Nabídka služeb
* Sběrný dvůr odpadů v Šebetově je otevřen v sobotu
26. března 2022 od 14 do 15 hodin.
* Svoz odpadových nádob z domácností
Bioodpad – čtvrtek 24. března
Papír, Směsný odpad, Plast a nápojový
karton – vše v pátek 11. března
Případnou Vaši reklamaci nevyvezené
nádoby uplatněte u dispečera pana Dočkala,
mobil: 778 700 840.
* Česká pošta
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/.

Další prodej čerstvého kuřecího masa pojízdné prodejny
GALASOL PRO Olomouc se uskuteční v pondělí 14.
března 2022 od 13:10 do 13:20 hodin na hlavní křižovatce.
V pondělí 14. března 2022 se v 17 hodin koná v zasedací
místnosti OÚ veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Na
programu schůze se budou především projednávat žádosti
o odkupy pozemků po provedené obnově operátu obce.
Zdeněk Čížek

Osmisměrka s tajenkou
Správné znění únorové tajenky a blahopřání luštitelům:

Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.
Odměnu v kanceláři OÚ si vyzvednou
Michaela Laštůvková, Eliška Jašková, Klára Švejcarová.

Česká pošta oznamuje
Z důvodu mimořádné odstávky centrálních aplikací nebude
ve dnech 19. - 20. března 2022 otevřena žádná pošta
s výjimkou Prahy, která bude mít dočasnou změnu otvírací
doby.

Slovo starosty obce
Je těžké najít slova pochopení pro události posledních dnů.
Strach a neštěstí lidí napadené země vnímá každý z nás.
Pomoc budou potřebovat nejen ti, kteří budou v rychlosti
prchat ze země, nejspíš jen s kufrem a s těmi nejnutnějšími
věcmi v něm, ale i ti, kteří zůstanou. Pokud vám jejich osud
není lhostejný, můžete se zapojit prostřednictvím
finančních sbírek.

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

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
05.03. MUDr. Nečasová Lucie, Blansko, ZŠ TGM,
Radkovského 2, mobil 607 812 963
06.03. MUDr. Padalík Karel, Nemocnice Boskovice,
telefon 516 491 263
12.03. MUDr. Paděrová Miroslava, Šebetov 117,
telefon 516 465 452
13.03. MUDr. Paulíčková Jarmila, Černá Hora, Zdravotní
středisko, mobil 725 415 615
19.03. MUDr. Paulíčková Veronika, Černá Hora, Zdrav.
středisko, mobil 723 184 842
20.03. MUDr. Pernicová Libuše, Boskovice, Růžové
náměstí16, mobil 774 177 804
26.03. MDDr. Potůček Jiří, Blansko, Pražská 1b,
telefon 516 419 538
27.03. MUDr. Roth Pavel, Ostrov, Zdravotní středisko,
telefon 516 444 326
02.04. MUDr. Řehořek Tomáš, Poliklinika Blansko,
Sadová 33, telefon 516 488 453
03.04. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková), Poliklinika
Blansko, Sadová 33, telefon 516 488 453
09.04. MUDr. Semrádová Danuše, Sloup, Zemspol 221,
telefon 516 435 203
10.04. MUDr. Sládek Jiří, Velké Opatovice, Mládežnická
492, telefon 516 477 319
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

V minulém Zpravodaji jsem informoval o plánovaném
zavedení „přímého“ autobusového spojení z Jevíčka na
Brno, Královo Pole od 1. března. Tři spoje ze Šebetova
nyní odjíždějí v 4:56 hodin, 5:50 hodin a v 6:50 hodin.
Přímý spoj zpět z Brna, Králova Pole můžete využít
s odjezdem v 14:38 hodin, 15:38 hodin a v 16:38 hodin.
*
*
*
*

Březen bez vody - duben bez trávy.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
V březnu vítr břízy fouká.

Suchý březen, studený duben, mokrý máj – bude
v stodole ráj.
* O svaté Balbíně je už u nás po zimě.
* Březnové mlhy - za 100 dní déšť.

Březen v pranostikách
* Na Řehoře hory hučí a sedláci doma čučí.
* Je-li v březnu dešťů mnoho, neúroda je pak z toho.
* Na svatého Josefa vyskočí skopec na kopec a poděkuje
hospodáři za přezimování.
* O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
* Svatý Bedřich teple dýchá, nebo sněhy taky míchá.

„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.

Správa železnic požádala Městský úřad Boskovice
o vydání rozhodnutí ke zrušení železničního přejezdu na
polní cestě, který se nachází mezi silničním přejezdem
směrem na Vanovice a obcí Světlá. Díky pomoci
zemědělců, kteří obhospodařují přilehlé lány orné půdy se
mi podařilo přesvědčit Správu železnic ke zpětvzetí návrhu
a tento důležitý polní železniční přejezd tak bude zachován.
Na dvorku za budovou Základní školy byla provedena
oprava na odpadním kanalizačním vedení. Nalezením
a vyspravením zborceného úseku tak lze doufat, že už
skončily problémy s odtokem splašků a vlhnutím zdiva.
Obec Šebetov hledá zájemce o provozování kiosku
občerstvení v areálu koupaliště. Od 1. června 2022 budou
také k pronájmu nebytové prostory plochy 102 m2 prodejny
vodoinstalačního materiálu na hlavní křižovatce.

Program kina Šebetov
Pátek 11. března – TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2
Premiérové představení
V království vládne král Jakub (Tomáš Klus),
královna Anička (Kamila Janovičová) a rodina se
rozrostla o zvídavou princeznu Johanku (Valentýna
Bečková). Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka
Karaby (Ondřej Vetchý), který se rozhodl věnovat už
jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc (Jiří
Lábus) a Ferenc (Miroslav Vladyka) byli vyhnáni
z království, potloukají se po světě a vymýšlejí, jak se
pomstít. Rozhodnou se pro své pikle využít mladou,
nezkušenou královnu Julii (Veronika Khek Kubařová) ze
sousedního království. Že by nastal čas oprášit tajemnou
bambitku, která doposud ležela dobře ukrytá
a povolat
na pomoc loupežníka Karabu? Kdo však ví, kde mu je
konec? A není to jenom pohádka pro malou princezničku?
Lorenc a Ferenc nastraží spolu s pomocníkem Václavem
(Noid Bárta) na Karabu důmyslnou past. Je potřeba spojit
síly, aby spravedlnost a láska konečně zvítězily.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 100 minut.
Toto premiérové představení hrajeme již v 18 hodin,
zvýšené vstupné 80 Kč.

Pátek 18. března – ZÁTOPEK
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen
sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších
světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského
vítěze, Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve
sportu, k nimž je třeba především velké srdce. Film vznikl
za osobní podpory paní Dany Zátopkové, olympijské
vítězky a ženy, po jejímž boku strávil fenomenální atlet
celý život.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 130 minut.
Představení hrajeme v 19:30 hodin, vstupné 60 Kč.

Pátek 25. března – MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout
opravdové přátelství? Odpověď najdou nejen ti nejmenší,
ale i větší a velcí diváci v animovaném dobrodružství Myši
patří do nebe. Na cestě nebem musí oba společně zdolat
různé nástrahy, splnit úkoly a překonat překážky. Vznikne
mezi nimi podivuhodné přátelství a na konci jejich
putování na ně čeká velké překvapení.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 87 minut.
Představení hrajeme již v 18 hodin, vstupné 50 Kč.

Šebetovský zpravodaj

Včelařské ohlédnutí, ale i výhled na
jaro 2022
Advent, Vánoce, Nový rok…. a ? Jaro! Na Tři krále o krok
dále, na Hromnice o hodinu více… Toto nelze zastavit.
Co máme za sebou krmení včeliček, péči o jejich zdravotní
stav, boj s nemocemi a škůdci. V prostoru Malé Hané
nemáme mor včelího plodu a boj s varoázou se stal součástí
včelařské praxe. Zimní vyšetření měli potvrdí výsledky
péče chovatelů o včelí rodiny. To bude půl února. Zkusíme
napravit jarním přeléčením to, co se nepodařilo v podzimní
etapě péče o včely.
V okolí úlů začnou vykukovat sněženky, bledulky
a čemeřice. Přichází svátek včelařů - první jarní prolet včel,
kdy sluníčko vytáhne včelky k prvnímu jarnímu proletu
a ukáže sílu života. Krása! Ten bzukot jsou včelařovy
varhany. Zlatý pyl je potravou pro nové generace včel,
jejich lékem i chlebem.

k nápravě, budou kvůli těmto občanům zbytečně utráceny
peníze a konečným důsledkem bude výrazné navýšení výše
plateb za odpady. Stát nám nastavuje přísná kritéria pro
třídění druhotných surovin, která bez řádného a poctivého
přístupu všech nejsme schopni splnit. Je to možná otřepané
klišé, ale tady opravdu každý z nás může přispět svou
pověstnou „troškou do mlýna“.

Za sebou máme výroční schůze i XI sjezd ČSV s volbou
vedení svazu na dalších 5 roků. Ve vyšších patrech
„včelaření“ probíhají třenice a souboje o nic jiného
a jednoduššího jak o peníze, o ovládnutí trhů, získání
dotací, podpor, grantů. I tisícovka /a nás je 50 000 tisíc/
drobných, zájmových chovatelů, co rozdáme svůj med
v rodině, prodáme pár kilo ze dvora, se stává v součtu
objemu produktů soupeřem na trhu, je překážkou, je tedy
nechtěný. V našem svazu je historie, síla, tradice. České
organizované včelařství má 150 roků.
Nechme to stranou - pojďme k práci drobného
včelaře s krásným výhledem do budoucnosti k jaru. Vynechme výnosy medu, komerční chovy, chovy
matek a prodeje oddělků, úlů, pomůcek. Poodhalme
tajemno - podstatu: Práce u včel nabízí obrovský duševní
prostor: lásku, klid mír uvolnění. Odklonem od davů, hluku
dopravy, strojů, zmatku a psychických zátěží
z uspěchaného života, epidemií. Na své včelnici, u svých
včel nachází včelař lék na horečku, která zmítá celým
světem, zde splývá s přírodou, nahlíží do jejího nitra,
objevuje její sílu a moudrost.
Výsledky práce tisíců včeliček a včelaře přicházejí ve
formě lahodného produktu na váš stůl. Krásná, zdravá
přírodní potravina nepotřebuje reklamu. Med z Malé Hané
je naše potravina i lék. Najděte si svého včelaře.
Včelí rodiny přechází k jaru, tak jako my. Těšíme se.
Josef Vala, předseda ČSV ZO Knínice

Špatné třídění BIO odpadu
V průběhu měsíce února letošního roku se některé obce
v regionu potýkaly s problémem, kam vyvézt BIO odpad
z hnědých popelnic a kontejnerů. V kompostárně ho
odmítli převzít, protože obsahoval spoustu jiných surovin,
především plastových sáčků, ale někde i stavební sutě.
V tom okamžiku není jiné řešení, než tento odpad odvézt
na skládku, bohužel za téměř čtyřnásobnou cenu. Zásadním
problémem je, že bio zbytky není možné vhazovat
v igelitových sáčcích, ale je nutné je do sběrných nádob
z těchto obalů vysypat. V případě že nedojde v této věci

Díky, že správně třídíte!

Charitní poradna nabízí od nového
roku svoje služby více lidem
Charitní poradna poskytuje bezplatně pomoc,
podporu a rady lidem v nepříznivé sociální
situaci v okrese Blansko. Protože stoupal počet
lidí v regionu, kteří služby poradny Charity Blansko
využívali, podařilo se navýšit kapacitu z dvou na čtyři
pracovnice.
Do pracovišť Charitní poradny v Blansku a v Boskovicích
tak můžou lidé přijít kromě dřívějšího pondělí odpoledne
nově také v úterý, ve středu a ve čtvrtek dopoledne.
Do Letovic pak ve středu odpoledne. Služby Charitní
poradny jsou tu pro lidi ve špatné sociální situaci, kteří
nemají dostatek financí nebo nevědí, jak svoje potíže řešit.
„Nejčastěji se na nás obrací klienti kvůli dluhům,
exekucím, s problémy v pracovně právních vztazích,
v rodinném právu. Pomáháme i s vyřizováním sociálních
dávek,“ informuje vedoucí poradny Kateřina Korbelová.
Složité právní případy, zejména majetkové, Charitní
poradna nevyřizuje. „Můžeme však s vámi probrat základní
postupy a odkázat na další odbornou pomoc,“ dodává
vedoucí poradny. Podrobnější informace včetně aktuální
provozní doby Charitní poradny najdete na webových
stránkách www.blansko.charita.cz, na čísle 516 411 583
nebo e-mailu poradna.boskovice@blansko.charita.cz.

březen 2022

Poradci Bílého kruhu bezpečí
mohou nyní přijet až za vámi
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého
kruhu bezpečí obětem trestných činů,
pozůstalým i svědkům trestných činů. A od
loňského roku dokonce není vázaná na
prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro svou
činnosti získala vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za
klienty i mimo své domovské město. Drtivá většina obětí
kriminality, která se obrací pro pomoc na brněnskou
poradnu Bílého kruhu bezpečí žije v Brně či okolí. Je však
samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé mimo tuto oblast.
A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je
pro ně zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do
nynějška odkázáni pouze na naši bezplatnou non-stop linku
pro oběti na čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší
právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní
a psychologická pomoc může dostat do kteréhokoli kouta
Jihomoravského kraje.
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti
ublížení na zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, porušování
domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže a mnohých
dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou především
konzultaci, při které vyslechnou konkrétní příběh
a poskytnou právní informace a psychickou podporu.
Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní.
Setkat se s právníkem a psychologem může klient
prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně
samotné. Je vybavena tak, aby konzultaci bylo možné vést
přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět svou adresu pro to,
aby si poradce k sobě zavolal.
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice
jednoduchý. Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní
číslo 732 842 664. Pracovnice bílého kruhu pak s volajícím
domluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu
a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není
domluva vázaná pouze na konzultační hodiny brněnské
pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle možností
klienta. Přijít však stále může klient i osobně, a to každé
úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se
objednat na uvedeném mobilním telefonním čísle.
V případě potřeby
pomoci neváhejte Bílý
kruh
bezpečí
kontaktovat.
Web:
www.bkb.cz,
e-mail: bkb.brno@bkb.

Integrované novinky

Info IDS JMK 2022
Tip na výlet do jeskyně Výpustek – nová zážitková trasa
„Za tajemstvím jeskyně“.
Druhá světová válka nejvíce poznamenala podstatnou část
prostor jeskyně Výpustek. Již v roce 1938 převzala
podzemní unikát čs. armáda, která zde měla muniční sklad.
V průběhu války pak byly jeskyně obsazena německou
armádou, která zde zřídila továrnu na letecké

motory. Začátkem 60. let převzala celý areál jeskyně znovu
čs. armáda, která zde vybudovala mohutný podzemní
protiatomový kryt.
Nově je v podzemí Výpustku otevřena nová dobrodružná
trasa s názvem „Za tajemstvím jeskyně“. Jedná se
o neupravenou trasu přírodního charakteru. Nová trasa není
bezbariérová, délka je 690 metrů a prohlídka podzemí trvá
80 minut. Vycházet bude podle zájmu po rezervaci předem
na telefonu 516 439 111, účastníci musí být starší šesti let.
Návštěvníci na okruh vyrazí bez elektrického nasvícení,
s čelovými světly na helmách a v oblečení které si lze
zašpinit. Nové části jeskyně si prohlédnete v malých
skupinách maximálně 10 lidí.
A na závěr ještě několik doporučení, jak pohodlně
cestovat veřejnou dopravou:
NIKDY BY HO NENAPADLO
NOHY DÁVAT NA SEDADLO
CPÁT SE BURGREM
V PLNÉM BUSU
CIZÍM SAKEM TŘÍT SI PUSU.

Omaluj obrázky.

DRUHÉ HLUKEM NERUŠÍ
TO SE PŘECE NESLUŠÍ
BEZ JÍZDENKY ANI RÁNU
PRO ZVÍŘATA NOSÍ SCHRÁNU.
SLEVOU VČAS SE PROKAZUJE
ODBAVENÍ USNADŇUJE
Nakresli klec pro kočičku.
JE-LI KUŘÁK, TO SI PISTĚ
KOUŘÍ MIMO NÁSTUPIŠTĚ.

Neruš ostatní!

Společenská kronika
Vzpomínáme…
Tvůj hlas se ztratil,
Tvůj úsměv vítr vzal
a nám jen bolest zanechal.
1. března uplynuly dva roky,
kdy nás opustila paní Eva Korčáková ze Šebetova.
Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Manžel Zdeněk a děti Zdena a Martin
Odešel náhle, nikdo to nečekal.
Osud sám chtěl, proč jen to uspěchal?
Zapalme svíce, kdo jsme ho milovali,
na krásné chvíle, jež jsme s ním prožívali.
Dne 2. března 2022 uplyne 15 let od
úmrtí pana JiříhoBlahy ze Šebetova,
který by se dožil 20. února 81 let.
Za tichou vzpomínku na něj děkují a stále vzpomínají
manželka Marta, dcery Marta a Jiřina s rodinou.

Aktuality ze základní školy

Paní knihovnice informuje

V pondělí 31. ledna nás přišla navštívit z místní
knihovny paní Mertlíková, aby předala drobné ceny všem
žákům naší školy za účast v soutěži „Teď to vidím jinak“.
Následně třídní učitelé slavnostně rozdali vysvědčení. Pro
prvňáčky to bylo jejich první. S pyšným pocitem si jej
schovali do aktovky a v dalších dnech mi pak vyprávěli,
komu jej ukázali a co za něj všechno dostali. Samozřejmě,
bylo se čím chlubit, dostali totiž samé jedničky.

V roce 2021 bylo v knihovně registrováno 115 čtenářů.
Pravidelně si půjčuje knihy asi třetina z nich. Vybírat si
mohou knihy jednak z šebetovského stálého fondu a také
z výpůjčního fondu z Boskovic, ze kterého každý měsíc
přivezeme 80-100 knih pro dospělé i pro mládež.
Dospělí čtenáři si v loňském roce nejčastěji půjčovali
detektivky, historické příběhy a romantické knihy.
Z časopisů je nejčtenější 100+1 historie, Zahrádkář
a Receptář.
Mladší děti si oblíbily příběhy
o zvířátkách a encyklopedie, starší
děti čtou nejraději fantazijní
příběhy.
Celkem čtenáři přečetli 2 213 knih
a 412 časopisů.
Ing. Miroslava Mertlíková

Zimní olympiáda

Mgr. Eva Filoušová, vyučující
Hlavní organizátorkou olympiády byla paní
učitelka Mistrová, jež spolu s dětmi vymyslela v družině
disciplíny. V pondělí 14. února tak mohla být olympiáda
v tělocvičně slavnostně zahájena. Nechyběla originální
pochodeň, olympijské kruhy ani hymna. První disciplínou
se stal stolní curling, při kterém vůbec nezáleželo na věku
hráčů. Dalším sportem, v němž se všichni utkali mezi
sebou, bylo rychlobruslení. S navlečenými igelitovými
pytlíky klouzaly děti co nejrychleji v oválu po tělocvičně.
Následoval lední hokej – tedy spíše nájezdy na
branku. Zde jsme hodnotili počet gólů. Další disciplínou
byl biatlon – pro děti nejzajímavější. Na zhotovených lyží
z balsy připevněných na chodidlech objížděly mety a na
konci trasy je čekal hod do branky. Poslední disciplínou, při
níž se všichni účastníci patřičně vyřádili, byly skoky na
lyžích, ale kvůli bezpečnosti dětí bez lyží. Odráželi se
z gymnastického můstku do dálky, měřila se tak délka
skoku. Na závěr jsme vyhodnotili v každé disciplíně tři
nejlepší sportovce, navíc byly někdy děti rozděleny na
starší a mladší nebo děvčata a chlapce. Velmi nás potěšila
pestrost při umístění se v disciplínách, mnohdy totiž
nezáleželo na věku či pohlaví. Medaile a diplomy dostali
všichni, ale navíc jsme odměnili ještě dvě nejlepší
sportovkyně Terku Axmanovou a Káju Trčkovou
a sportovce Matyho Komárka a Péťu Chlupa.

Ukliďme Šebetov

Významné a mezinárodní dny
2022 - Březen
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Mezinárodní den boje spisovatelů za mír
Den jódu
Mezinárodní den žen
Světový den ledvin
Evropský den památky obětem terorismu
Evropský den mozku
Mezinárodní den proti policejní brutalitě
Mezinárodní den nenávisti
Mezinárodní den invalidů
Světový den divadla pro děti a mládež
Mezinárodní den zdravého spánku
Světový den poezie
Mezinárodní den za odstranění rasové
diskriminace
Světový den vody
Světový den meteorologie
Světový den boje proti tuberkulóze
Den Horské služby v ČR
Světový den divadla
Den učitelů v ČR

Už jste si vybrali den, který si zaslouží Vaši pozornost?
Já už si vybrala.
Milí žáčci,
nezapomeňte ani Vy
na svoji paní
učitelku…

Kdy začíná jaro
a proč je datum jiné, než nás učili
ve škole?
Jarní rovnodennost 20. - 21. březen
– na severní polokouli začíná jaro
Jarní rovnodennost je okamžik, kdy se střed Slunce ocitne
přesně nad rovníkem a vstoupí do znamení Berana. Den,
který je o rovnodennosti stejně dlouhý jako noc, se od této
chvíle začíná prodlužovat. To se děje až do letního
slunovratu, kdy bude den dvakrát tak delší než noc.
Jarní rovnodennost letos nastane přesně 20. března
2022 v 16:33 hodin.
21. března jako první jarní den oslaví až naši potomci.
Protože mezi astronomickým a naším běžným kalendářem
vznikají odchylky, datum jarní rovnodennosti se neustále
posouvá a začátek jara tak může připadnout na
devatenáctého, dvacátého nebo jednadvacátého března.
Na 20. březen se v našem podnebném pásmu první jarní
den "přestěhoval" už v roce 2012, a jak už dříve spočítali
experti
z
České
astronomické
společnosti
a Astronomického ústavu AV ČR, zůstane na tomto datu
až do roku 2048, kdy nastane začátek jara už 19. března.
Pak se budou až do konce století data střídat mezi 19. a 20.
březnem. Na 21. březen se vrátí jarní rovnodennost
opravdu za hodně dlouho, bude to až v roce 2102. V tento
den tak budou jaro vítat až další generace.

Obchod MEGI informuje
od března prodlužujeme odpolední prodej
a to od 13 do 16.30 hodin.
Nabízíme:
* substrat zahradní 70 L za 165,- Kč / 40 L za 110,- Kč
* mulčovací kura 60 L za 109,- Kč
* substrat výsev a množení 20 L za 85,- Kč
* substrat na pokojovky 15 L za 99,- Kč
* substrat na rajčata 15 L za 100,- Kč
* perlit za 35,- Kč
* substrat pro borůvky 40 L za 110,- Kč
* Semínka zn. SEMO a sazečku.

Najdi 5 rozdílů / Vybarvi

