Květnové pranostiky
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V květnu věrtel deště - hrstka bláta.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zridka mrho/ívá.
Májová kapka platí nad dukát.
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Jestli v máji nepršl, červen to dovrší.
Mokrý máj - v stodole ráj.
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Je-Ii v květnu večer tráva zarosena,
hojně bude vína, hojné sena.

'Jh" I/ŠEBETOUSKÝ

ZPRAVODAJ

Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
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53. ročník

Z veřejného zasedání ZO
Zápis ZO č. 4/2012 ze dne J 1. 4. 2012
Přítomni:
Zdeněk Čfžek, Jiří Habala, Ivanka Hachlerová,
Mgr. Jana Manová, Pavel Axman, Ing. Helena Karásková, Leoš
Dosedla
Občané a hosté: manželé Geršlovi, Martin Dosedla, Luboš
Dobeš
Ověřovatelé: Pavel Axman, Leoš Dosedla
Zapisovatel: Jiří Habala

Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce (ZO) začalo v 18:00 hodin.
Místostarosta obce provedl kontrolu zápisu číslo 3/2012.
Starosta obce předložil návrh rozpočtu obce na rok 2012.
Celkem příjmy: 10.831.900,- Kč, celkem výdaje: 8.214.750,Kč, celkem financování: 2.617.150,- Kč.
Starosta
obce navrhuje
následují
změny oproti
návrhu rozpočtu:
- OdPa 2321, odpadní vody, navýšit na částku 30.000,- Kč,
- OdPa 3633, výstavba a údržba místních inženýrských sítí
navýšit na částku 1.000,- Kč,
- Od Pa 3639, komunální služby, navýšit na 300.000,- Kč,
- OdPa 4329, sociálně právní ochrana dětí, navýšit na částku
9.900,- Kč,
- OdPa 5311, bezpečnost a veřejný pořádek, navýšit na částku
9.900,- Kč,
- OdPa 6399, ostatní finanční operace, navýšit na částku
382.000,- Kč.
Upravený
rozpočet
na rok 2012,
celkové
příjmy:
10.831.900,- Kč, celkem výdaje 8.486.150,Kč, celkem
financování:
2.345.750,Kč. ZO jednohlasně
schvaluje
rozpočet obce Šebetov na rok 2012.
Starosta informovalo
výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 20 II obce Šebetov. Při přezkoumání hospodaření obce
Šebetov za rok 20 II nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO
vzalo výsledek přezkoumání hospodaření obce na vědomí.
Ředitelka MŠ Ilona Pešová předložila žádost o rozdělení
hospodářského výsledku MŠ. Kladný hospodářský výsledek
v částce 5.099,28 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden
na rezervní fond. ZO jednohlasně
ouhlasí.
Ředitelka MŠ Ilona Pešová předložila Požadavky na rok
2012 (č.j. 3/2012). Celkem požadavky v částce 400.000,- Kč.
Požadavky jsou zohledněny v rozpočtu obce na rok 2012.
Ozdravné plány budou konzultovány s ředitelkou MŠ.
Z důvodu přechodu na plátcovství DPH ZO stanovilo
účtovat sazby za prodej upomínkových
a propagačních
předmětů
obecního hlášení a pronájem kulturního domu
zvýšené o DPH. ZO jednohlasně schválilo.
Paní Jana Do edlová požádala o odpuštění nájmu za
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pronájem prostor na zdravotním středisku od I. 3. 2012 do
ukončení nájemního vztahu. Nájemní vztah byl ukončen pro
potřeby zřízení výdejny léků a odpuštění nájmu má umožnit
snížit ztráty z nuceného výprodeje zboží před ukončením
nájemního vztahu. ZO jednohlasně souhlasí a schvaluje.
Pan Geršl požádal o možnost o rozšíření obecního
o větlení k domu č.p. 239. Dále upozornil na havarijní stav
komunikace k domu č.p. 239 - možnost navezení štěrku.
Starosta pověřen umístěním sloupů a zajištěním navážky
štěrku ajeho uválením.
Pan Martin Dosedla předložil cenovou nabídku v částce
206.986,- Kč na vybudování sedlové střechy kiosku. ZO
rozhodlo,
že v současné
době
nemá
volné
finanční
prostředky.
Rozhodlo
z důvodu
zajištění
bezpečnosti
o provedení podepření prohýbajícího se stropu, opravu okapů
a o zateplení stávající rovné střechy. Pan Martin Dosedla
předloží novou cenovou nabídku.
Pan Luboš Dobeš se přišel informovat na stav své žádosti.
Starosta předal zprávu právníka, který zjistil, že předložené
doklady se nevztahují k požadovanému pozemku. Odprodej
pozemku bude za podmínek stanovených v bodu Č. 9 zápisu
ZO Č. 1/2012.
Manželé Habalovi podali žádost o odkup sadu - pozemku
2
parcelní číslo 1324/2 o výměře 1165 m . ZO bere na vědomí.
ZO souhlasí s podmínkami kupní smlouvy mezi Hanou
Musilovou a Obcí Šebetov na odkup vybavení v prostorách
masáží na zdravotním středisku.
Starosta informoval o postupu jednání zřízení výdejny
léků. V současné
době probíhá
dokončení
projektové
dokumentace a poptávání nutných vyjádření. Byly podány
dvě žádosti o provozování,
ZO bere žádosti na vědomí,
v současné době nebude rozhodovat o provozovateli.
ZO rozhodlo
o zřízení
likvidační
komise.
Složení
likvidační komise Leoš Dosedla, Ing. Helena Karásková,
lvanka Hachlerová.
ZO rozhodlo o proplácení elektrické energie spojené
s provozem kabelové televize - Dosedlovi č.p. 79, Čížkovi
č.p. 207 a SBD Radost Boskovice, bytový dům č.p. 193
a č.p. 204. Jedná se o spotřebu napáječů zesilovačů, které
jsou v těchto domech připojeny. ZO jednohlasně schvaluje.
Město Boskovice informovalo o zvýšení příspěvku za
uzavřené
VPS Neřejnoprávní
smlouvy - přestupková
komise, Sociálně právní ochrana dětí! o roční míru inflace.
Celková částka je 19.800,- Kč. Jednohla ně schváleno.
Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Knínice
u Boskovic, která sdružuje i šebetovské chovatele, podala
žádost o poskytnutí peněžního daru na podporu a rozvoj
včelaření v regionu. ZO jednohlasně rozhodlo o poskytnutí
daru ve výši 2.000 Kč.

Šebetovský zpravodaj
Starosta informovalo možném řešení problému s příjmem
digitálního signálu kabelové televize, kdy se ukončí příjem
pozemního vysílání a nahradí se satelitním, s převodem do
DVB- T. Cena navrhovaného
řešení je 130.060,- Kč. ZO
souhlasí, ale podmiňuje
toto řešení zvýšením
ceny za
pronájem kabelové televize v roce 2013. ZO jednohlasně
schvaluje úpravu příjmu.
Zasedání ZO bylo ukončeno ve 20:25 hodin.

neotálejte! Přihlásit se můžete na obecním úřadě. Podrobné
pokyny budou od poloviny května ve vitríně na křižovatce.
Opět můžu slíbit kvalitní ubytování se zázemím a polopenzí,
originální tričko od Křemečka a tradičně několik cyklotras,
ze kterých si vyberou i rodiče s malými dětmi. Nejkratší trasa
z nádraží do kempu činí 10 kilometrů. A potom? Třeba ...
trašidelný zámek DraXmoor Dolní
Rožínka (8 km) je ojedinělý zábavný
projekt unikátní nejen v České republice.

Zubní pohotovosti
Zubní
pohotovost
je dle rozpisu
zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.
05.5. MUDr. Křížová, Boskovice, Růžové n. 12,516452808
06.5. MUDr. Kubínová, Boskovice, Nemocnice, 516 491 263
08.5. MUDr. Kučerová M., Lysice, Komenského 429,
telefon 516 472 460
12.5. MDDr. Kučerová P., Lysice, Komenského 429,
telefon 516 472 460
13.5. MUDr. Srpová, Letovice, J. Haška 12, tel. 604760665
19.5. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197, 516471210
20.5. MUDr. Lukeš, Boskovice, Smetanova 24, 516454 046
26.5. MUDr. Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2,
telefon 516 474 488
27.5. MUDr. Padalík, Boskovice, Nemocnice, 516491263
02.6. MUDr. Paděrová, Šebetov 1 17, telefon 516465 452
03.6. MUDr. Pernicová, Boskovice, Růžové nám. 16,
telefon 774 177 804
09.6. MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,
telefon 516 477 319
10.6. MUDr. Kutlíková, Boskovice, Lidická 8, 516453 997.

Info k závodům aut
o

víkendu 19. - 20. května budou v obci pořádány
závody aut do vrchu. Organizátor oznámil tyto informace.
Technické přejímky a registrace vozidel proběhnou v pátek
17:00 - 19:00 hodin, sobota, neděle 7:00 - 8:30 hodin.
Rozprava - sobota, neděle 8:30 - 8:45 hodin.

Trénink - sobota, neděle 9:00 - 12:00 hodin.
Závod - sobota, neděle od 13:00 hodin.
Čas ukončení závodů bude záviset na počtu jezdců. Při
menším počtu jezdců se vše podstatně urychlí. Po dobu
tréninku a závodu bude garantován
volný průjezd pro
autobusy a jiná nutná vozidla - sanitky, hasiči, policie.
Pokud bude naprosto nezbytné zajistit volný průjezd pro
potřeby někoho z řad občanů, je nutno volat pořadatele
Radka Šťastného, mobil: 737 581612.

9. ročník obecního cyklovýletu
9. - 10. června 2012

Mnozí možná ještě vzpomínáme na loňské cyklotoulky po
Vranovské přehradě či rakouském pohraničí. Opět je tu však
červen a s ním další - 9. ročník obecního cyklovýletu. Ve
dnech 9. a 10. června nám bude zázemí s ubytováním tvořit
školící a rekreační středisko České pošty v obci Moravec. Ke
dni vydání Zpravodaje jsem ještě neměl zkalkulovánu cenu
pro účastníky, ale předpokládám
předběžnou cenu asi 450
Kč. Letos odjíždíme vlakem z nádraží v Šebetově do stanice
Křižanov. Kola pojedou nákladním autem. V kempu mám
rezervaci na pouhých 100 osob, s přihlášením tedy prosím

Westemové městečko Šiklův mlýn
(9 km) u Zvole nad Pemštejnem
je největší přírodní zábavní areál
vČR.
Hrad Pemštejn (16 km) se na skále
nad městysem Nedvědice tyčí
bezmála osm století a za celou
svoji historii nebyl nikdy dobyt.

stezka, Žd'árské

A co se třeba vydat ještě dál...
Poutní kostel na Zelené hoře,
rozhledna Karasín, mravenčí naučná
vrchy ... ? Trasu a cíl si vybere opravdu každý.

Plánované akce v obci
Cvičení žen pod vedením pí. Tesařové každé
a čtvrtek v tělocvičně školy od 18:30 do 19:30 hodin.
Kroužek

břišních

úterý

tanců

je organizován
v tělocvičně
Základní školy každý pátek od 16 do 16:30 hodin.

Mateřská škola Šebetov oznamuje, že zápis dětí do nového
školního roku proběhne v pátek 4. května od 9 do 14 hodin.
Veřejná schůze Zastupitelstva obce se uskuteční
9. května od 18 hodin v kanceláři úřadu.

ve středu

aut do vrchu jsou pořádány o víkendu
19. - 20.
doba silniční uzávěry od návsi po
Křiznice je 9 - 12 hodin a 13 - 16 hodin.

Závody

května. Předpokládaná

Fotbalová utkání v malé kopané v zámeckém parku sehraje
tým I. FC Šebetov:
- sobota 12. května v 17 hodin, soupeř FC Světlá
- sobota 26. května v 17 hodin, soupeř HSK Holešín
- sobota 9. června v 17 hodin, soupeř FK Lažánky
Vodárenská akciová společnost Boskovice zve občany na
cyklistickou
vyjížďku
Cestou boskovické vody. Start
vyjížďky je v sobotu 26. května v 10:30 hodin od čerpací
stanice
Velké
Opatovice.
Trasa:
prarneniště
Velké
Opatovice,
čerpací
stanice
Velké Opatovice,
vodojem
Hradisko,
vodovodní
přivaděč
do Boskovic,
vodojem
Boskovice - hřbitov, vodárenská
nádrž Bělá s možností
prohlídky vnitřní štoly hráze, úpravna vody Boskovice. Více
informací najdete v prosklené vitríně na hlavní křižovatce.
V sobotu 2. června je od 13 hodin v zámeckém parku
pořádána soutěž hasičské mládeže O pohár starosty obce.

Nabídka služeb

~

Sběrna odpadů je otevřena v letním režimu každou lichou
v měsíci,
tedy
12. května,
26.
května
a 9. června 2012 od 14 do 15 hodin.

sobotu

Odvoz popelnic
Odvoz

ve čtvrtek

1x za 14 dní. Ve čtvrtek

24. května a 7. června 2012.

10. května,

květen 2012
Reklamace
neodvezených
nádob
vyřizuje
pan
z firmy S ITA Boskovice, telefon 516 426 415.

Šotnar

Svozy separovaných odpadů v kontejnerech:
papír - 10. 5.,24.5.,7.
6.2012
plasty - 28.5.,14.6.2012
sklo - kontejnery 16. 5.,30. 5., zvony v 19, 21 a 23 týdnu.

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 pondělí od 14 do 17 hodin.
Z důvodu dovolené však bude v pondělí 7. května uzavřena.

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. Nyní probíhá výprodej zboží se slevou
30 %, byl zahájen prodej triček a kraťa ů!

Telefony na ohlášení poruch:
Obecní internet - 736 484 631, o víkendech - 731 413 488.
Programy v kabel ovce - SMS na číslo 602836939.
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" Moje velké poděkování
patří společnosti
MP Lesy
Benešov LI Boskovic, která mi bezplatně sponzorsky poskytla
smrkové řezivo na postavení vatry při příležitosti Pálení
čarodějnic. Stejně tak chci poděkovat všem, kteří se na této
akci podíleli. DVD disk se záznamem z akce je k zakoupení
na obecním úřadě, video dám i na obecní stránky.
" Prosíme osobu, která na úřadu platila ve středu 18. dubna
poplatky za odpad a kabelovou televizi v hodnotě 2600 Kč
s číslem dokladu 9269568, aby nás kontaktovala. Na dokladu
se nepropsal plátce a nevíme tedy, ve prospěch koho tuto
částku zaúčtovat.
* 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. Dále upozorňuje účetní obce občany na ohlašovací
povinnost přihlásit se k platbě poplatku ze psa.
" Do poloviny měsíce května Vám bude Českou poštou
doručena složenka na úhradu daně z nemovitosti. Pokud ji
neobdržíte a jste vlastníkem nějaké nemovitosti, kontaktujte
Finanční úřad v Boskovicích. V tomto případě došlo LI plátce
ke změně, podléhající
ohlašovací
povinnosti.
Hromadný
předpisný
seznam je k nahlédnutí
na Finančním
úřadu
Boskovice do středy 16. května.
* Od čtvrtka 3. května je v kabelové televizi testováno
vysílání nového programu ČT4 v nativním /HD/ formátu. Na
stejné frekvenci naleznete i program Nova HO a Prima
Family
HD.
Přidání
programů
umožnily
změny
v podmínkách
příjmu pozemních
programů za satelitní,
s převodem
do DVB- T. Programy
najdete v digitálním
pásmu a přijmou je pouze majitelé HD televizorů.

Naši oslaven ci
Lidmila
Kateřina
Marie
Jarmila
Zdeněk

Zítková
Šebetovská
Axmanová
Křížová
Korčák

Marie
Božena
Miroslav
Stanislav
Ludmila
Marie
Josef
Milan
Olga
Květoslava
Blažena
Jiřina
Milena
Pavol
Anna

Hrazdirová
Minxová
Šimek
Němec
Konečná
Křeménková

182
13
188
80
1
1
210
205
144
I
1
205
123
114
182

Kurfůrst
Svoboda
Šínová
Baňařová
Chytková
Svobodová

Pečínková
Tomek
Kubíková

71
70
68
66
66
66
65
65
65
64
61
61
61
60
60

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Našim
zdraví,
milým
oslavencům
prejeme
hodně
spokojenosti,
rodinné pohody a plno elánu do dalšich
krásných let života.
/Pokud chcete li svého jména uvést titul, prosíme, oznamte nám to!

Inzerce
Prodejna

Domácich potřeb LANGER Šebetov

Výprodej Luxolu za akční loňskou cenu.
Luxol Originál 2,5 I
Palisandr, Mahagon, Kaštan, Oregonská

pinie

Luxol Originál 0,9 I
Oregonská pinie, Indický týk, Ořech, Kaštan
Luxol Top 2,5 1- Palisandr, Ořech,
Luxol Top 0,9 I - Palisandr, Ořech.
Tato nabídka platí do vyprodání zásob.

Oznámení
Hledáme kontakt na účastníky dopravní nehody, která se stala
v obci Šebetov 14. 1I. 2009, v sobotu 06:40 hodin. Jedná se
o druh nehody, kdy se motorové vozidlo značky CITROEN
srazilo s jedoucím nekolejovým vozidlem. Počet zúčastněných
vozidel 2. Příčina nehody byla nedání přednosti v jízdě.
Pomáháme osobám poškozeným při dopravních nehodách
a naše poradenství je zcela zdarma. Budeme rádi za jakýkoliv
kontakt. VOTUM, R.ichard Kuba mobil: 777336914.

Vzpomínka
Odešel jsi cestou, ze které není návratu,
ale v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš i nadále.
Dne 1. června uplyne 13 roků od úmrtí
pana Miroslava Stříže.
Za tichou vzpomínku děkují manželka Helena
a děti s rodinami.
Jen kytičku květů
Ti na hrob můžeme dát,
zapálit sví CRU
a tiše na Tebe vzpomínat.

/dle platného trvalého pobytu/
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan

Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní

č.p.175
1
131
107
76

89 let
85 let
81 let
79 let
71 let

Dne 20. května 2012 vzpomeneme 7 let od úmrtí
pana Josefa Valenty ze Šebetova a nedožitých 80 let.
Za lichou vzpomínku děkuje manželka a celá rodina.

Připravu jeme:
20.7. Líbáš jako ďábel
07.9. Muži v černém 3
14.9. Prci, prci, prcičky: Školní sraz

Program kina Šebetov
V měsíci květnu hrajeme jen dva filmy. S postupem digitalizace kin již skoro není co hrát ...
Pátek 4. května - PROBUDÍM SE VČERA

CSFD.cz 7,3/10.

Film o cestě za studentskou láskou do nedávné minulosti aneb: Co neuděláš dnes, musíš dokončil včera. Komedie s originální
zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny, díky třídnímu srazu uvědomí, že nejvíce kdy miloval spolužačku Elišku.
Tehdy v sedmnácti letech, nenašel odvahu ji říct, že jí má rád a ona se pak navždy vytratila z jeho života. Petrovi se naskytne
jedinečná šance, vrátit se do svých studentských let, do června 1989, kdy chodil do třeťáku, a napravit, co promeškal. Jenže
zahrávat si s časem není jen tak. Návraty nejsou nikdy snadné. Petr se dostává do změti komplikací a průšvihů, které naštěstí
řeší s vtipem, nadhledem a drzostí, jakou dobře zná od svých vlastních studentů. Postačí však tyhle zbraně na to, aby přesvědčil
Elišku o svých citech a získal její lásku?
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 120 minut, www.bioscop.cz.

Pátek 11. května - MlSSION lMPOSSIBLE:

GHOST PROTOCOL

IMDB.com 7,5/10.

Vybírají si mise, jejichž splnění je prakticky nemožné. Ve čtvrtém díle Mission: lmpossible tým vedený Ethanem Huntem
(Tom Cruise) posune hranice nemožného ještě o něco dál. To ale není jediný důvod, proč by se akční podívaná měla stát
filmovým hitem konce letošního roku. Tím dalším je jméno režiséra, protože věhlasný tvůrce pixarových animáků Brad 8ird
(Ratatouile, Úžasňákovi), prostřednictvím Mission: lmpossible oficiálně zběhl k hraným filmům. A zapomenout nesmíme ani
na Prahu, která si tu zahrála na ruskou metropoli Moskvu, díky čemuž řada z nás potkala malého velkého Toma na vlastní oči.
Špionážní agentura lMF má obrovský problém. Právě když její eso, Ethan Hunt, provádělo tajnou operaci v Moskvě, spáchal
kdosi úspěšný bombový útok na Kreml. Ruští představitelé jsou rozezlení na nejvyšší míru a mluví dokonce o válečném aktu.
A protože se všechny nitky sbíhají právě u IMF, americký prezident dá pro jistotu od agentury oficiálně ruce pryč vyhlášením
"o host Protocolu", čímž ji odřízne od zdrojů, zázemí, podpory a z jejích členů udělá lidi na odstřel. To rozhodně není
přehánění, krátce po tomto byrokratickém úderu umírá násilnou smrtí její oficiální šéf (Tom Wilkinson). Ethan Hunt se proto
pokusí o nemožné. Společně s trojicí věrných a odhodlaných kolegů (Simon Pegg, Paula Patton a Jeremy Renner) se pokusí
najít pachatele útoku a smýt tak ze sebe veškerou vinu. Jak bylo řečeno už v úvodu, tahle mise bude skutečně nesplnitelná.
Širokoúhlý film, české titulky, prlstupny od 15 let, 132 minut, www.bontonfilm.cz.

Pátek 8. června - SIGNÁL

CSFD.com 5,6110.

Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája (Kryštof
Hádek) a Filos (Voj ta Dyk). Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového mobilního vysílače. Vidina
zisku vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště když se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku,
na kterém bude vysílač stát. Vesnice se rychle stává bitevním polem a to s využitím všech povolených i nepovolených zbraní.
Je ovšem otázkou, zda Filos s Kájou budou schopni naplnit očekávání, do nich vkládaná. Možná totiž nejsou tím, za co se
vydávají ...
Signál vtipně a překvapivě rozehrává oblíbenou komediální zápletku o malém chytrém podrazu, který sází na lidskou
chamtivost a touhu přechytračit sousedy. Film v moderním podání navazuje na tradici hrdinů nejlepších českých komedií, jaké
představovaly ve své době postavy z legendární veselohry Vesničko má středisková nebo rázovití venkované z komedie
Dědictví aneb kurvahošigutentag.
Širokoúhlý jilm, české znění, volně přístupný, 115 minut, www.bontonfilm.cz.

Pátek 15. června - LORAX

IMDB.com 6,5/10.

Co uděláte, když chce vaše životní láska opravdický strom a na světě už žádné opravdické stromy nejsou? Odpověď najdete
v animované komedii, která vzešla z tvůrčí dílny Chrise Meledandriho, zodpovědné za filmový hit Já, padouch.
Lorax je živelná smršť bláznivých akčních gagů a muzikálových čísel, kterou budou vaše děti milovat. A jestli si pak začnou
o trochu víc vážit stromů, tak to budou jistě body navíc.
Klasický formát, české znění, volně přístupný. 86 minut, www.bontonfilm.cz.

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.
Měsíčník "Šebetovský zpravodaj" vydává při Obecním úřadě v Šebetově a příspěvky přijímá Zdeněk Čížek.
Tisk ObÚ Šebetov. Náklad 700 kusů. ZDARMA. Kontakt: Tel./fax. 516465 429, e-rnail: sebetov@sebetov.cz.

