SI

Zvukový systém 7.1 kanálů

Listopad v pranostikách
/8./ Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.
/11./ Je-li na svatého Martina pod mrakem,
bude nestálá zima, je-li jasno, bude tuhá zima.
/19./ Svatá Alžběta se sněhem přilétá.
/21./ Když je na Obětování Panny Marie noc jasná,
čistá, krutá zima se v lednu chystá.
/25./ Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod
peřinu; pak na svatého Mikuláše tu jest zima
všecka naše.

Program kina Šebetov
Pátek 15. listopadu – JOHNY WICK 3: PARABELLUM

Divácky vysoce hodnocený akční thriller
Každý čin má své důsledky.
Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják John Wick (Keanu Reeves) v patách celou armádu lovců odměn
usilujících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu. Poté, co porušil pravidla a zabil člena tajného mezinárodního
spolku nájemných vrahů High Table se z Johna Wicka stává excommunicado - psanec, který je terčem zabijáků po celém světě.
Připravte se na válku!
Širokoúhlý film, české znění, do 15 let nepřístupný, 131 minut, www.vertical-ent.cz.

Pátek 22. listopadu – SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

Úspěšný akční dobrodružný film
Peter Parker se vrací ve snímku Spider-Man: Daleko od domova, který je další kapitolou filmové série Spider-Man: Homecoming!
Náš dobrý soused a superhrdina se vydá se svými kamarády Nedem, MJ a ostatními na prázdniny do Evropy. Petrův plán nechat
na pár týdnů superhrdinství a užívat si vezme brzy za své, neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent Nick Fury. Ten po Peterovi
chce, aby mu pomohl odhalit tajemství příšer, které způsobují přírodní katastrofy a destrukci napříč kontinentem.
Třiadvacátá položka ostře sledované série Marvel Cinematic Universe, do jejíhož obsazení nově vstupuje Jake Gyllenhaal jako
hlavní záporák filmu, se částečně natáčela v České republice. Vysoce hodnocený film slibuje prima zážitek.
Širokoúhlý film, české znění, mládeži přístupný, 130 minut, www.falcon.cz.

Pátek 29. listopadu – LVÍ KRÁL

Hrajeme již v 18 hodin!
Kinohit! Rodinný dobrodružný příběh
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se narodil
budoucí panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou budoucí
vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův bratr Scar, původní následník trůnu, spřádá své vlastní, temné plány.
Souboj o Lví skálu plný intrik, dramat a po nečekané tragédii skončí Simbovým vyhnanstvím. Za pomoci dvou nových přátel
musí Simba dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být.
Režisér Jonh Favreau vypráví animovanou klasiku za pomoci nových filmových technologií a uvádí známé postavy na stříbrné
plátno zcela novým, realistických způsobem.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 118 minut, www.falcon.cz.

Pátek 6. prosince – NABARVENÉ PTÁČE

Drama Václava Marhoula

Světlo je vidět jen ve tmě.
Nadčasové poselství o putování a útrapách malého židovského chlapce za druhé světové války.
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, posílají rodiče desetiletého syna k tetě Martě na venkov. Teta však
záhy nečekaně umírá. Chlapec se tak musí vydat na cestu a protloukat se sám nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní
pravidla, předsudky a pověry. Kvůli své odlišnosti se během putování setkává se strachem, opovržením a krutostí. Jeho snahu
o fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není vědom. Boj sám se sebou, boj o svou duši, boj o svoji
budoucnost...
Nabarvené ptáče je třetím celovečerním filmem, pod kterým je Václav Marhoul podepsán jako scenárista, režisér a producent.
Jeho předchozí filmy Mazaný Filip (2003) a především Tobruk (2008) získaly četná domácí i mezinárodní ocenění, včetně
Českých lvů. Hlavní dětskou roli ztvárnil talentovaný Petr Kotlár, film disponuje mezinárodním hereckým obsazením v čele se
světovými hvězdami.
Širokoúhlý film, české znění, nevhodný do 15 let, 169 minut, www.bioscop.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.

/28./ Je-li neděle je adventní,
jinak první následující.
/30./ Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.

Kontroly komínů
V minulém vydání Zpravodaje jsme upozorňovali občany
na zákonnou povinnost provést alespoň 1x ročně odbornou
kontrolu kouřovodů a těles komínů autorizovaným
kominíkem. Kontrola spojená s vymetením komínu znamená
zvýšení účinnosti komínového tahu, bezpečí Vás i osob
v objektu a především platnost pojistky Vaší nemovitosti proti
požáru.
V těchto dnech – od středy 6. do pátku 8. listopadu 2019,
jsou hromadné kontroly v obci prováděny pracovníky firmy
Kominictví Koudelka z Moravské Třebové /mobil: 601 559
949/. Součástí kontroly je samozřejmě i odborné čištění
komínů. Pokud jste nebyli zastiženi doma /firma všem
loňským zákazníkům telefonicky předem oznamuje termín
návštěvy/ nebo jste nový zájemce o provedení revize, zavolejte
na výše uvedené číslo. V dalším týdnu bude firma provádět
hromadné kontroly v nedaleké obci Borotín, takže i pro Vás
jistě najde nějaký vhodný náhradní termín.

Informace k DVB-T2
V souvislosti s informační kampaní České televize se na mě
stále častěji obrací občané s dotazy ohledně nového standardu
televizního vysílání DVB-T2. Výhodou tohoto nového
formátu je možnost vysílat vyšší datový tok, tedy pro
domácnosti to znamená přijímat více programů a některé i ve
vysokém rozlišení. Pro příjem DVB-T2 potřebujete televizor
s vestavěným DVB-T2 tunerem nebo set-top box. To ale samo
o sobě nestačí - daný přístroj musí podporovat také kódování
H.265/HEVC. DVB-T2 však bude oproti DVB-T náročnější
na kvalitu přijímaného signálu - liší se totiž svými parametry
(vnitřní modulace, ochranný interval nebo korekce chyb
(FEC). Současný signál DVB-T, který je v Šebetově
sporadicky přijímán z několika okolních vysílačů bude
vypínán až k 30. dubnu 2020.

„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.

LISTOPAD 2019

finančně náročné prvky aktivních úspor – rekuperaci,
výměníky či topné kondenzační jednotky nových generací.
Dotační žádost byla úspěšná a byla přislíbena dotační
podpora. Nyní zbývá dořešit stavební formality a především
připravit nabídkové řízení v souladu s platnou legislativou.
Pro tuto zakázku malého rozsahu chci oslovit všechny
regionální firmy, které mají reference pro výše uvedené
stavební práce. Předpoklad realizace je v příštím roce.

V Šebetově obnovili alej k nádraží
V sobotu 19. října bylo obnoveno stromořadí podél silnice
k vlakovému nádraží v Šebetově. Původní švestková alej
lemovala cestu k vlakovému nádraží několik desítek let.
Bohužel už byla z důvodu stáří a dlouhotrvajícího sucha ve
velmi špatném stavu. Tvořila ji již jen necelá desítka starých
stromů.
Výsadby pořádané místními spolky se v sobotu dopoledne
zúčastnilo na 150 dobrovolníků, kteří vysadili 52 ovocných
stromů a 10 lip srdčitých. Do akce se zapojili občané, rodáci,
místní firmy i zástupci místní základní a mateřské školy.
Znovuobnovené stromořadí tak opět vytvoří významný
krajinný prvek. Výsadba je součástí celorepublikové kampaně
Sázíme budoucnost, kterou pořádá nadace Partnerství, a která
si klade za cíl vysadit v české krajině (mimo lesy) 10 milionů
stromů.
Poděkování patří paní senátorce Ing. Jaromíře Vítkové, že
převzala záštitu nad touto akcí a aktivně se do adopce
a výsadby zapojila, zástupcům MŠ a ZŠ Šebetov a všem
dobrovolníkům, kteří se zapojili do přípravy a organizace akce
a není jim lhostejné prostředí, ve kterém žijí.
Ing. Tomáš Axman

POZOR! Výše uvedené informace se týkají pouze
domácností, které přijímají televizní vysílání přes klasickou
pozemní anténu. Pro uživatele satelitních přijímačů, kabelové
televize či internetových set-top boxů se nic nemění, nic
nemusí pořizovat či ladit.

Dotace na zateplení zbrojnice
Program kina Šebetov včetně ukázek filmů najdete na: http://www.sebetov.cz.

60. ročník

V loňském roce jsem nechal vypracovat a podat dotační
žádost na zateplení objektu hasičské zbrojnice, tedy na výměnu
oken, dveří, vrat, instalaci tepelného pláště včetně zateplení
střešní plochy. Jednalo se prakticky o poslední výzvu, která
dotovala pasivní způsob zateplení bez nutnosti projektovat

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
09.11. MUDr. Staňková, Jedovnice, zdrav. středisko,
telefon 516 442 726

Šebetovský zpravodaj

10.11. MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,
telefon 516 477 319
09.11. MUDr. Staňková, Jedovnice, zdrav. středisko,
telefon 516 442 726
10.11. MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,
telefon 516 477 319
16.11. MUDr. Semrádová, Sloup, Zemspol 221, 516 435 203
17.11. MUDr. Stojanov, Blansko, B. Němcové 1222/15,
telefon 605 184 479
23.11. MUDr. Ševčíková B., Blansko, Svitavská 1A,
telefon 516 416 386
24.11. MUDr. Ševčíková R., Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 454
30.11. MDDr. Šméralová, Boskovice, Lidická 8, 731 074 479
01.12. MUDr. Štrajtová, Černá Hora, zdrav. středisko,
telefon 608 220 806
07.12. MUDr. Šumberová, Lysice, Komenského 429,
telefon 516 472 227
08.12. MUDr. Švendová, Křtiny, zdrav. středisko,
telefon 516 439 404
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 čerpání
dovolené ve dnech 21. – 28. listopadu 2019. Zástup: MUDr.
Pavel Doležel v ordinaci Velké Opatovice.
Dětská pohotovost v Nemocnici Boskovice, po – pá: 17 – 22
hodin, so, ne: 8 – 18 hodin.

Klípky-střípky
* Veterinář MVDr. Krejčí z Vanovic oznamuje, že avizované
čipování psů v obci Šebetov bude provedeno koncem měsíce
listopad 2019. Jeho termín včas oznámíme.
* V zámeckém parku je umístěn kontejner, do kterého je
možné uložit listí a přebytky ze zahrad. Prosíme, neukládejte
zde jiný než biologicky rozložitelný odpad.
* Slíbený článek o druhé nejasnosti při obnově sousoší sv.
Jana Nepomuckého vzhledem k nedostatku místa uveřejním
v prosincovém vydání Zpravodaje.
* Na začátek prosince připravujeme slavnostní vánoční
výzdobu prostoru křižovatky včetně vánočního stromu.
Termín rozsvícení oznámíme později.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou poslední sobotu v měsíci,
tedy 30. listopadu 2019 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Každý pátek v lichém týdnu, tedy 8. listopadu, 22. listopadu
a 6. prosince 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.

listopad 2019

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.

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.
V sobotu 16. listopadu od 9 hodin pořádají TJ Sokol
a SDH tradiční brigádu na úklid areálu zámeckého parku.
Potřebné nářadí /hrábě/ si vezměte s sebou. Občerstvení pro
brigádníky zajištěno.

Chornický železniční klub si Vás na neděli 24. listopadu
2019 dovoluje pozvat na tradiční Mikulášskou jízdu
zvláštního vlaku s plánovanou zastávkou od 14:30 do 15:30
hodin v Šebetově. Místní spolky na tento čas připravují na
vlakovém nádraží občerstvení a JSDH Šebetov provede
doplnění parní lokomotivy vodou.
V
neděli
1. prosince 2019
budou ve 14:30
hodin na hasičské
zbrojnici adventní
dílny (nejen) pro
děti s možností
vyrobit ozdoby na
vánoční strom. V
16:30 hodin pak
bude u hasičské
zbrojnice
rozsvícen vánoční
strom ozdobený
ozdobami, které si
děti
vyrobí
dílnách,
doma
nebo v rámci
kroužků.
Teplé
nápoje
budou
zajištěny. Budeme rádi, když se k akci připojíte výrobou
ozdob nebo svou účastí.
TJ Sokol, SDH Šebetov ve spolupráci s obecním úřadem si
dovolují pozvat děti na Mikulášskou nadílku, která se
uskuteční ve čtvrtek 5. prosince 2017 od 17 hodin u hasičské
zbrojnice. Balíčky za 50 Kč můžete objednávat do pátku
29. listopadu 2019 v obchodech MEGI a COOP JEDNOTA.
Na zbylou hodnotu balíčku přispívají pořadatelé.

Doplnit provozní dobu České pošty!!!
V listopadovém čísle byla vymazána.

