Březen – Měsíc knihy

Zvukový systém 7.1 kanálů

Měsíc březen je už více jak 60 let spojován s Měsícem knihy
a šebetovská knihovna dnes se jménem paní knihovnice
Jiřiny Vybíhalové, která se stará o malé i velké čtenáře, vždy
skvěle poradí, ochotně sežene či odloží žádaný titul
a spolupracuje se základní i mateřskou školou.

Paní Vybíhalová bilancuje rok 2019

Program kina Šebetov
Pátek 6. března – POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

Nová mimořádně úspěšná komedie Jiřího Vejdělka

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek
emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana
Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast
a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce
Benda (Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého
společenského dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní Tichá
(Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása (Pavel Liška). Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna procitá z mátožného spánku
porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do
Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 110 minut, www.falcon.cz.

Pátek 13. března – TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

Filmová legenda Terminátor pokračuje!

Po dni zúčtování přichází nový den…
Linda Hamilton jako Sarah Connorová a Arnold Schwarzenegger jako Terminátor T-800 se vracejí ve svých ikonických rolích. Pod
filmem, který přímo navazuje na první dva díly, jsou podepsáni sám velký James Cameron, režisér prvního legendárního snímku a Tim
Miller, který režíroval skvělého Deadpoola. James Cameron nový film nejen produkoval, ale zároveň se stal tahounem týmu, který
pracoval na scénáři. A Linda Hamilton se po letech znovu stala Sarah Connorovou, kterou souboje na život a na smrt s dvěma
Terminátory proměnily v ultra drsňačku, zvyklou nikomu nevěřit a spoléhat se jen na sebe. Přesto se ho znovu pokusí spasit, když se
ujme ochrany dívky jménem Dani, kterou se z budoucnosti vydal zlikvidovat vylepšený model Terminátora. V epické bitvě proti
zdánlivě neporazitelnému nepříteli budou Sarah pomáhat Grace (Mackenzie Davis), hybrid člověka a androida, a starý dobrý Terminátor
T-800 (Arnold Schwarzenegger). I tak však bude převaha na straně jejich nepřítele.
Širokoúhlý film, české znění, do 15 let nepřístupný, 128 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 20. března – ŠPINDL 2

Česká komedie

Všechna přání se vyplní na horách.
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept i na šťastný vztah. Renata je manželka známého spisovatele, ve svých kurzech
dodává dalším ženám odvahu a sílu k lepšímu životu, ale v jejím vlastním životě jeden osudový prvek schází. Herečka a tanečnice
Eliška stojí na začátku slibně rozjeté kariéry, ale komplikuje se jí vztah s přítelem – muzikantem… A chlapi z horské služby jsou vždy
připraveni pomoci. Kde jinde by se všechny příběhy mohly protnout a vyřešit než v zasněženém Špindlu?
Klasický formát, české znění, do 12 let nevhodný, 109 minut, www.bohemiamp.cz.

Pátek 27. března – OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON

Animovaná komedie

Blízká setkání ovčího druhu.
Pozor! Toto rodinné představení hrajeme již v 18 hodin!
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem ve zbrusu novém filmovém dobrodružství. Protože má Shaun jako vždy
plná kopýtka práce s drážděním farmáře a Bitzera, ani si nevšimne podivných světel oznamujících tajemného návštěvníka z jiné
galaxie… Poblíž farmy havaruje jedna pěkná mimozemská rošťanda. Seznamte se s Lu-Lou! Její nadpřirozené síly a lumpárny
galaktické velikosti jsou přesně to pravé ořechové pro nezbedného Shauna. Ten se rychle chopí nové příležitosti a vyráží na
intergalatickou misi zachránit malou návštěvnici před ďábelskou vládní organizací, která se jí snaží chytit a zneužít pro své nekalé cíle.
Podaří se Shaunovi a jeho stádu odvrátit Farmageddon na farmě Mossy Bottom? Držte si klobouky, vydáváme se na vzrušující sci-fi
dobrodružství z Mossy Bottom až do hlubokého vesmíru. Jo a cesta tam vede skrz automyčku!
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 87 minut, www.bohemiamp.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.
Připravujeme: 3. dubna – komedie VLASTNÍCI, 17. dubna – pohádka ZAKLETÉ PÍRKO.

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, IČO: 00281069,
příspěvky přijímá Mgr. Jana Manová, e-mail: sebetovskyzpravodaj@seznam.cz. Uzávěrka pro příspěvky je vždy 25. den v měsíci.
Tisk OÚ Šebetov, tel. 516 465 429. Náklad 500 kusů. Neprodejné, zdarma. MK ČR E 21776.

Slovo starosty…
Byl učiněn další významný krok k realizaci konečného
řešení dopravní situace hlavní křižovatky v obci.
V polovině února byla v rámci zjednodušeného
podlimitního řízení vyhlášena veřejná zakázka „Novostavba
chodníků a rekonstrukce křižovatky v obci Šebetov“. Dílo
je rozděleno do tří etap. Oprava vodovodu a kanalizace
v prostoru křižovatky, úpravy hlavní křižovatky
a novostavba samostatných dvou chodníků v částech
k Vanovicím a v Kapouňatech. Před vyhlášením samotné
výzvy bylo nutné ještě vyřešit složité právní náležitosti
týkající se spoluinvestorství Svazku VaK, který jsem do
řízení zahrnul jako spoluzadavatele. Vzniklé měsíční
zpoždění však díky těmto ujednáním ušetří náklady na DPH
v rámci oprav infrastruktury. Příjem nabídek bude ukončen
ve čtvrtek 5. března 2020. Nezbývá než věřit, že se přihlásí
kvalitní uchazeči, kteří nabídnou zajímavou realizační cenu.
A hlavně doufat, že se nám spekulanti a překupníci zakázek
vyhnou obloukem. Velké otevřené veřejné zakázky jsou pro
ně bohužel vždy zajímavou příležitostí. V rámci přípravy
a finalizování přísné podoby zadávacích podmínek, při
respektování platné legislativy, jsem pro to spolu
s realizačním týmem udělal naprosté maximum. Snad už
příští měsíc přinesu první zprávy o zdárném výsledku
výběru dodavatele stavby a o brzkém termínu zahájení
stavebních prací.

V současnosti knižní fond obsahuje 2520 kusů knih a eviduje
89 čtenářů (z toho 30 dětí a žáků do 15 let). Za rok 2019
proběhlo celkem 3 165 výpůjček. K nejžádanějším
tuzemským autorům patřil Vlastimil Vondruška (např.
Zločin na Bezdězu) a ze zahraničních Lee Child (např.
Minulost). Celkem proběhlo 15 výměnných souborů (992
knih), tj. výpůjček z knihovny Boskovice. V rámci Týdne
knihoven se prostřednictvím MAS Boskovice uskutečnila
beseda s autogramiádou se spisovatelkou Petrou Braunovou
pro žáky ZŠ.
Profesionální knihovníci radí při výběru dobré knihy na
čtení:
1. Podívejte se na obal, titulní ilustraci a přečtěte si název.
2. Přečtěte si první stránku a použijte pravidlo pěti prstů.
3. Pravidlo pěti prstů: Pokud je na této první straně pět nebo
více slov, které neznáte nebo nedokážete přečíst, kniha
pravděpodobně není pro vás.
4. Přečtěte si další knihy od vašeho osvědčeného autora.
5. Přečtěte si další knihu z problematiky, která vás zajímá.
6. Zeptejte se někoho, komu důvěřujete na jeho doporučení.
Knihovna vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž
pro děti na téma „ŽIVLY“ (OHEŇ – VODA – ZEMĚ –
VZDUCH). Literární soutěže se může zúčastnit každý do 15
let s rukopisem, který dosud nebyl nikde publikován.
Nebojte se tvořit, hledat rýmy, slova…
Kategorie: Báseň - Pohádka - Povídka
Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit děti z MŠ a ostatní do
6 let. Libovolná technika, největší formát A3. Práce
odevzdejte do 31. 3. v kanceláři OÚ (jméno a příjmení, věk).
Porota vyhodnotí v dubnu a nejlepší práce otiskne.
Jiřina Vybíhalová

Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval k návštěvě
a posezení do opětovně otevřené provozovny „Krčmy na
koupáku“. Do začátku letní sezóny je následující provozní
doba:
Pondělí
Út – Čt, Ne
Pá, So

zavřeno
17 – 23 hodin
16 – 02 hodin
Zdeněk Čížek

Dovolená MUDr. Machačové
MUDr. Rula Machačová oznamuje, že od 10. 3. do 23. 3.
2020 nebude z důvodu čerpání dovolené ordinovat.
Sestra v ordinaci přítomna v ordinaci Boskovice, Lidická
10, po-pá 7.30 - 10.00 hod. Z důvodu konání semináře
ve dnech 27. 3., 17. 4., 29. 4. 2020 také neordinuje.
Akutní stavy ošetří:
MUDr. Pavel Doležel: Velké Opatovice, Blansko
Dětská pohotovost nem. Boskovice: po - pá 17.00 - 22.00
hod., so - ne 8.00 - 20.00 hod.

Letošní dobrovolné vstupné bude věnováno na plavecký výcvik.

Šebetovský zpravodaj

březen 2020

Homeopatie

Šebetovské masopust 2020

Zubní pohotovosti

Homeopatií si pomáhám v léčbě od

V sobotu 22. února 2020 prošel naší obcí masopustní
průvod. V průvodu nechyběl medvěd s medvědářem,
kominík, řezník, smrtka a další atypické i typické masky.
Při každé zastávce nechyběl tanec paní domu s medvědem.
Počasí vyšlo a mohli jsme se tak v pěkném předjarním
období setkat s občany a projít se Šebetovem. Na závěr
masopustní průvod navštívil i klienty Sociálních služeb.
Částka 5335 Kč, která se během akce vybrala, bude
věnována porodnímu oddělení Nemocnice Boskovice na
pořízení speciálních pomůcek. Poděkování patří všem,
kteří připravili občerstvení a pohostili průvod, muzikantům
s nástroji, skautům s nejmladší generací a všem, kteří se
průvodu zúčastnili a připravili si masku. Těšíme se, že se
za rok sejdeme opět v hojném počtu.
Za organizátory Daniel Lizna

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

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.
Nečekejte na první kýchnutí a připravte se s pomocí
homeopatie na jarní pylovou sezónu již nyní!
Homeopatická léčba většinou velmi rychle a účinně
zlepšuje pylové obtíže jako je rýma, slzení a pálení očí,
kašel, svědění patra nebo středouší. U těchto obtíží
velmi dobře fungují i homeopatické preventivní léky,
které je třeba nasadit včas před očekávanou pylovou
sezónou a které pak výrazně zlepšují či zcela eliminují
akutní obtíže v sezóně.

Výbor pro sociální, občanské
a školské záležitosti

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.
MUDr. Rula Machačová

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou poslední sobotu
v měsíci, tedy 28. března 2020 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Každý pátek v lichém týdnu, tj. 13. března, 27. března
2020. Reklamace odvozu nádob u řidiče pana Andrlíka,
tel. 775 029 516.
Knihovna je otevřena
od 14 do 17 hodin.

každé

pracovní

pondělí

Pojízdná prodejna masa a uzenin Plumlov nabízí svoje
zboží každé úterý se zastávkami v 11:45 hodin pod
koupalištěm a v 12:00 hodin u nákupního střediska.
Služby na adrese: Šebetov 54

Kosmetika, pedikúra
Alena Hirtová, tel. 604 213 241

Kadeřnictví
Michaela Ambrozová - Hirtová,
tel. 731 771 639

o výměře
505 m (za Dufkovými) v Šebetově a č. 1428.
Informace pro zájemce na tel.: 568 888 337, R. Čížek
2

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.

1.3. MUDr. Padalík, Nemocnice Boskovice, tel. 516 491 263
7.3. MUDr. Nečasová, Blansko, Rodkovského 2, t. 607 812 963
8.3. MUDr. Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2,
telefon 516 474 488
14.3. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24, tel. 516 454 046
15.3. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197, tel. 516 471 210
16.2. MUDr. Pokorná, Blansko, Gellhornova 9, tel. 516 412 422
21.3. MUDr. Láníková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 456
22.3. MUDr. Kutlíková, Boskovice, Růžové nám. 2345/12,
telefon 602 882 007
28.3. MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 457
29.3. MUDr. Kulhánková, Křtiny, Zdrav. středisko, 516 414 291

Foto: Tomáš Tvarog, Zahájení masopustního průvodu 2020

Benjamínci hledali zámecký poklad
Dobrodružství ve skautském oddíle čeká i na nejmladší
členy. Předškolní družina Benjamínků vyrazila na začátku
února hledat samotný zámecký poklad! Nejprve jsme si
o něm přečetli celou pověst, poté nás navštívil mnich, který
kdysi v zámku pobýval. Poprosil nás, abychom mu poklad,
který mniši
při odchodu
ze
zámku
ukryli,
pomohli
najít. Poradil
nám,
že
máme začít
hledat
u vchodu do
zámku. Tam jsme našli první indicii, která nám prozradila,
kam máme pokračovat. Po cestě jsme těchto nápověd
nalezli několik, prošli jsme celý Šebetov, navštívili
kapličku a stihli se posilnit i párkem. Nakonec nás poslední
indicie zavedla do Mezírky, kde se nám poklad podařilo
vykopat. Spolu s mnichem jsme jej otevřeli. Mnich dostal
vzácnou listinu, po které toužil, a dětem přenechal za
odměnu zlaté čokoládové pruty. Benjamínci pak zvládli
i přespání v tělocvičně základní školy a v sobotu ráno se
plni zážitků vydali domů.
Za skautský oddíl zapsala Eva Axmanová

* Předsedkyně výboru zastupuje obec při zahájení
a ukončení školního roku v ZŠ a MŠ, účastní se
významných školních akcí, je členkou školské rady
a účastní se jejich jednání.
* 2x ročně zajišťuje vítání občánků – tj. domlouvá kulturní
program žáků ZŠ a dětí z MŠ, zakoupí kytičky pro
maminky a dárečky pro děti. V roce 2019 se slavnostně
přivítalo do života a svazku obce v dubnu a říjnu 8 dětí.
* Zajišťuje písemné gratulace občanům po dovršení věku
50 - 69 let (v roce 2019 to bylo celkem 47 gratulací).
* Členky výboru paní Alma Komárková a Jiřina
Vybíhalová pomáhají a zúčastňují se osobních gratulací.
Od 70 - 90 let probíhají gratulace s osobní návštěvou
a předáním dárkového balíčku. V roce 2019 to bylo celkem
36 gratulací.
* V srpnu výbor zajišťoval občerstvení pro účastníky
cyklovýletu Okolo Malé Hané.
Předsedkyně Ivanka Hachlerová

Klípky

střípky

* Na webu obce najdete videa z přehlídky netradiční
účesové tvorby a líčení v rámci III. Beauty plesu PULLI
s.r.o. a z tanečních vystoupení 6. PIG plesu.
* Vichřice o nedělní noci 23. února způsobila pád stromu
a následné zpřetrhání veřejného elektrického vedení kolem
rybníku v Oboře. Společnost E.ON obnovila staré
elektrické drátové vedení novým izolovaným kabelem,
v nejbližších týdnech zde budeme pracovat na nové
kabeláži veřejného osvětlení a místního rozhlasu.
* Na výjezdu vedle autobazaru od novostavby pana
Karáska se bude brzy montovat nové dopravní zrcadlo,
obmění se zrcadlo ve výjezdu z Horního Zábraní
a především nové větší zrcadlo s vyhříváním proti rosení či
námraze bude instalováno na hlavní křižovatce.

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.
Informace k ostatním pohotovostním službám je možné zjistit
na telefonu Nemocnice Boskovice, telefonní číslo 516 491 111

AKCE – KOUPELNOVÉ RADIÁTORY
Ing. Man, PRODEJNA VODA, TOPENÍ,
Šebetov 134

koupelnový žebřík bílý, rovný (výška x šířka) :
400 x 1732mm
500 x 1732 mm
600 x 750 mm
600 x 1136 mm

650,-Kč
750,- Kč
450,- Kč
500,- Kč

750 x 752 mm
750 x 1160 mm
750 x 1732 mm

400,-Kč
550,-Kč
950,-Kč

(možno s elektrickou topnou tyčí a termostatem do
zásuvky 230 V)

Vzpomínka
na Tebe je stále živá, kdo v srdci žije,
neumírá…
Dne 2. března 2020 uplyne
13 let od úmrtí pana

Jiřího Blahy ze Šebetova,
který by se 20. února 2020 dožil 79 let.
Za tichou vzpomínku na něj děkují
a stále vzpomínají
manželka Marta, dcery Marta a Jiřina se svojí rodinou.

Březen v pranostikách
12. 3. Svatý Řehoř škodí mrazem.
15. 3. Na svatého Longina práce v poli
začíná.
20. 3. Na svatého Jáchyma u nás zima
končívá.
Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby mněl zmrznout.
Březen - za kamna vlezem.

Vyhodnocení soutěže
V měsíci únoru byla vyhlášena výtvarná soutěž
„O nejkrásnější valentýnské přání“. Soutěže se zúčastnilo 15
dětí, které popustily uzdu svojí tvořivosti a nápaditosti. Žáci
kreslili, vystřihovali, vyšívali, lepili... A protože se každému
líbí něco jiného, tak i naše porota byla složena z širší věkové
kategorie (22 – 70 let). Každý člen poroty vybral 3 práce
a rozdělil 1 (nejméně), 2, 3 (nejvíce) body těm přáním, které
ho nejvíce oslovily.
Porota: 3 členové redakce, Mgr. Koutná, J. Vybíhalová,
J. Horáková, M. Šiková, R. Greplová, L. Dosedla, N. Veselá
Hodnocení určitě nebylo jednoduché, protože všichni se
snažili a každé dílko bylo pěkné a osobité. A proto jsme
všechny děti odměnili sladkou pozorností a ti nejšikovnější
obdrželi i něco navíc.
Práce dětí budou vystavené na nástěnce na obci v 1. patře.
Nejvíce se líbily práce:
Tereza Axmanová
Eliška Axmanová
Natálie Odehnalová
Nela Kammererová

20 b
11 b
9b
9b

4. ročník
1. ročník
5. ročník
3. ročník

Nela Kammererová

Všem dětem děkujeme za účast v soutěži, blahopřejeme
a přejeme ještě mnoho pěkných výtvorů!☺

Terezka Axmanová

Natálka Odehnalová

Eliška Axmanová

Zpracovala: Mgr. Jana Manová

