Program kina Šebetov
Pátek 5. listopadu - KAREL
Celovečerní film Karel přináší ojedinělý pohled do
soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka
Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu
celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl
nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného
zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho
skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí
Gottův nadhled a humor.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 133 minut.
Toto premiérové představení hrajeme v 19:30 hodin,
zvýšené vstupné 60 Kč.

a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná
designérka hraček pro děti, dokáže rodinu lépe finančně
zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče
o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené
Dominik. Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní
představou, že mu poskytne dostatek času napsat konečně
knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba lávky! Dominik musí
vynaložit veškerou vynalézavost, aby během prvního roku
vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi
stává boj o přežití. Díky soužití s malým človíčkem však
také objeví, kolik podob může mít láska…
Klasický formát, české znění, volně přístupný,
101 minut. Hrajeme v 19:30 hodin, vstupné 40 Kč.

Slovo starosty obce

Pátek 12. listopadu – PRVOK, ŠAMPON, TEČKA
A KAREL
Prvok, Šampón, Tečka a Karel jsou čtyři dávnověcí
kamarádi ve středním věku, kteří si na večírku přiznají, že
nežijí tak, jak si vlastně představovali. A rozhodnou se
vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním téměř
nesplnitelných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je
opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů,
rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka
a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou
kravinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech
okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, není
sráč ...
Klasický formát, české znění, do 12 let nevhodný,
117 minut. Hrajeme v 19:30 hodin, vstupné 40 Kč.

Pátek 19. listopadu – LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Tereza, bývalá primabalerína Národního divadla, která
kvůli úrazu musela skončit s kariérou profesionální
tanečnice, přijíždí se svým manželem Petrem a s dcerou
Maruškou do malého města na Broumovsku. Usadí se
v mlýně, který Tereza zdědila po své babičce a chce ho
zrekonstruovat, aby rodině vytvořila nový domov. Začne si
přivydělávat výukou tance v místní umělecké škole.
Najednou se ale začne vše hroutit: její manželství ale
prochází krizí, proti Tereze se obrátí celé město a přijde
o taneční sál. Během požáru mlýna Tereza pozná skupinu
dobrovolných hasičů, kteří ji chtějí pomoci. Tereza se do
jednoho z nich zamiluje a dostane nápad, jak zachovat
existenci tanečního kroužku: přihlásí jej do taneční soutěže
v Praze. Romantická komedie v premiérovém termínu.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 103 minut.
Hrajeme v 19:30 hodin, vstupné 40 Kč.

Pátek 26. listopadu – DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA
V nové české komedii podle stejnojmenného knižního
bestselleru Dominika Landsmana se v hlavních rolích
představí Jiří Mádl a Tereza Ramba.
Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou
nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap! Nataša

Co všechno se může stát, když krátkozrakému služebnímu
čertovi Kazimourovi odepřou výměnu starých slabých
brýlí? Tak třeba to, že když má odnést do pekla hříšného
krále Celerýna, u něhož právě jistý Kuba Rosůlek kurýruje
princeznu, která neumí plakat, sáhne čert špatným směrem
a místo krále dopraví do pekla Kubova anděla strážného
Chrudoše. Anděl je sice zpočátku rozhořčen, co ale počít,
když Zákoník pekel horoucích jasně říká, že „co peklo
jednou schvátí, nikdy už nenavrátí“? Chrudoš tedy zůstává
a nachází si nové poslání – umravnit peklo dle svého gusta.
Veselá pohádka s vtipnými písničkami a tradičně bohatým
a živým jazykem jistě potěší jak malého, tak i dospělého
diváka v podání divadelníků z Velkých Opatovic.
„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.

Měsíc listopad má svůj název odvozen od padání listí, které
je pro tuto dobu v našich končinách typické. Je to také
měsíc dušičkového vzpomínání. Předzvěstí blížící se zimy
bývá svátek Svatého Martina, který přiváží nejen
posvícení, ale mnohdy také citelné ochlazení či první sníh.
Předposlední měsíc v roce je měsícem radostným
i teskným. Je příkladem rčení, že když něco starého končí,
něco nového začíná. Přináší vzpomínky i očekávání, nutí
k zamyšlení i nicnedělání při dlouhých chladných
večerech.
V říjnu jsme nezaháleli. S výjimkou nedělí se intenzivně
stavělo v prostoru hlavní křižovatky. Snad bude i listopad
stejně srážkově příznivý, aby nic nebránilo pracím na třetí
etapě stavby. Spoustu práce bylo také odvedeno při návratu
restaurovaného sousoší na Návsi.
V kulturním domu byly dokončeny výmalby a drobné
úpravy po stavebních pracích po výměně oken a adaptaci
sociálního zařízení. Udělala se spousta práce a já bych rád
na tomto místě poděkoval správcové
KD, paní Božence Smékalové za
průběžné poklízení po dlouhou dobu
probíhajících stavebních a malířských
prací. Spoustu hodin odpracovala
a neuvěřitelně mnoho sil ze sebe vydala
především při finálním úklidu, kdy trávila
v kulturním domu každou volnou chvíli. Poděkování patří
i našim obecním pracovníkům, kteří se mnou trpělivě
provedli mnoho svépomocných prací.
Po téměř dvouletých odkladech byla v říjnu uskutečněna
také pokládka nové hydroizolace rovné střechy. Ta
původní již na mnoha místech drobně zatékala. Průsaky
střechy
byly
spolu
s výměnou oken hlavním
důvodem pro následnou
nutnou výmalbu hlavního
sálu.
Pokud to epidemiologická
situace dovolí, chtěl bych
do konce roku odehrát pár
filmů v kině a třeba už teď v listopadu Vás pozvat na jedno
prima divadelní představení, které zaručeně pobaví malé
i velké. Opravdu stojí za shlédnutí!
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR v obci Šebetov
Okrsková volební komise obce Šebetov oznamuje
výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky.

V obci Šebetov bylo zapsáno 710 voličů. Vydáno bylo 417
obálek, což představuje voličskou účast 58,7 %.
Odevzdáno bylo 415 platných hlasů.
Výsledky hlasování:
ANO 2011
136 hlasů
Koalice SPOLU
93 hlasů
SPD Svoboda a přímá demokracie
63 hlasů
Koalice Piráti a Starostové
35 hlasů
Přísaha
23 hlasů
KSČM
21 hlasů
ČSSD
17 hlasů
Trikolóra
10 hlasů
Strana zelených
5 hlasů
Otevřeme Česko normálnímu životu,
Moravané, Senioři, Volný blok
2 hlasy
Koruna Česká, Levice, Švýcarská demokracie,
URZA CZ
1 hlas

Humanitární sbírka
Ve spolupráci se sociálním družstvem Diakónie
Broumov vyhlašujeme humanitární sbírku, která bude
probíhat po celý měsíc listopad do 15. prosince 2021.
Co můžete darovat:
Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené
s fungujícími zipy.
Obuv - nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce).
Omaluj si…

Kabelky, batohy - pouze nepoškozené a s funkčním zipem.
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky - čisté i mírně
poškozené.
Přikrývky, polštáře a deky - pouze péřové.
Záclony, závěsy – nepoškozené.
Látky - minimálně 1 m čtvereční, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek.
Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční.
Knihy - ideálně dětské, ale i pro dospělé čtenáře.
Co nemůžeme přijmout:
Znečištěný a vlhký textil - nelze poskytnout potřebným.
Ledničky, televize, počítače - z ekologických důvodů.
Nábytek - nemáme skladovací prostory.
Jízdní kola, kočárky, nádobí, skleničky, porcelán transportem se znehodnotí.
Matrace, koberce - z hygienických důvodů.
Darované věci do sbírky prosím odkládejte pouze dobře
zabalené v pevných zavázaných obalech /krabice, pytel/
v přízemí budovy Obecního úřadu Šebetov. Všem dárcům
předem děkujeme!
Zdeněk Čížek

Šebetovský zpravodaj

Vytvoření vánoční ozdoby
Stejně jako loni se můžete i letos podílet na vytvoření
předvánoční atmosféry v Šebetově.
Každý, kdo se bude chtít zapojit,
může vyrobit libovolnou ozdobu
na adventní strom a přinést ji
v týdnu od 22. do 27. listopadu do
boxu u horních dveří hasičské
zbrojnice. Jedinou podmínkou je,
že každá ozdoba musí být vyrobena tak, aby odolala
zimním povětrnostním podmínkám (dešti, sněhu
a větru). Všechny ozdoby pak budou umístěny na
adventní strom, který bude rozsvícen u hasičské
zbrojnice na první adventní neděli – tedy 28. listopadu
v podvečerních hodinách. Program bude upraven dle
aktuálních opatření.

listopad 2021

30. září 2021 vznikl trochu neplánovaně, díky tomu,
že netekla ve škole voda, další projektový den –
tentokrát v Domě přírody. Opět stejným autobusem
jsme dojeli do srdce Moravského krasu. Ještě než
začala prohlídka, nadchnuly nás vybroušené plochy
obrovských kamenů – slepenců, jež byly dovezeny
z různých koutů Moravského krasu. S panem
průvodcem jsme se ocitli ve spodní části domu před
několika
miliardami
let.
Ukazoval
nám
prostřednictvím chytrých aplikací na dotykových
displejích, jak vznikají zkameněliny, usazeniny,
jeskyně a krápníky. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí o životě neandrtálců, o místní floře a fauně
– zejména netopýrech. Po prohlídce, jsme se nasvačili
jako filmové hvězdy v místním kině. Po nasazení 3D

30. 11. Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho
poleží.

Uctěte památku všech zesnulých…
Vzpomínka na všechny zemřelé, lidově dušičky, která
připadá na 2. listopadu a je v římskokatolické církvi dnem,
kdy se církev modlí za zemřelé. Památka se slaví
v Česku od 10. století. Lidé navštěvují hroby blízkých.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena
27. listopadu 2021 od 14 do 15 hodin.

* Svoz odpadových nádob z domácností
Bioodpad – čtvrtek 4. a 18. listopadu, dále ve
čtvrtek 2. prosince
Papír – pátek 19. listopadu
Plast a nápojový karton – pátek 19. listopadu
Směsný odpad – pátek 19. listopadu
Případnou Vaši reklamaci nevyvezené nádoby uplatněte
u dispečera pana Dočkala, mobil: 778 700 840.

Úklid zámeckého areálu
Ve středu 17. listopadu od 9 hodin pořádají TJ
Sokol, SDH Šebetov a skautský oddíl Akéla tradiční
brigádu na úklid areálu zámeckého parku. Potřebné
nářadí /hrábě/ si vezměte s sebou. Občerstvení pro
brigádníky zajištěno.
Ing. Tomáš Axman

Projektový den v Olešnici
27. září 2021 jsme vyrazili objednaným autobusem směr
Olešnice, kde nás čekaly dvě exkurze v modrotiskové dílně
a ve výrobě společnosti Moraviaflor. Děti se velmi těšily.
Už v předcházejícím týdnu zkoušely prostřednictvím
anilinových barev a bílé voskovky, jak vypadá modrotisk.
Finální malby donesly jako dárek panu Danzingerovi.
Právě pan Danzinger starší, který je desátou generací
barvířů v Olešnici, nás prováděl po jeho dílně a ukazoval
nám různé fáze výroby modrotisku. Děti si mohly spoustu
věcí osahat a dokonce zkusit pomocí formy otisknout vzor.
Magickým okamžikem bylo vytáhnutí několikametrového
plátna z indigové lázně. Za zmínku stojí i vzácný vzorník
obsahující stovky dekorů a obchůdek, z něhož jsme si
všichni odvezli i nějaké suvenýry.
Po svačinové pauze jsme se vydali kousek dál do výroby
společnosti Moraviaflor. Ta se zabývá vyráběním
a kompletováním umělých květin z papíru, látek i kůže.
Jejich produkty jsou uznávané po celém světě.
Z vlastnoručně poskládaných kvítků vytváří i další výrobky
např. čelenky ke krojům, brože, dekorace na klobouk atd.
Tyto doplňky často reprezentují Českou republiku na
různých soutěžích krásy apod. Pro naše žáčky připravila
majitelka firmy paní Helena Synková malou rukodělnou
dílničku, ve které si mohli vyrobit brož z korálků, drátku
a kožených vyražených dílků. To děti velmi bavilo. Velmi
nás také ohromila výroba chryzantémy z papíru, jež se
skládá po jednom lístečku a nakonec se voskuje tak, aby
vydržela i na dešti. Plni příjemných dojmů jsme se vraceli
zpět do jídelny na oběd.

Exkurse v Domě přírody
Moravského krasu

brýlí jsme se ocitli uprostřed údolí, ale i ve výšinách
celého krasu, poznali vzácné tvory i rostliny
a zajímavá místa. Žijeme na nádherné planetě,
v krásné zemi a dech beroucí krajině. Opět jsme se
vraceli do školy s příjemným pocitem vědění
a smysluplně stráveného času.
Mgr. Eva Filoušová, ZŠ Šebetov

Z naší knihovny
Knihovna je stále otevřená pro
všechny čtenáře.
Do Šebetovského knihovního
fondu přibyly nové knihy:
cukrářské
recepty
Josefa
Maršálka, vaření a pečení podle
babiččiných receptů, detektivní
příběhy i dobrodružné knihy pro
mládež.
Stále také funguje knihobudka na chodbě obecního úřadu.
V listopadu (pokud nám to epidemiologická
situace dovolí) pozveme seniory - aktivní
čtenáře na společné posezení a besedu u kávy.
Pro školáky připravujeme literární a výtvarnou
soutěž na téma „Vidím to jinak“, která se bude týkat
inovativního pohledu na naši obec.
Ing. Miroslava Mertlíková, knihovnice

v sobotu

Vzpomínáme…

* Česká pošta v Šebetově
Pondělí 7:30 – 12:30 hodin, úterý 10:30 – 13:30, 14 – 17
hodin, středa 7:30 – 12:30 hodin, čtvrtek a pátek 11 – 16
hodin. Nové telefonní číslo 954 267 935 /VoIP/.

Tatínkovo srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás
všechny milovat.
Kdybychom láskou budit je chtěli, neozve se nám
vícekrát, utichlo, zmlklo, šlo už spát…

* Telefony na ohlášení poruch internetu:
TOPNET internet – telefon 736 484 631,
o víkendech volejte číslo 731 413 488. UNET
internet – telefon 604 758 166.

Dne 19. listopadu 2021 uplyne
15 roků od úmrtí pana
Josefa Dokoupila.
6. března 2021 by se dožil
85 roků.
S láskou vzpomínají
synové Miroslav, Luboš a dcera Petra s rodinou.

Listopad v pranostikách

01. 11. Den Všech svatých je poslední, který léto
zahání. Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich.
02. 11. Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod
zimy to oznamuje.
09. 11. Svatý Teodor – mrazy lezou z hor.
11. 11. Po svatém Martinu zima nežertuje.
19. 11. Svatá Alžběta se sněhem přilétá.
22. 11. Svatá Cecilie sněhem pole kryje.
25. 11. Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý
Štěpán po blátě.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 – 13 hodin.
06.11. MUDr. Šumberová Ludmila, Lysice, Komenského
429, telefon 516 472 227
07.11. MUDr. Švendová Zdena, Křtiny, Zdrav. středisko,
telefon 516 439 404
13.11. MUDr. Tomášková Barbora, Blansko, Pražská 1b,
mobil 734 177 800
14.11. MUDr. Nečasová Lucie, Blansko, ZŠ TGM,
Rodkovského 2, mobil 607 812 963
17.11. MDDr. Veselý Petr, Letovice, Masarykovo náměstí
162/38. mobil 792 325 591
20.11. MDDr. Vrbová Markéta, Knínice u Boskovic 330,
mobil 774 844 735
21.11. MUDr. Kopáčková Drahomíra, Letovice,
A. Krejčího 1a, telefon 516 474 369
27.11. MUDr. Beranová Alžběta, Blansko, Gellhornova 9,
mobil 735 056 656
28.11. MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČSČK 38,
telefon 516 462 203
04.12. MDDr. Dufková Simona Blansko, Pražská 1b,
mobil 774 425 074
05.12. MUDr. Fenyk Vlastimil Letovice, Tyršova 15,
telefon 516 474 310
Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová
nemocnice, Ponávka 6, telefon 545 538 111, ve všední dny
od 18 do 24 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8 do
20 hodin.

