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Březnové pranostiky
Březnové slunce má krátké ruce.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Jestli březen kožich stáhl,
duben rád by po něm sáhl.
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Suchý březen, studený duben,
mokrý máj - bude v stodole ráj.
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Mokrý březen od rolníků nenáviděn.

53. ročník

Z veřejného zasedání ZO
Zápis

za č. 2/2012
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ŠEBEToVSKÝ

ZPRAVODAJ

Kolik mlh v březnu k nebi stoupá,
tolik bude ještě mrazů po velikonocích.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.

j~J

ze dne 8. 2. 2012

Přítomni:
Zdeněk Čížek, Jiří Habala, Leoš Dosedla, Ivanka
Hachlerová, Mgr. Jana Manová, Ing. Helena Karásková, Pavel

Axrnan
Občané a hosté: Ladislav Řehák ml.
Ověřovatelé:
Ing. Helena Karásková, Pavel Axman
Zapisovatel: Jiří Habala
Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce (Za) začalo v 18:00 hodin.
Místostarosta obce provedl kontrolu zápisu číslo 1/2012.
Pan Řehák
předložil žádost o výměnu vadných oken
v obecním bytě. Vyhnilé a plesnivé okenní rámy a okenice,
včetně zatékání
a mokrého zdiva, prokázal
podrobnou
fotodokumentací.
za
jednohlasně
souhlasí
s výměnou
z vlastních finančních prostředků nájemníka z Fondu oprav.
Starosta obce informoval za o extrémnímu nárůstu plateb
el. energie ze společných prostor - chodeb, v obecním domě
č. p. 246. za pověřilo starostu uzavřením k I. 3. 2012
dodatků
smluv s nájemníky,
kde bude nově zahrnuto
rozúčtování nákladů spotřeb společných prostor mezi všechny
nájemníky podle počtu členů domácnosti.
Paní Vybíhalová
požádala
za Farní sbor Knínice
o odpuštění poplatku za pronájem sálu a cen energií při
pořádáni lednového Farního plesu. Vzhledem k tomu, že
výtěžek plesu je z celé části určen na opravy, údržbu a provoz
místních farností, za jednohlasně poplatek z pronájmu sálu
odpouští.
Pan Mojmír Dostál podal žádost o odkup pozemku
2
parcelní číslo 471/2 o výměře 1 m a parcelní číslo 472/2
2
o výměře 5 m • za bere na vědomí, záměr bude zveřejněn na
úřední desce.
Pan Ladislav Fiala podal žádost o vyřešení nevhodného
parkování nákladních automobilů na místní komunikaci na
návsi. za bere na vědomí. Starosta svolá osobni jednání
s majitelem vozidel a panem Fialou na místě samém.
Starosta obce předložil Zastupitelstvu návrh nové pojistné
smlouvy na všechny obecní budovy na všeobecná rizika
a smlouvu pojištění odpovědnosti. Původní pojistné smlouvy
jsou totiž zastaralé Ivíce jak 10 let! a poskytují minimální
pojistné krytí. za
pověřilo starostu uzavřením
nových
pojistných smluv.
Starosta obce informoval zastupitelstvo o možnosti dotace
z Projektu rozvoje venkova JMK DT6.
Současně navrhl,
využít dotaci na dokončení
komunikace
Na Mezi. za
souhlasí a pověřilo starostu zpracováním a podáním žádosti.
za rozhodlo o zrušení záměru na prodej části pozemku
parcelní číslo 161/2 k.ú. Šebetov. Důvodem je časová
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prodleva a změna okolností ze strany kupujících. Záměr byl
za zrušen jednohlasně.
Starosta
informoval
za
o metodickém
materiálu
k možnostech
konkurzů v MŠ a ZŠ, které obdržel od
Krajského
úřadu Jihornoravského
kraje. Obec Šebetov
nemusí ze zákona vyhlašovat konkurz. Dále se diskutovalo,
zda by mělo nějaký kladný finanční efekt sloučení obou
subjektů. Výhodnost sloučení Z· a MŠ, včetně finančních
dopadů
do dalších
let, musí posoudit
specializovaná
konzultační firma. Školské úřady takovýto výhled či rozvahu
neposkytuj í. Starosta byl pověřen poptávkou po vhodné
konzultační společnosti.
Starosta obce informoval Zastupitelstvo o zoufalé situaci
kolem odkupu pozemků vareálu
a především kolem areálu
Agropodniku Skalice nad Svitavou, závod Šebetov (Osaka).
Uvedená společnost odkupy přislíbila, stále však jedná se
zájemci o možném odprodeji celé společnosti včetně závodů
Skalice nad Svitavou a Újezd u Č. H. Firma je ve svízelné
finanční situaci a představenstvo
vypořádání majetkových
vztahů stále odsouvá na neurčito. Nyní jsou z tohoto důvodu
pozastaveny pozemkové úpravy v obci. Vzhledem k tomu, že
více jak dvě třetiny pozemků jsou v majetku obce a zbytek je
v ideálním spoluvlastnictví,
kdy parcely přesahují hranice
areálu Agropodniku,
starosta navrhnu I odkup soukromých
pozemků obcí Šebetov. Odkup je výhodnější variantou než
fyzické rozdělení vlastnictví. Nový kupec závodu Šebetov by
tak odkoupil veškeré pozemky od jednoho vlastníka a nikoliv
od mnoha jednotlivců, jako doposud. Především však by tak
opět mohly ihned pokračovat pozemkové úpravy. za po
krátké
debatě
jednohlasně
schválilo
odkup
všech
soukromých pozemků za jednotných pravidel.
Zasedání Zastupitelstva
obce bylo ukončeno ve 20:30
hodin.

Zubní pohotovosti
Zubní
pohotovost
je dle rozpisu
zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.
10.3. MUDr.
telefon
11.3. MUDr.
telefon
17.3. MUDr.
18.3. MUDr.
telefon
24.3. MUDr.
telefon
25.3. MUDr.
31.3. MUDr.
telefon

Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2,
516 474 488
Padalík, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
516 491 263
Paděrová, Šebetov 117, telefon 516465452
Pernicová, Boskovice, Růžové nám. 16,
774 177 804
Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,
516 477 319
Srpová, Letovice, J. Haška 12, tel. 604760665
Šumberová, Lysice Komenského 429,
516 472 227

Šebetovský zpravodaj

o 1.4. MU Dr. Ži Ika, Benešov
07.4. MUDr.
telefon
08.4. MDDr.
telefon
09.4. MUDr.
telefon

19, telefon 516 467 313
Adamova Letovice, Masarykovo náměstí 18,
516474018
Bedáňová, Boskovice, Lidická 8,
516 453 998
Bočková, Kunštát, nám. ČSČK 38,
516 462 203

Výluky proudu
z

důvodu plánovaných prací, oprav a revizi na rozvodné
soustavě bude ve středu 7. března od 8 do 14 hodin v částech
obce přerušena dodávka elektrické energie.
8 - 9 hodin: část obce od domu č. p. 204, 205 a 160 směr
Vanovice.
9 - ] O hodin: část obce od domu č. p. 132, 144, 156, 171 a 221
směr Světlá.
10 - 12 hodin: část obce od domu č. p. 18 a 118, 25 a 54, od
auto bazaru směr Kořenec.
13 - 14 hodin: vypnuta bude lokalita Mořicův dvůr a farma
Agrospolu a vedlejší bytový dům.
O výlukách dodávek vody, el. energie či plynu informuji
občany bezplatnými SMS zprávami. Pokud jejich zasíláni zatím
nernáte aktivováno a chcete být tímto způsobem informováni,
zajděte s mobilem na náš úřad.

Kostky jsou vrženy
Přínosných dotačních příležitostí bude v tomto roce pro obce
asi jako
pověstného
šafránu.
Velkou
neznámou
bude
i to, jak dopadnou předpokládané vlastní daňové příjmy.
Nicméně nám byla akceptována žádost o dotaci na revitalizaci
veřejné zeleně a nyní čekáme na výsledek vyhodnocovacího
řízení. Podal jsem víceméně jistou žádost o dotaci na opravy
krytu zbytku komunikace "Na Mezi". Další žádost jsem
vypracoval na dovybavení zásahové jednotky hasičů a opravy
techniky.
Nový
energetický
audit
spolu
s rozsáhlou
dokumentací se uchází o dotaci na zateplení budovy zdravotního
střediska. Prostřednictvím
mikroregionu
Malá Raná bylo
požádáno o dotaci na zřízení výdejny léků v prostorách
zdravotního střediska. Tento záměr podporují i starostové
okolních obcí. O provozováni výdejny se zajímají dvě firmy.
K tomuto záměru se zatím úspěšně vyřizují potřebná povolení,
projekty a osvědčení.
Podal jsem kvalitně připravené dotační projekty, postaral se
o tolik potřebný lobbing, nyní zbývá věřit, že se na nás štěstí
pousměje. Navíc konec roku je v nedohlednu a další plány,
projekty a záměry čekají v pomyslném šuplíku ...

Povídám, povídám ...
Už pěkných pár týdnů se po obci šíří zaručená
informace, že kdyby obec chtěla, tak by se u nás mohla hrát
velká kopaná. Autoři tohoto jistě dobře myšleného nápadu
předpokládají vybudování hřiště za mateřskou školou. Když
jsem tuto zprávu slyšel poprvé, snažil jsem se seriózně prověřit
možnosti. V listopadu 20 II se provedlo proměření ploch
a vypracování reálných rozpočtů. Současné hřiště v parku má
hrací plochu 45 x 20 metrů. Pokud by se za budovou školky
odbagrovalo zánovně rekonstruované
dopravní hřiště, měli
bychom hrací plochu 41 x 18 metru. Jestliže bychom vykáceli
i ovocný sad, bude plocha 61 x 33 metrů. Problém je, že na
velkou kopanou přikazují pravidla hrací plochu o rozměrech
90 - 120 x 45 - 90 metrů. Další potíž je v tom, že plocha za
školkou je svažitá podélně i příčně, byly by tedy nutné rozsáhlé
terénní úpravy a zbudování podpěrné zídky. Jen terénní úpravy
by u menšího hřiště stály 246013 Kč, v případě většího hřiště
286 562 Kč. Další prostředky by byly nutné na založení hracího
povrchu a především statisícové investice do vybudování
nosných konstrukcí pro celkové zaplocení do výšky alespoň 8
metrů. Výsledkem by bylo druhé hřiště pouze na malou

kopanou, kde není sociální zařízení, kde není prodej občerstvení
pro zajištění divácké návštěvnosti, s nutností mít správce
provádějícfho
pravidelný důkladný úklid, neboť se jedná
o prostranství, kde se denně pohybují malí žáčci školky. Okolní
obce, které drží velkou kopanou, navíc za každou sezónu hradí
přes sto tisíc za náklady na pořízení či udržení hráčů, jejich
trénink, dopravu na zápasy a údržbu ploch. Nesmírně si vážím
každého z kluků, kteří investují svůj čas a snažení do každé
sezóny malé kopané v Šebetově. Obávám se však, že na velkou
kopanou zatím nemáme potřebný počet hráčů, provozní finance
a především plnohodnotnou hrací plochu.

Ohlédnutí za školním plesem
Školní ples je za námi. Nejdřív vystoupili malí žáci se
známým tancem
Mazurka. Také jsme vystoupili s tanečním
kroužkem, který se lidem líbil. Mezi každým vystoupením se
zahrála písnička od kapely KREDlT. V kapele zpívá naše slečna
vychovatelka Kamila Koutná, která nás zároveň připravila na
vystoupení s tanečním kroužkem. Dále jsme předvedli známou
soutěž Superstár. Vystoupení se zúčastnily Kristýna Slabejová
v podání Seleny Gomez, v podání Ewy Farne zatančily Jana
Dosedlová s Kateřinou Veselou a Tereza Dostálová humorně
předvedla Michala Davida. Po tomto vystoupení se zahrála zase
písnička od kapely a následovalo vystoupení břišního tance pod
vedením slečny Petry Kučerové. Myslím si, že se nám všechna
vystoupení povedla. Po vystoupení jsme si s holkami užívaly
a poslouchaly jsme krásnou hudbu. Letošní ples byl moc bezva.
Kateřina Veselá
Školní ples jsem prožila s obrovskou radostí. Z mého
pohledu to byl obrovský zážitek, i když jsem měla trému,
protože jsme vystupovali s tanečním kroužkem a ještě
s kamarádkou. Na začátku plesu jsem byla hodně nervózní,
když jsem viděla to množství přicházejících hostů. Měla jsem
velký strach, že něco zkazím. Kdyžjsem měla vše za sebou, už
jsem si to jen užívala. Tancovala jsem s kamarádkami
a poslouchaly jsme hudbu, která byla úžasná. Pak děvčata
prodávala ruličky do malé tom boly, kde jsem vyhrála jenom
tričko. Zato ve velké tombole jsme vyhráli první cenu
TISKÁRNU a myš k počítači!!!! To byl opravdu krásný pocit,
protože jsem si tyto ceny přála. Byly tam moc pěkné ceny.
Protože jsem tam byla dlouho, byla jsem dost unavená, jinak
totiž chodím brzy spát. Spokojeni jsme šli všichni domů. Ples
byl opravdu moc pěkný.
Jana Dosedlová

Zimní olympiáda
Jarní prázdniny skončily a my jsme začali týden
v duchu sportovním.
Hned první den jsme vyrazili do terénu na obecní rybník,
vybaveni bruslemi. Byla pořádná zima a mrzlo, až praštělo,
takže nehrozilo
neštěstí prolomení
ledu. Děti ukázaly
fantastické jízdy a piruety, pobavily se a hlavně byly na
čerstvém vzduchu.
Po středeční kalamitě napadla spousta sněhu, tak i my jsme
neváhali a před základní školou se na nás usmívaly postavičky
v podobě kočičky, čertíků, sněhuláka a zcela nedefinovatelné
příšery. Děti tak vyzkoušely, že se dají tvořit pěkné věci nejen
z plastelíny, těsta a moduritu, ale i ze sněhu.
Vyvrcholením týdne byla zimní olympiáda, na kterou se
všichni skvěle připravili. Sportovním pokřikem "Dnes je den,
dnes je den, vozidla máme a olympiádu vyhrajem ", jsme
vystartovali s celým pedagogickým
mančaftem do Nivek.
Všechny děti byly vybaveny neuvěřitelnými vozidly (upravené
boby s řídítky, pytle vycpané sněhem, dekou či odkapávačern na
nádobí), teplým oblečením a čajem v termoskách.
Hlavním
komentátorem
závodu
byla paní ředitelka
Mgr. Jana Manová,
fotografkou
Bc. Kamila
Koutná
a zapisovatelkou
Petra Lepková.
Závodilo
se v těchto
disciplínách: nejoriginálnější sjezd z kopce, kdo dojede nejdále,

březen 2012
průjezd brankami a hodnotilo se nejoriginálnější
vozidlo
a doplňky.
Takové obraty, které jsme viděli, by předčily i Aleše
Valentu. Kdoví, třeba i z našich žáků budou jed.nou slavní
olympionici. Každopádně závody proběhly bez zranění, vozidla
také vydržela a děti i učitelé si užili spoustu legrace.
A tady je vyhodnocení:
I. kategorie CI. a 2. ročník)
1. místo Oliver Jekl
2. místo Adriana Ožvoldíková
3. místo Veronika Feilhauerová
II. kategorie (3. - 5. ročník)
I. místo Tereza Dostálová
2. místo Nikol Řeháková
3. místo Karolína Řeháková
A ti, co nevyhráli, nemusí být smutní, protože jsme se
všichni dobře pobavili a s dobrou náladou pospíchali na výtečný
oběd (vepřo, zelo, knedlo). Děti byly pochváleny
paní
kuchařkou, že všechno zbaštily a zbytek dne strávily v teple ve
školní družině.
To už tak v životě bývá, že někomu se více daří v českém
jazyce a matematice ajinému zase ve sportu. A proto nemusíme
být smutní a žijeme život naplno.
Za ZŠ Petra Lepková

Plánované akce v obci
Zdravotně
relaxační cvičení s Ivou každé pondělí,
18 hodin v tělocvičně ZŠ.
Cvičení
a čtvrtek

vždy od

žen pod vedením pí. Tesařové každé
v tělocvičně školy od 18:30 do 19:30 hodin.

úterý

Kroužek
břišních
tanců
je organizován
v tělocvičně
Základní školy každý pátek od 16 do 16:30 hodin.
Veřejná schůze Zastupitelstva
obce se uskuteční
14. března od 18 hodin v kanceláři úřadu.

ve středu

Sbor dobrovolných hasičů připravuje na sobotu 31. března
od 13 hodin již pátý ročník soutěže hasičské mládeže
/nejen/ ve vázání uzlů. Tato soutěž je zařazena do Okresní
ligy mládeže. Přijďte zafandit místním soutěžícím!

Nabídka služeb
Sběrna
odpadů je otevřena v zimním režimu každou
poslední sobotu v měsíci, tedy 31. března 2012 od 14 do 15
hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek lx za 14 dní. Ve čtvrtek 1. 3.,15.3.,29.3.

a 12. 4. 2012.
Reklamace
neodvezených
nádob
vyřizuje
z firmy SITA Boskovice, telefon 516426415.

pan

Šotnar

Holičství
- kadeřnictví,
manikúra,
modeláž
nehtů,
parafínové
lázně, kurzy NAIL-ARTu,
prodej kosmetiky
Oriflame, alternativní
medicína ENERGY,
numerologie,
v přízemí OÚ, na objednání na telefonu 722 204 226.
Knihovna

je otevřena každé ponděl í od 14 do 17 hodin.

Rekondiční
masáže - Hana Musilová,
na objednání: mobil: 732 768 534.

zdravotní

KIí pky-stří pky
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* Na sklonku loňského roku uhnil a upadnul tzv. Zelený kříž na
rozcestí směrem k Pohoře. Již v lednu jsem v nedaleké pile
objednal výrobu trvanlivých dubových hranolů. Po jejich
dodávce bude věrnou kopii kříže zhotovovat místní stolař
Martin Hirt. Pak přijde na řadu důkladná impregnace
a zhotovení pouzdra do betonu. Předpokládám, že se nový kříž
od května opět vrátí na své místo. A s nim bych rád přidal
i tabulku, popisujícf pověst o jeho vzniku.
* Výše obecního poplatku za odpad pro rok 2012 byla
stanovena na 500 Kč na obyvatele či vlastníka nemovitosti na
rok. Obecní kabelovka je účtována za nezměněnou cenu 50
Kč/měsíc. Splatnost poplatků je do konce měsíce května. Tyto
poplatky můžete v kanceláři OÚ uhradit i platební kartou.
* Jako v akčním filmu si připadali mnozí občané v pátek
2. března večer, kdy obec pročesávaly jednotky hasičů spolu
s Policií. Od Svitávky až po Šebetov se pátralo po příčině
vytvořené spousty záhadné pěny v místním potoku Semíč.
Původcem znečištění byl únik kejdy z nádrže v Agropodniku.
* Jednota v Šebetově přij írná objednávky na kuřice, stáří 10
týdnů za 99 Kč, stáří 14 týdnů za 139 Kč. Objednávat můžete
do 31. března. Dále nabízí vepřové půlky s hlavou a kůží
v kartonovém balení o váze 30 - 40 kg. Cena za kg je 69 Kč,
objednávat můžete do 23. dubna.

Naši oslaven ci
Idle platného trvalého pobytu/
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Pan
Pan
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní

Gabriela
Františka
Růžena
Naděžda
Marie
Marta
Marie
Marie
Antonín
Helena
Josef
Marie
Stanislav
František
Rudolf
Marie
Jana
Miroslav
Marie
Pavel
Jaroslava
Ladislav
Ludmila
Milada
Jiřina

Hradecká
Setinková
Mazalová
Vágnerová
Dokoupilová
Filipová
Kovářová
Slouková
Zemánek
Zernánková
Tlamka
Hirtová
Přichystal
Veselý
Šín
Nováková
Rosenbergová
Komárek
Kopalová
Tvarog
Reisigová
Janek
Kvapilová
Komárková
Vybíhalová

č. p. 214
64
100
I
55
I
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I
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37
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1
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I
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Našim milým oslavencům plejeme hodně zdravi, spokojenosti,
rodinné pohody a plno elánu do dalšich krásných let života.
/Pokud chcete u svého jména uvést titul, prosíme, oznamte nám to!

středisko,

Prodejna
levného
textilu na zdravotním
středisku má
otevřeno v úterý a pátek od 8:30 do 15:30 hodin a v sobotu
od 8:30 do 10 hodin.
Telefony na ohlášení poruch:
Obecní internet - 736 484 631, o víkendech - 73 J 413 488.
Programy v kabelovce - SMS na číslo 602 836 939.

Vzpomínka
Čas běží, ale vzpomínky ty zůstanou ...

Dne 2. března 2012 uplynulo 5 smutných
od úmrtí pana Jiřího Blahy ze Šebetova.
Za tichou vzpomínku děkují manželka
a Jiřina a vnoučata Robinek a Nicol.

roků

Marta,

dcery Marta

SR
Připravujeme:
~
06.4. Perfect Days
ItelIlterlltIcCl$S
13.4. Alvil a Chipmunkové 3
20.4. Čtyři slunce
27.4. Twilight sága: Rozbřesk

Program kina Šebetov
Pátek 9. března - SHERLOCK HOLME S

IMDB.com 7,8/10.

Robert Downey mladší hraje roli nejslavnějšího detektiva na větě Sherlocka Holme e. Ve filmu ,.Sherlock Holmes: Hra stínů." Jude Law se vrací
jako jeho úžasný kolega Dr. Watson.
herlock Holmes býval nejchytřejším mužem salónu ... až do ud. Na scéně je ovšem nový kriminalistický
mozek - profesor Moriarty který se intelektuálně Holmesovi nejen vyrovná, ale jeho cit pro špatnost spolu s naprosto chybějícím pocitem svědomí
mu vlastně může pomoci slavného detektiva předstihnout.Když najdou rakouského korunního prince mrtvého, podle důkazů, jak je interpretuje
inspektor Le trade , to vypadá na sebevraždu. Ale Sherlock Holmes usuzuje, že princ se stal oběti vraždy, která je navíc pouze kouskem větší
a daleko a zlověstnější záhady, kterou zkonstruoval profesor Moriarty.Při výkonu služby spojené se zábavou Holmes najde stopu v podzemním
pánském klubu, kde Holmes spolu se svým bratrem Mycroftem Holmesem zapíjejí po lední noc svobody Dr. Watsona. Právě tady se Holmes
seznámí se Sim, cikánskou kartářkou která vidí víc, než prozrazuje. Vyšetřování se stává ještě nebezpečnějším, když se Holmes, Watson a Sim
dostávají na starý kontinent. Prohnaný Moriarty je pořád o krok napřed a spřádá sítě smrti a zkázy. Všechno je součásti většího plánu, který, pokud
vyjde, změní celé dějiny.
Širokoúhlý film, české titulky, přístupný od 12 let, 129 minut, www.warnerbros.c=.

Pátek 16. března - VYMĚŘENÝ ČAS

IMDB.com 6,5/10.

Žij navěky. Nebo to aspoň zkus. Představte i že můžete žít jen do 25 let. Pak zemřete. Pokud nevyděláte, neukradnete nebo nezdědíte nějaký čas
navíc. Děj filmu akčního scifi thrilleru Vyměřený čas v hlavní roli s Justinem Timberlakem (Kamarád taky rád, Zkažená úča, The Social Network) se
odehrává
blízké budoucnosti v době, kdy peníze neznamenají vůbec nic. Platí se časem.
Will Salas (Justin Timberlake) má na svých životních hodinách zřídkakdy víc než 24 hodin. Žije z minuty na minutu v chudé zóně Dayton
ajenom tvrdá práce v továrně mu každý den po kytne další den života. Stejnému osudu čelí i jeho matka Rachel (Olivia Wilde) a spousta dalších lidí
v tomto zapadákově. Místní gangy jsou navíc vždy připraveny kohokoliv okrást, byť jen o pár hodin, a klidně tím ukončit jeho život. Jednoho dne
Will pomůže před jedním z těchto gangů uniknout bohatému Henrymu (Matt Bomer). Henry za to Willovi daruje celé století času a sám se rozhodne
svůj nekonečný život skončit. Will je následně obviněn z jeho vraždy a nezbývá mu nic jiného než dokázat svoji nevinu. Vydává se na útěk do
nejbohatší zóny v New Greenwich, kde na rozdíl od Daytonu nikdo nikam nespěchá. Čas je luxus který si tu mohou dovolit všichni, protože budou
žít stovky ba dokonce ti íce let. V New Greenwich je ale zároveň někdo, kdo Willa přitahuje.
ylvia (Amanda
eyfried) je dcera mimořádně
bohatého Philippa Weise (Vincent Kartheiser), která se ve chvíli, kdy Willa přicházejí zatknout strážci času, stává ideálním rukojmím. Vysoká hra
o změnu pravidel ne pravedlivého světa může začít.
irokoúhlý film, české titulky, přístupný od 12 let, 109 minut, www.bontonfilm.cz.

Úterý 20. března - KOCOUR V BOTÁCH

IMDB.com 6,8/10.

Nebýval žádné kot'átko. Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který měl za pár peněz sprovodit ze světa všemi milovaného zlobřího hrdinu Shreka.
Pře to se z Kocoura v botách časem stala s přehledem nejpopulárnější postava téhle ágy. A když se jeho sláva "dotkla hvězd' , dostal za odměnu
vlastní filmový příběh. Režisér
hris Miller tvrdí, že o slavné budoucnosti chlupatého dobrodruha bylo rozhodnuto mnohem dřív prakticky už od
druhého dílu hreka, kde se objevil poprvé. "Je to tak zajímavá postava, že vás přitahuje jako magnet. Prostě chcete vědět, odkud se vzal a čím si
prošel," říká. A právě tenhle chybějící kousek životní mozaiky Kocoura v botách teď v luxusním 3-D balení dostanete.
Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází setkání se zeleným zlobrem. Je to psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsali
bohatou odměnu. ale copak by ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást? Všechno určitě musí být úplně jinak, což se taky vzápětí potvrdí,
když se kocour v honbě za třemi kouzelnými fazolkami ocitne tváří v tvář Valdovi Cvaldovi, nejlepšímu kamarádovi z dětství, který ho jednoho
nepěkného dne podrazil tak, že se z kocoura stala štvaná zvěř. A z Valdy Cvaldy nepřltel. Navzdory intuici se společně s ním a mazanou kočičí
zlodějkou Čiči tlapičkou vydává vstříc dobrodružství, během něhož se utká s nebezpečnými zločinci jménem Jack a JilI, navštíví vzdušné zámky,
zachrání rodné město a možná i očistí své jméno.
Širokoúhlý film. české znění, volně přístupný. 90 minut, www.bontonfi/m.c::.

Pátek 30. března-POUPATA

CSFD.cz 7,5/10.

Tak trochu jiný vánoční příběh. Film Poupata postihuje svět zoufalých ociálních vztahů a charakterů toužících se vymanit z osudově daného
prostředí a u kutečnit svůj sen o normálním životě. Nevyhnutelná kruto t, s jakou se příběhy všech postav prolínají, připomíná v mnohém britská
sociální dramata devade átých let, včetně černého humoru, který jednotlivé situace jak i bezostyšně doprovází.
Příběh Poupat vypráví o těžké zkoušce rodiny, žijící v kraji drsných pravidel. Postavy žijí velkými ideály v kontrastu s malostí svých činů. Rodina
Jardy Hrdiny (Vladimír Javorský) žije v zapadákově, Jarda pracuje jako hradlař na dráze. Jeho koníčkem je lepení modelů ze sirek v láhvích, jeho
slabostí závislost na výherních automatech. Jardova žena Kamila (Malgorzata Pikus) uklízí nádražní toalety a sní o tom, že spolu se svými
vrstevnicemi secvičí partakiádní skladbu Poupata po pětadvaceti letech a předvedou ji s pýchou celému městu. Dcera Agáta (Marika Šoposká) touží
po šťastném životě daleko od domova, s plným vědomím toho, že její jedinou nadějí je útěk a zrada nejbližších. Syn Honza (Josef Láska) věří v sílu
lásky bez ohledu na okolno ti, za jakých se zrodila. Kamila hledí s jistotou do budoucna a ve své naivitě si nehodlá připustit bídu dnešního dne.
Jediný Jarda ví, že svět ani sebe nezmění. Vědom si svého slabošství, nepokouší se o nic. Chorobná závislost na výherních automatech přivede jeho
nejbližší do neřešitelné životní situace. Skutečný a pře vědčivý pokus o záchranu rodiny přijde ve chvíli, kdy užje pozdě ...
Klasický formát, české znění, přístupný od 12 let, 94 minut, www.{a/con.c::.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19,30 HODIN, VSTUPNÉ 35 KČ.
Více na internetu:
.
Program kina a ukázky filmů vysílá program INKA v kabelové televizi obce Šebetov.
Měsíčnik , Šebetovský zpravodaj vydává při Obecním úřadě v Šebetově a příspěvky přijímá Zdeněk Čížek.
Tisk ObÚ Šebetov. Náklad 700 kusů. ZDARMA. Kontakt: Tel./fax. 516465429, e-rnail: sebetov@sebetov.cz.

