SI

Zvukový systém 7.1 kanálů

Září v pranostikách
/8./ O Marie narození, vlaštovek tu více není.
/11./ Neprší-li na svatého Pafnuce,
bývá suchý podzim.
/16./ Ludmila, patronka česká – po létu se stýská.
/21./ Krásné počasí na svatého Matouše
má vydržet ještě čtyři neděle.
/28./ Svatý Václav Čechům přeje, neprší-li na něj,
dobře se za rok seje a ještě více ve stodole děje.

Program kina Šebetov
Pátek 13. září – AVENGERS: ENDGAME

Akční dobrodružství - kinohit

Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny
k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů studia Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.
Vyvrcholení dvacetiletého snažení studia Marvel Studios je tady. Zatímco Thanos vyhubil půlku vesmíru, doma na Zemi jsou
hrdinové zlomení a stále se nemohou vyrovnat se ztrátami, které utrpěli. Je tu ale kousek naděje, díky které mohou zachránit své
blízké a navrátit vesmíru rovnováhu.
Velkolepý, naprosto perfektně vysoustružený děj, který si vychutnáte jen na velkém plátně kina s mohutným prostorovým zvukem.
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 182 minut, www.falcon.cz.

Pátek 20. září – LOVENÍ

Česká romantická komedie

Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase moc. Jak ale poznat toho pravého? Eliška má svatbu, čeká na svůj
velký dívčí moment, ale rajské veliké „ano“ nakonec nezazní. Ženich totiž v rozhodující chvíli vezme roha a přímo od oltáře uteče.
Romantické LOVEní plné lásky skončilo průšvihem. Zdrcená nevěsta má naštěstí kamarádku, která přesně ví, co dělat. Její recept je
jasný, Eliška potřeba novou známost a především přísun sexu. Ideálně v opačném pořadí. Ona sama si milostný život užívá plnými
doušky, a proto hned založí Elišce profil na osvědčené seznamce. Začíná LOVEní, odhodlaný a mnohdy zábavný lov na lásku. Eliška
se vrhá do randění naslepo, aby mezi řadou katastrofických schůzek a sérií trapasů zkusila najít nový vztah. Je to jako s pověstnou
jehlou v kupce sena. Někde tam prostě bude, jen se musí hledat. Lovit. Láska ovšem nejsou její jediné starosti. Eliška se taky musí
rychle přestěhovat a jedinou možností je bydlet společně s nevlastním bratrem. Podivínem, který na střeše chová včely a který ji
u sebe doma za žádnou cenu nechce.
Klasický formát, české znění, do 12 let nevhodný, 106 minut, www.bontonfilm.cz.

Pátek 27. září – JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Hrajeme již v 18 hodin. Dobrodružná animovaná komedie

/29./ Je-li noc před svatým Michalem jasná, bude
velká zima. Prší-li, bude levná zima.
/30./ Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

60. ročník

Mateřská škola Šebetov zahájila
školní rok v novém kabátku
Letos o prázdninách bylo v mateřské škole skutečně rušno.
Děti zde vystřídali zedníci a řemeslníci, kteří měli plné ruce
práce. Budova mateřské školy, která slouží už téměř 40 let,
značně zestárla a bylo třeba pustit se do její obnovy. A kdy
jindy, než právě o prázdninách.
Nejdříve se začalo pracovat na obnově koupelny
a toalet. V prvním patře, které využívá ke svým činnostem
také školní družina, byla přidána umyvadla a nové obklady,
aby koupelna vyhovovala přísným hygienickým předpisům
a normám. Ze stejného důvodu byla obnovena podlaha
výdejny náležící ke školní jídelně. Práce pokračovaly také ve
vstupní hale a nad schodištěm vedoucím do druhého patra.
Zde byla přemalována ještě původní značně zašlá tapeta bílou
barvou, stejně jako strop. Tento zásah chodbu opticky zvětšil,
zesvětlil a především pročistil.

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné animované série Jak vycvičit draka.
Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího společenství.
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v
záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji
kamarádku Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno říct. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem začnou
stahovat. Škyťák je v tom nevinně, může za to rozkošná bílá dračice Bleskoběska, jež doslova omráčí Bezzubku, který se pod jejím
vlivem promění z obávaného Nočního běsu na nejistého puberťáka. Možná i proto včas ve vzduchu neucítí nebezpečí pro všechny
draky, které se ke břehům ostrova blíží. Ve snaze najít pro ně nové útočiště se Škyťák a Astrid vydají pátrat po mýty opředeném
Skrytém světu, v němž by se všichni draci mohli před touto hrozbou ukrýt. Najdou ho? A najdou ho včas?
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 104 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 4. října – GODZILLA II: KRÁL MONSTER

Akční dobrodružný sci-fi thriller

Po celosvětovém úspěchu filmů „Godzilla" a „Kong: Ostrov lebek" uvidíme další kapitolu z filmového monstrsvěta: „Godzilla II Král
monster". Ve výpravném akčním dobrodružství se Godzilla střetne s jedněmi z nejznámějších monster v historii popkultury. Nový
film sleduje osudy kryptozoologické agentury Monarch, jejíž členové změří síly s armádou obrovských monster, včetně impozantní
Godzilly. Ta se střetne s gigantickou radioaktivní můrou Mothrou, kaiju Rodanem a také svým největším nepřítelem, trojhlavým
Kingem Ghidorahem. Když tyto předpotopní druhy, které byly doposud pokládány za pouhé mýty, opět ožijí, začnou bojovat
o nadvládu a samotná existence lidské rasy tak visí na vlásku. Akční podívaná předurčená pro velké plátno a prostorový zvuk.
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 132 minut, www.vertical-ent.cz.

kompletně vyměněna okna. Současně pak probíhala
rekonstrukce koupelny, která se dočkala nové podlahy,
obkladů, umyvadel i toalet a na závěr byla nově vymalována.
K dalšímu pohodlí dětí a zlepšení v oblasti vybavení došlo
také díky nákupu nových lehátek k odpolednímu odpočinku.
Našim cílem je zlepšovat nejen hygienické zázemí
a vybavenost MŠ, ale také vytvářet podnětné prostředí pro
děti. V tomto duchu tedy na závěr rekonstrukce byla
vytvořena tři nová centra aktivit ve třídě - pracovní koutek
pro předškoláky s vhodnými pomůckami a materiály, dětský
obchůdek a kuchyňka. Pořízen byl také nový nábytek, který
vytváří zázemí pro učitele, jejich didaktické pomůcky a jiné
materiály a úložné boxy pro ukládání prací dětí vhodných do
portfolií.
Provedené změny v MŠ nás velmi těší, stejně jako fakt, že
kapacita školy je v letošním roce naplněna. A tak si nezbývá
než přát, aby byly děti v mateřské škole spokojené, byla pro
ně příjemným, bezpečným a podnětným místem, které se
bude i nadále zlepšovat a posouvat kupředu.
Mgr. Kamila Koutná, ředitelka MŠ

Koupací zájezd do termálních lázní

Celé budovy se dotkla také výměna oken, která nebyla
jednoduchou záležitostí. Oken je v budově MŠ nespočet,
i přesto ale tato výměna byla úspěšně dokončena ještě v době
letních prázdnin. Nejenom že jsou okna dalším prvkem
zlepšující budovu vzhledově, ale jsou díky výklopnému
otevírání bezpečnější pro děti a především nám budou vnitřní
prostory spolehlivě izolovat od zimy, což u starých oken již
nebylo možné vzhledem k jejich stáří a opotřebení.

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 Obec Šebetov,
příspěvky přijímá Zdeněk Čížek, e-mail: sebetov@sebetov.cz. Tisk OÚ Šebetov. Náklad 500 kusů. Neprodejné, zdarma.
MK ČR E 21776. Telefonní kontakt: OÚ Šebetov tel./fax. 516 465 429, VOIP 530 336 530.
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Konečně se dostáváme také k samotnému přízemí MŠ.
Zde byla také ve třídě, školní kuchyni a ostatních místnostech

V sobotu 28. září si Vás dovolujeme pozvat na další
obecní koupací zájezd. Thermalpark Dunajská Streda je
jedno z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších rekreačních
středisek jižního Slovenska. V krásném prostředí v srdci
Žitného Ostrova nabízí kvalitní služby a dokonalou relaxaci
pro všechny věkové kategorie. Thermalpark vděčí za svou
existenci šťastné náhodě: začátkem 80. let, kdy na území
nynějšího koupaliště navrtali místo ropy v hloubce 1.600
metrů mineralizovanou vodu s teplotou 57 °C, začala
v životě Žitného Ostrova nová kapitola. Na ploše 18 hektarů
se momentálně nachází 10 vnitřních a vnějších bazénů
s mineralizovanou léčivou a termální vodou s teplotou od 26
°C do 39 °C, která má příznivé účinky hlavně při potížích
s pohybovým ústrojím.
Návštěvníkům toužícím po osvěžení jsou k dispozici čtyři
vnitřní a šest venkovních bazénů. Pro malé děti nabízí
koupaliště vyžití v dětském bazénu se zábavnou skluzavkou,
větší příznivci adrenalinu a zábavy mají možnost vyzkoušet
toboganovou věž se sedmi tobogány.
Pobyt v Thermalparku Dunajská Streda je s výjimkou
plaveckého bazénu bezpečný i pro děti a pro neplavce či
osoby s omezením pohybového aparátu.
V lázních je samobslužná jídelna s domácí kuchyní. Po
nedávné rekonstrukci byla přebudována vstupní budova,
šatny nabraly na kapacitě a také byla otevřena velká mokrá
kavárna s velkým posezením. V těchto vnitřních zařízeních
je možné platit i platební kartou. Na venkovní ploše je větší
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množství stánků s občerstvením. V termínu našeho zájezdu
ještě budou některé v provozu. Zde se však převážně platí
hotově, karty jsou přijímány jen zcela výjimečně.

Co vzít s sebou? Pro pobyt v lázních doporučujeme vzít si
s sebou kromě plavek také přezůvky a župan nebo velkou
osušku přes záda, pro přecházení mezi bazény či stánky se
Vám budou hodit. Vezměte také občanský průkaz nebo pas.
Každý účastník bude mít v ceně zájezdu dopravu, vstupné do
lázní a také pojištění léčebných výloh v zahraničí.
Cena zájezdu je díky smluvnímu dopravci a skupinové
vstupence mimořádně výhodná:
- dospělá osoba celkem 530 Kč
- senior nad 62 let, student s platnou kartou celkem 500 Kč
- děti od 4 do 14 let celkem 460 Kč
Odjezd autobusu je v 5 hodin z hlavní křižovatky
v Šebetově. Pobyt v areálu plánujeme od 9 do 17:30 hodin.
Návrat do Šebetova předpokládáme ve 21 hodin. Přihlášky
přijímá účetní obce, e-mail: ucetni@sebetov.cz, telefon
516 465 429.

Oznámení k bioodpadu
S příchodem podzimního období, kdy začne údržba zeleně
v zahradách, si dovolím připomenout, že pro ukládání
nadbytku bioodpadu jsme ve sběrně odpadů vyhradili zvláštní
velkokapacitní kontejner. Sběrna je otevřena každou sobotu
v lichém týdnu od 14 do 15 hodin. Současně bych chtěl
občany požádat, aby neodkládaly odpadní zeleň v pytlích na
sběrných hnízdech. Pro obsluhu svozových vozů je obtížné
tento rozkládající se napěchovaný odpad odstraňovat z obalů
a přemísťovat ho do lisovacího mechanizmu vozu.

Dotace na nové chodníky
Před více jak dvěma lety vznikla první studie na řešení
absence chodníku od křižovatky směrem k Vanovicím
a v části do Kapouňat. Získal jsem tehdy poměrně důvěrnou
informaci o chystané regionální dotační výzvě. Bohužel se
však další více jak rok čekalo na schválení zadání výzvy
a hodnotících kritérií. Díky této prodlevě se však mohlo začít
pracovat na získání potřebných souhlasných stanovisek
a všemožných povolení. Především se však podařilo v rámci
obnovy mapového operátu vyjasnit vlastnické vztahy
a hranice dotčených pozemků. Projekty byly vypracovány,
komplexní dotační žádost byla podána a nyní po velkém
a zdlouhavém prověřování, vyhodnocování a dokládání
doplňujících informací mohu s potěšením oznámit, že jsme
získali závazný příslib dotace. Zbývá vyjasnit detaily
a v rámci složitého dotačního managementu zabezpečit výběr
dodavatele díla. Předpoklad je, zahájit realizaci stavby v první
polovině příštího roku.

Zubní pohotovosti
Zubní
pohotovost
je
dle
rozpisu
zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.

14.09. MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1b, 516 418 788
15.09. MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 457
21.09. MUDr. Kutlíková, Boskovice, Růžové nám. 2345/12,
telefon 602 882 007
22.09. MUDr. Láníková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 456
28.09. MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8, t. 516 454 338
29.09. MUDr. Lukeš, Boskovice, Smetanova 24,
telefon 516 454 046
05.10. MUDr. Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2,
telefon 516 474 488
06.10. MUDr. Nečasová, Blansko, ZŠ, Rodkovského 2,
telefon 607 812 963
12.10. MUDr. Padalík, Nemocnice Boskovice, 516 491 263
13.10. MUDr. Paděrová, Šebetov 117, telefon 516 465 452
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.
-----------------------------------------------------------------------Dětská lékařka MUDr. Machačová oznamuje, že do odvolání
bude ordinační doba na zdr. středisku v Šebetově následující:
- pondělí
7:30 – 10 hodin
- úterý
11 – 13 hodin
- středa
7:30 – 10 hodin
- čtvrtek
neordinuje se
- pátek
7:30 – 10 hodin

Otevírací doba v Krčmě U Piráta
Nájemce Krčmy U Piráta v areálu koupaliště oznamuje
úpravu otevírací doby.
- pondělí
zavírací den
- úterý, středa, čtvrtek, neděle 17 – 22 hodin
- pátek, sobota
17 – 24 hodin

Zprávy ze 7. zasedání ZO
Zastupitelstvo obce Šebetov se sešlo k veřejnému zasedání ve
středu 28. srpna 2019. V úvodu zastupitelstvo Zkontrolovalo
usnesení a plnění úkolů ze ZO 6/2019: Zastupitelstvo provedlo
místní šetření v MŠ. Zbývá doplnit lištování oken a kompletní
výměna osvětlení v horním patře, která bude prováděna
v následujících měsících vždy o víkendech. Starosta informoval
o dokončených pracích na dětském hřišti za ZŠ. Starosta předložil
dodatek ke Smlouvě o provádění daňového poradenství, která
mění výši poplatku za daňové poradenství na 5000 Kč bez DPH
čtvrtletně. Zastupitelstvo zřídilo redakční radu „Šebetovského
zpravodaje“ a zvolilo Milana Rosenberga a Ondřeje Krejčíře
členy redakční rady. Zastupitelstvo pověřilo tyto členy přípravou
dokumentu, který bude jasně upravovat vydávání zpravodaje
a funkci rady. Dokument bude projednán a schválen na příštím
zastupitelstvu. To také zvolí třetího člena redakční rady z řad
občanů, který bude mít přípravu vydávání zpravodaje na starosti.
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace od Jihomoravského
kraje ve výši 160 tis. Kč na III. etapu restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého – vytvoření andělíčků na sousoší. Předběžné
náklady na tuto etapu jsou 600 tis. Kč. Zastupitelstvo obce
schválilo Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, která
upravuje dobu nočního klidu v noci ze 14. na 15. září z důvodu
konání country večera v Krčmě u Piráta. Starosta předložil
negativní stanovisko výrobce autobusové zastávky k umístění
nástěnky pro místní spolky. Zastupitelstvo se dohodlo na instalaci
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nové nástěnky na hlavní křižovatce k hornímu vchodu do
zdravotního střediska. Tato nová nástěnka bude sloužit jako
úřední deska a nástěnky nad autobusovou zastávkou budou složit
místním spolkům, škole, školce a pro umístění například
aktuálních oznámení. Starosta přislíbil nákup a instalaci nástěnky
v měsíci září. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové
opatření, které mimo jiné zahrnuje: 30 tis. - vícepráce při
asfaltování před zámkem, 24 tis. – dokončení chodníků
k autobazaru, 28 tis. – oprava vodovodu u č. p. 93, 35 tis. – nákup
vybavení do Krčmy u Piráta, 30 tis. – opravy nátěrů a tmely na
dětských hřištích a materiál na skautský tábor a 37 tis. – za
zpracování žádosti o dotaci na hasičskou zbrojnici. Dále
zastupitelstvo projednalo finanční limit starosty obce, do kterého
nemusí být o financování informováno zastupitelstvo (dle vedení
obce 50 tis. Kč), návrh občana na zveřejňování smluv na
internetových stránkách obce, zrušení telefonní budky na hlavní
křižovatce (má proběhnou počátkem roku 2020) a nutnost
vytvoření dlouhodobého investičního a strategického
rozvojového plánu, bez kterého není možné efektivně
a hospodárně nakládat s finančními prostředky obce a plánovat
opravy a investice v obci.
Zastupitelé Tomáš Axman, Milan Rosenberg, Daniel Lizna

Klípky-střípky
* Na sobotu 26. října chystáme zájezd do divadla Hybernia
v Praze na muzikál Galileo. Zájezd je sice již obsazen, ale
přijímáme přihlášky náhradníků, vždy se nějaká místa uvolní.
* Obchod MEGI v Šebetově nabízí regionální produkty –
cibuli za 13,90 Kč/kg a hrušky Williams za 15 Kč/kg.
* Zajímavý tip! Pan Grufík si v nedalekém Kořenci otevřel
soukromé muzeum budíků. Na více jak tisícovku převážně
starších budíků se můžete zajít podívat kdykoliv – když je
doma, vlaje tam velká vlajka budíku. Telefon: 607 846 392.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou sobotu v lichém týdnu,
tedy 14. září, 28. září a 12. října 2019 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Každý pátek v lichém týdnu, tedy 13. září, 27. září a 11. října

2019. Reklamace odvozu nádob u řidiče pana Andrlíka: tel.
775 029 516.
Svozy jednotlivých komodit odpadu a provozní dny sběrny
najdete také na webu obce v pravém sloupci dole v modulu
s označením 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

Plánované akce v obci
Každé pondělí se od 8:30 do 9:30 hodin koná v tělocvičně
Základní školy cvičení pro maminky s dětmi.
Na cvičení žen jste zváni každé úterý od 17 hodin do
tělocvičny Základní školy.

