstvení a pro
nákupy se může hodit platební karta, jinak dostatek forintů
je k zakoupení v boskovské pobočce České spořitelny.
Určitě si vezměte minci 5 Kč do převlékací skříňky!

Šebetovský zpravodaj

Odjezd autobusu je v 4:30 hodin z hlavní křižovatky
v Šebetově. Dřívější odjezd byl zvolen pro jistotu dostatku
prostornějších převlékacích skříněk v lázních, kdy již
z rána předpokládáme větší návštěvnost.
Pobyt v lázních ukončíme v 17 hodin, následovat bude
možnost půlhodinového nákupu místních specialit
v obchodním domu. Návrat domů před 22 hodinou.
Díky smluvnímu dopravci a nákupu hromadné
vstupenky Vám garantujeme tu nejlepší cenu zájezdu.

23. 5. v areálu koupaliště Dětský den ve stylu Divokého
západu. Dětského dne se zúčastnilo 75 dětí ze Šebetova
i z okolních obcí, pro které byl nachystán tematický
fotokoutek, skákací hrad, řada disciplín s indiánskou či
kovbojskou tématikou, pouštění megabublin, malování na
obličej, výroba indiánských šperků a další atrakce.
Všechny děti si kromě velkých zážitků domů odnesli také
malé odměny. Děkujeme všem, kteří se na akci přímo či
nepřímo podíleli, a už nyní se těšíme na další rok!
Za skautský oddíl Klára Helánová

Cena zájezdu se skládá z dopravy a z ceny vstupenky.
- za dopravu /obsazenou sedačku/ v luxusním autobusu se
dvěma řidiči + komplexní cestovní pojištění léčebných
výloh v zahraničí 460 Kč
- celodenní skupinové vstupné do lázní – děti a mládež ve
věku 6 – 14 let činí 150 Kč
- celodenní skupinové vstupné do lázní – osoby od 15 let
a starší činí 300 Kč.
Cena zájezdu je tedy celkem 610 Kč nebo 760 Kč.

Od dubna jste byli svědky stavby nového tlakového
pásma, kterou od části Kopec trasou Mezírky k zámeckému
parku provádí pracovníci VAS, a.s. Boskovice. Po
vybudování celé páteře nového vedení došlo v úterý
4. června k propojení soustav. Ještě je brzy na hodnocení,
ale v celé části od křižovatky nad parkem až po Kapouňata
došlo ke zvýšení tlaku a automatická čerpací stanice má
nyní stabilní tlak. Díky tomu byl trvale odstaven vodojem
v Kapouňatech, zde se již všem odběratelům dodává
výrazně kvalitnější voda ze zdroje Kopec a z přivaděče.
Vodojem je teď již využíván pouze pro nátok koupaliště.
Nyní zbývá v druhé etapě vybudovat novou kapacitní
přípojku vody pro objekt Sociálních služeb a na návsi
s pomocí nové kanalizace oddělit nátoky balastních vod
z Mezírky a přilehlého prostranství do zatrubněného
potoka. Do oslav pouti se předpokládá stihnout i obnovu
povrchu státní silnice kolem zámeckého parku.

Ohlédnutím za Dětským dnem
Skautský oddíl Akéla, SDH Šebetov a TJ Sokol pořádali

Oznámení dovolené lékařů
Praktický lékař MUDr. Petr Lick z důvodu čerpání
dovolené neordinuje ve dnech 10. – 14. června 2019.
V úterý 11. června a ve čtvrtek 13. června od 7:30 do 12
hodin zastupuje v Šebetově MUDr. Albert. V ostatní dny
ošetří nutné případy MUDr. Albert na středisku
v Benešově.

Zubní pohotovosti

Hasičská soutěž
V sobotu 1. června 2019 proběhl v obci na návsi již
24. ročník soutěže „O pohár starosty obce“. 30 družstev
žáků a 71 dorostenek a dorostenců společně zaplnilo celou
náves a areál zámeckého parku. Poděkování patří všem,
kteří se podíleli na úspěšné přípravě a zvládnutí akce.
Za pořadatele Tomáš Axman
Do soutěže se zapojila i šebetovská hasičská mládež

Příprava nádrže na sezónu
Požární nádrž v Kapouňatech se od jara dočkala celkem
třech tlakových čištění stěn, v rámci kterých se provedly
/letos četné/ vysprávky trhlin. Za obrovský kus práce
musím poděkovat panu M. Markusovi. Pak jsme s pomocí
brigádníků stěny opatřili novým modrým nátěrem. Všem,
co přišli pomoci velice děkuji. Třetím týdnem již filtrujeme
vodu a denně dělám vše pro to, aby její kvalita byla co
nejlepší. Díky dešťům a nyní i přepojení vodojemu vše
nasvědčuje tomu, že letos nádrž zřejmě zcela napustíme.
Stihnulo se také opravit osvětlení, drobné opravy proběhly
v objektu filtrace vody, za nové a lépe fungující se
nahradily veřejné záchody v přístavku Krčmy.
Snad bude koupání i letos přát počasí a technika vydrží.

Emise CO2 ekv.: 34,491 tun
Úspora energie: 915 244 MJ.

Dětská lékařka MUDr. Rula Machačová nebude
ordinovat v pátek 21. června 2019.
Sestra bude přítomna v ordinaci Lidická 10, Boskovice
v čase od 7:30 do 10 hodin. Akutní případy ošetří MUDr.
Doležel na středisku ve Velkých Opatovicích.

Na zájezd se můžete přihlásit na obecním úřadu, máme
ještě pár posledních volných míst. Na webových
stránkách obce brzy zveřejním bližší podrobnosti a ceny
občerstvení v lázních.

Druhá etapa stavby

červen 2019

Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
08.6. MUDr. Švendová, Křtiny, zdravotní středisko,
telefon 516 439 404
09.6. MUDr. Tomášková, Blansko, Pražská 1b,
telefon 734 177 800
15.6. MUDr. Tomaštíková, Adamov, Smetanovo nám. 327,
telefon 516 446 398
16.6. MDDr. Trubáčková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 452
22.6. MUDr. Křížová, Knínice 330, telefon 516 452 808
23.6. MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8,
telefon 516 456 109
29.6. MUDr. Vrtělová, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 455
30.6. MUDr. Šumberová, Lysice, Komenského 429,
telefon 516 472 227
Rozpisy pohotovosti pro červenec zatím nebyly stanoveny.
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
Poděkování od spol. EKO-KOM
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. nám
a především našim občanů zaslala poděkování za
dlouholetou spolupráci. Za rok 2018 jsme v Šebetově
vytřídili a předali k dalšímu využití 45,554 tun odpadů ke
zpětnému využití /papír, plast, sklo/.
Obdržené Osvědčení o úspoře emisí sděluje:
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:

* Na základě hodnocení konkurzní komise byl novým
ředitelem Základní školy Šebetov jmenován Mgr. Petr
Najbr z Boskovic.
* Obec Šebetov hledá zájemce o krátkodobou brigádu
v rámci prázdninového sečení travnatých ploch a prací na
veřejných prostranstvích. Práce nejsou vhodné pro ženy
a dívky. Znalost práce s křovinořezem výhodou.

Plánované akce v obci
Oblíbené cvičení pro ženy v tělocvičně Základní školy
Šebetov již bylo ukončeno. Sejdeme se opět po
prázdninách v úterý 3. září 2019.
Cvičení pro maminky s dětmi v tělocvičně ZŠ Šebetov
probíhá každý čtvrtek od 8:30 hodin.

Ve středu 19. června se od 17 hodin koná v zasedací
místnosti OÚ veřejné zasedání Zastupitelstva obce.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou sobotu v lichém týdnu,
tedy 8. června, 22. června a 6. července 2019 od 14 do 15
hodin.
Odvoz popelnic
Každé pondělí v sudém týdnu, tedy 10. června, 24. června
a 8. července 2019. Reklamace odvozu: tel. 723 711 720.
Termíny odvozu separovaného odpadu: plasty každé úterý,
papír každé pondělí v sudém týdnu /stejně jako domovní
popelnice/, sklo v kontejnerech 27. června 2019, bio odpad
13. června, 27. června a 11. července 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.
Česká pošta – pobočka Šebetov
Pondělí
07:30 – 12:30 hodin
Úterý
10:30 – 13:30 14:00 – 17:00
Středa
07:30 – 12:30
Čtvrtek
11:00 – 16:00
Pátek
11:00 – 16:00

Vzpomínka
Ten, kdo miloval a byl milován,
nikdy neumírá,
ale žije v našich srdcích
a vzpomínkách stále.
1. června uplynulo 20 roků od úmrtí pana Miroslava Stříže.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.

