Lednové pranostiky
V lednu mráz - těší nás,
v lednu voda - věčná škoda.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
Je-li země v lednu měsíci oteviena jest,
a obzvláště když polední větrové přitom silně bouri,
tehdy panují rýmy ajiné nemoci.
Je-Ii leden nejostřejší,

bude roček nejplodnější.

Když v lednu mnoho prší a málo sněží,
z polí, luk i zahrad se málo těží.

Novoroční ohlédnutí
Začátkem loňského roku měla naše obec 937
obyvatel,
během
roku
se 21 obyvatel
přistěhovalo,
odstěhovalo se 25 občanů. Narodilo se 9 dětí a zemřelo 17
spoluobčanů.
K 1. 1. 2011 má v obci trvalý pobyt 924 obyvatel.

Nově narození občónci
01.02.
14.02.
04.04.
25.05.
14.06.
08.07.
08.09.
01.10.
17.10.

Klimešová Barbora
Meinerová Marie
Kršňáková Adéla
Měkotová Johanka
Hirt Štěpán
Dosedla Dominik
Ženata Lukáš
Staněk Michael
Vargová Daniela

Odešli

Z

04.01.
08.04.
11.04.
17.07.
24. II.

Smékal Václav
Kopalová Vlasta
Komárek Arnošt
Stříž Zdeněk
Poláková Věra

našich řad

Sociální služby:
30.12.
04.0 I.
19.01.
08.02.
26.02.
17.03.
18.03.
11.05.
13.07.
20.10.
25.11.
23.11.

Tichá Alena
Vojtěchová Marie
Novotná Marie
Fabiánková Božena
Odehnalová Miloslava
Konopáčová Marie
Kouřilová Ivana
Paidarová Eva
Veselá Helena
Svobodová Květoslava
Voděsilová Emílie
Keprtová Bohumila

Nově přistěhovaní
04.01.
11.02.
11.02.
11.02.
29.03.
24.05.
02.06.
28.07.
18.08.
18.08.

Valenta Václav
Hlubinková Soňa
Měkota Eliáš
Měkotová Ema
Němeček Petr
Kovářová Ludmila
Zapletal Karel
Staněk Zdeněk
Břenková Naděžda
Mucha Alexander

29.09.
29.09.
29.09.
13.10.

Hejčová Lucie
Jašková Martina
Jašková Michaela
Letfus Robin

Sociální služby:
03.03.
15.03.
02.06.
02.06.
02.06.
20.12.

Světlíková Drahomíra
Kitnerová Jana
Baňařová Květoslava
Mátlová Anna
Veselá Helena
Šebková Jana

Odstěhovaní občané
18.0 I Sopouch Jakub
18.0 I. Sopouchová Markéta
17.02. Sopouch Jiří
24.02. Hemzáčková Štěpánka
24.02. Hemzáčková Valentina
19.03. Vaníček Rostislav
07.04. Badalík Filip
07.04. Katzmair Karel
28.04. Chylíková Barbora
06.05. Kobylková Jaroslava
10.05. Brodecká Marie
10.05. Brodecký Ladislav
23.06. Tvarog Pavel
22.09. Hartl Tomáš
22.09. Hartlová Barbora
22.09. Hartlová Darina
22.09. Hartlová Sára
24.09. Gregorová Martina
24.09. Gregorová Martina
27.09. Chlupová Tereza
01.1 J. Rosenbergová Bohumila
08.11. Lori Markéta
15.11. Slačálková Zuzana

Sociální služby:
25.05. Maštalířová Monika
01.12. Pešková Jaroslava

Zubní pohotovosti
Zubní
pohotovost
je dle rozpisu
zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.
08.1. MUDr.
telefon
09.1. MUDr.
telefon

Kopáčková, Letovice, A. Krejčího 1a,
516474369
KramI, Boskovice, Vodní 95 (Minerva),
516 494 380

Šebetovský zpravodaj
15.). MUDr.
telefon
) 6.1. MUDr.
telefon
22.1. MDDr.
telefon
23.1. MUDr.
telefon
29.1. MUDr.
telefon
30.). MUDr.
telefon
05.2. MUDr.
telefon
06.2. MUDr.
telefon

Kubínová, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
5) 6 49) 263
Kučerová M., Lysice, Komenského 429,
516 472 460
Kučerová P., Lysice, Komenského 429,
516 472 460
Kutlíková, Boskovice, Lidická 8,
516 453 997
Loskot, Svitávka, Hybešova 197,
516471 210
Lukeš, Boskovice, Smetanova 24,
516 454 046
Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2,
516474488
Padalík, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
516 491 263

Z veřejného zasedání ZO
Zápis ZO č. 2/2010 ze dne 11.11.2010
Přítomni:
Ivanka Hachlerová, Jiří Habala, Zdeněk Čížek,
Ing. Helena Karásková, Mgr. Manová, Pavel Axman, Leoš
Dosedla
Občané

a hosté: paní Pešová, paní Štěpánková

Ověřovatelé:

Leoš Dosedla, lvanka Hachlerová

Zapisovatel:

Zdeněk

Čížek

Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva

obce (ZO) začalo v 18:00 hodin.

Pan místostarosta Jiří Habala provedl kontrolu zápisu
č.1/2010.
ZO projednalo
a jednohlasně
schválilo
rozpočtové
provizorium na rok 20 I I platné do schválení rozpočtu obce
na rok 2011.
ZO projednalo a jednohlasně schválilo rozpočtový výhled
obce na roky 2012 - 2014.
Starosta
obce vydal
příkaz
k provedení
periodické
inventarizace
všech hospodářských
prostředků.
Fyzická
inventarizace
bude zahájena
13 .12.20 10 a ukončena
31.12.20 10. Předseda komise pan Pavel Axman jmenoval
dílčí inventarizační komisi. ZO bere příkaz na vědomí.
Starosta obce předložil návrh rozpočtového
opatření
č. 5/20 I O. Celkové zvýšení příjmů je ve výši 92.300,00 Kč,
celkové zvýšení výdajů ve výši 46.300 Kč a snížení
financování
zapojením
přebytků z minulých
let ve výši
46.000,00 Kč. ZO souhlasí s předloženým opatřením.
Ředitelka
Základní
školy
požádala
o
úpravu
elektroinstalace topení. Toto je již předjednáno s odbornou
firmou. Y kotelně byly servisovány oba kotle a proveden
průduch vzduchu, jak vyžadovala revizní zpráva kotelny.
Dále požádala o navýšení
rozpočtu
školy na pokrytí
zvýšených mzdových nákladů. Rozpočet školy je nutno
navýšit o 36 tis. Kč. Následně byl řešen výhled počtu žáků na
příští období a možnosti užší spolupráce
mezi školou
a školkou. ZO souhlasí s navýšením rozpočtu o 36 000 Kč.
Ředitelka MŠ paní Pešová a dotační poradkyně paní
Štěpánková představily záměr ucházet se o dotaci na pořízení
herních prvků, stavební úpravy sociálního zázemí pro děti
a pořízení vybavení Ilehátka, šatna! z fondů EU, Jm Kraje
a MAS. Nabízí se tři dotační příležitosti.
1/ Pořízení herních prvků z POV JMK do 200 tis. Kč, dotace
ve výši 50%. Podání žádosti leden 20 I I, předpokládané
schválení v květnu 2011.
21 Pořízení herních prvků a vzdělávacích pomůcek do 428
tis. Kč, 300 tis. Kč dotace, 128 tis. Kč vlastní zdroje. Podání

žádosti leden - únor 2011, schválení v květnu 2011.
3/ Pořízení herních prvků a vzdělávacích pomůcek, stavební
úpravy sociálního zázemí pro děti a pořízení vybavení lehátka, šatna, do cca 1 mil. Kč, 90% dotace, DPH se hradí
z vlastních zdrojů. Podání žádosti v březnu 2011, schválení
v září 2011. Vlastní spoluúčast 420 tis. Kč. ZO o vhodném
dotačním titulu rozhodne počátkem příštího roku.
Nájemce kiosku na koupališti pan Horký a pan Šperling
požádali o úhradu vložených investic do objektu, kde se
ukončil nájemní vztah. Jedná se o stoly, lavice a udírnu.
Navržena byla úhrada ve výši 30 tis. Kč formou faktury. ZO
souhlasí s odkupem vybavení kiosku v ceně 30 tis. Kč.
Žádost o zajištění
přístupové
cesty podali manželé
Ožvoldíkovi, Zlín. Přístup na jejich pozemek bude prioritně
řešen
z hlavní
komunikace
k Vanovicím,
pokud
to
Pozemkový
úřad umožní, bude na obecním
pozemku
z protilehlé strany vytvořena veřejná nezpevněná příjezdová
komunikace.
Pan Martin Hirt, Šebetov, požádalo proplacení příspěvku
na fasádní barvu. Předložil fakturu na materiál ve výši
16 885 Kč. ZO souhlasí s proplacením částky dle vnitřních
směrnic ve výši ~ nákladů, tedy 4 221 Kč.
Dále se ZO domlouvalo na organizačním zajištění tradiční
Besedy s občany, která se uskuteční v neděli 19. prosince
2010.
Zastupitel pan Leoš Dosedla upozornil na neutěšený stav
vyvěrání vody z obecního pozemku na přilehlou nemovitost
rodiny Šimkových.
Starosta obce požádal firmu lSMA
Cetkovice o vyhotovení
vývodu z páteřních drenáží do
nedalekého příkopu. Provedení bylo přislíbeno v lednu 20 I I.
Pokud toto výrazně nezlepší situaci, bude nutno zvážit
variantu rozšíření kanalizace.
Zasedání ZO skončilo ve 21 :00 hodin.
v

Regionální zpravodajství CT
Česká televize zahájila 3.1.2011 pravidelné regionální
vysílání zpravodajství
a informací.
Tradiční
regionální
zpravodajství
na ČTI bylo zrušeno a bylo přesunuto na
zpravodajský okruh ČT24.
Regiony mají svůj stále stejný čas na ČT24 Ipořad
Události v regionech! od 18:00 do 18:30 hodin a to každý
den včetně sobot a nedělí a speciální večerní čas v pracovní
dny od 22:49 do 23:00 hodin. Účastníci obecní kabelové
televize automaticky přijímají jihomoravskou
verzi vysílání.
Pokud program
přijímáte
přes satelit, je nutno nově
proskenovat transpondér a uložit novou programovou pozici
s označením ČT24 JM.

Plánované akce v obci
Každé pondělí jste zváni od 18 do 19 hodin do tělocvičny
Základní školy na cvičení dívek a žen.
Starší dívky a ženy zveme na břišní tance - každý pátek
v tělocvičně ZŠ, od 16 do 17 hodin. Vede slečna Petra
Kučerová. Kurzy břišních tanců pro žákyně či žáky každý
pátek od 15 do 16 hodin.
Veřejná schůze Zastupitelstva
obce se uskuteční
středu 12. ledna od 18 hodin v kanceláři OÚ.

ve

Základní

škola Šebetov si Vás dovoluje pozvat v pátek
na 9. Školní ples. Hraje RP Band vstupenky
s místenkou v předprodeji za 70 Kč zakoupíte ve škole, na
místě za 100 Kč. Ples začíná předtančením žáků ve 20 hodin.

14. ledna

Y sobotu 22. ledna pořádá místní kosmetické
PULLI svůj II. prezentační
ples firmy.

studio

leden 2011
Boskovické Ochotnické divadlo při TJ Sokol Boskovice
uvede v neděli 30. ledna v místním kinosále v 16 hodin hru
Roberta Thomase Tornádo
v překladu Jana Cimického.
Tuto hru uvádí jako světovou premiéru, neboť nikdo jiný její
scénář na divadelní prkna nepřevedl. Tornádo je klasická,
snad trochu hořká konverzační komedie, ve které se všechno
točí kolem peněz a manželství, co se žánru týče, zůstal tedy
soubor pracující v posledních letech pod vedením režiséra
Lubomíra Slezáka u toho, co mu vyhovuje a sedí.
Tentokrát souboru práci nijak neulehčil text vybrané hry,
který není založen na rychlém sledu krátkých scén, jako to
v konverzačních komediích bývá, ale převládají v něm spíše
vtipné
dlouhé
dialogy,
které
už vyžadují
skutečně
soustředěný ajistý herecký výkon. Však přijďte posoudit...
Na tradiční Hasičský ples jste zváni v sobotu
K tanci a poslechu hraje SOS Banda.

5. února.

Naši oslavenci
/dle platného trvalého pobytu/
Koutná
Paní Božena
Dvořáková
Paní Anežka
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní

František
Marie
Michael
Marie
Marie
Zdeněk
Jana
Anna
Anna
Ladislav
Jan
Jiří
Antonín
Josef
František
Zdenka
Zdeňka
Ludmila
Anna

Dokoupil

Mlýnková
Zemach

Cirningová
Moudrá
Čížek

Homíčková
Foltáňová
Čížková
Žampach
Odehnal
Dosedla
Habala
Kopecký
Křička
Křičková
Randulová

Haschková
Říhová

č.p.

27
32
55
1
IlO
1
I
207
1
I
207
177
202
79
199
211
191
191
127
1
10

96
95
88
80
79
79
75
69
69
66
65
64
64
63
63
63
61
61
60
60
60

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

Našim

milým oslavencům
prejeme
hodně zdraví,
elánu
do dalších
spokojenosti, rodinné pohody a plno
krásných let života.
, ,~

Klípky-střípky

-,{(

..... ~

* Na parkovišti před poštou již září nový speciální sběrný
box na starý textil a obuv. Krátce před dodáním jsou další
boxy na drobné elektrospotřebiče
a vysloužilé
světelné
zdroje.
* V prosklené vitríně čekárny na hlavní křižovatce byly
vyvěšeny nové autobusové a železniční jízdní řády.
* Prozatím nebyly Zastupitelstvem obce schváleny výše
poplatků za provoz odpadového hospodářství a za kabelovou
televizi pro rok 2011. Zřejmě tak bude učiněno na lednové
schůzi. Prozatím s platbou těchto poplatků prosím vyčkejte.

Nabídka služeb

~

Sběrna
odpadů
je v zimním režimu otevřena
každou
poslední sobotu v měsíci, tedy 29. ledna od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz Ix za 14 dní. Ve čtvrtek 6.1., 20.1. a 3.2.2011.
Reklamace neodvezených nádob vyřizuje pan Šotnar z firmy

S TTA Boskovice,

telefon

516 426 415.

Holičství
- kadeřnictví,
manikúra,
modeláž
nehtů,
parafínové
lázně, kurzy NAIL-ARTu,
prodej kosmetiky
Oriflame, alternativní
medicína ENERGY, numerologie,
na objednání na telefonu 607 623 484.
Knihovna

je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.

Rekondiční
masáže - Hana Musilová,
na objednání: mobil: 732768534.

zdravotní

středisko,

Zimní údržbu místních komunikací zajišťují: Petr Šimek mobil 731 477 129, Jaromír Blaha - mobil 737786554.

Oznámení
Městský
úřad
Boskovice,
odbor
sociálních
veci
a zdravotnictví upozorňuje občany žádající o příspěvek na
provoz motorového vozidla, že žádost o uvedený příspěvek
mohou podat u Městského
úřadu Boskovice,
odboru
sociálních věcí a zdravotnictví v průběhu celého roku 2011.
Tiskopisy
žádostí jsou k dispozici na MěÚ Boskovice,
odboru sociálních věcí zdravotnictví, 1. patro, dveře č. 2.25,
nám. 9. května č. 2, Boskovice
Pokud žádost podává vlastník nebo provozovatel
motorového
vozidla, jehož zdravotní
stav odůvodňuje
přiznání mimořádných
výhod II. nebo III. stupně, osobně se
dostaví v úřední dny - pondělí a středa
8.00 - 17.00 hod.
- s vyplněnou žádostí,
- velkým technickým průkazem,
- občanským průkazem
- průkazem mimořádných výhod
V případě, že žadatelem je občan dopravující osobu,
zdravotní
stav odůvodňuje přiznání mimořádných
výhod II. nebo III. stupně, se současně s vlastníkem nebo
provozovatelem
motorového
vozidla (žadatelem)
osobně
dostaví na výše uvedenou adresu rovněž osoba dopravovaná,
popř. opatrovník
osoby zbavené způsobilosti
k právním
úkonům, aby před příslušným správním orgánem podepsali
prohlášení
dopravované
osoby.
Dopravovaná
osoba
současně
předloží
sv lij
občanský
průkaz, průkaz
mimořádných
výhod a doklady prokazující
příbuzenský
vztah mezi ní a žadatelem
(rodné listy, oddací list).
Opatrovník předloží listinu o ustanovení opatrovníka.

jejiz

Prodej palivového dřeva - buk, dub, smrk.
Hájenka Karlov, pan Zouhar, mobil 606 893 919.
Základni škola tímto děkuje panu Fr. Vránovi za zpříjemnění
výuky bruslení /vyhřátý kiosek, horký čaj a hudba/o
Petra Lepková, učitelka

zs.

Další kvíz. Poznáte tento šebetovský dům?

Připravu jeme:

11.2. Jíst, meditovat, milovat
11 .3. Rodinka

25.3. Tron Megacy

Program kina Šebetov
Pátek 7. ledna - HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI -1. část.

IMDB.com 7,9/10.

.Harry Potter a Relikvie smrti" je sedmým a posledním pokračováním dobrodružství Harryho Pottera, které je očekávanou
událostí a bude rozděleno do dvou celovečerních filmů. První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na
nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti - viteály. Spoléhat musí jen sami na
sebe a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři nepomohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc jsou
mezi nimi temné síly, které se je snaží rozdělit. Dlouho obávaná válka se zlem začala, Voldemortovi smrtijedi kontrolují
ministerstvo kouzel i Bradavice a terorizují a zatýkají všechny, kdo by sejim chtěl postavit. To nejcennější, co Voldemort chce,
ale stále hledají: Harryho Pottera. Vyvolený se stal loveným. Smrtijedi hledají Harryho všude, aby ho podle příkazu
Voldemorta přivedli .... živého.
Širokoúhlý film, české znění, vhodný od 12 let, 146 minut; www.warnerbros.cz.

Pátek 14. ledna - RESIDENT EVlL: AFTERLIFE

IMDB.com 6,1110.

Resident Evil: Afterlife začíná čtyři roky po původní epidemii T-viru, který vytvořila společnost Umbrella v naději na nalezení
léku proti stárnutí a nervovým chorobám. Jeho nezarnýšleným vedlejším účinkem je schopnost oživit mrtvé buňky, čímž své
hostitele proměňuje v krvelačné zombies. Poté, co se přehnal celým světem, proměnil Zemi v místo z nočních můr, kde rapidně
se vyvíjející zombies nahánějí poslední zbytky přežívajících lidí. Snímek navazuje tam, kde předchozí díl skončil. Krásná
a nebezpečná Alice (Milla Jovovich) se nachází v Japonsku, vybavena nadlidskými schopnostmi a v čele armády svých
vlastních klonů, aby se postavila svému úhlavnímu nepříteli, hlavnímu představiteli společnosti Umbrella, Albertu Weskerovi.
Během souboje přijde jak o armádu klonů, tak o své nadlidské schopnosti. Ve dvoumístném letadle unikne do chladného
aljašské divočiny a pustí se do pátrání po Arcadii, údajně jedinému místu na světě, které dosud nezamořil T-virus.
Klasický formát, české znění, nevhodný do 15 let, 97 minut, www.falcon.cz.

Pátek 21. ledna - HABERMANNŮV

MLÝN

IMDB.com 7,2/10.

Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců,
při němž se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu. Jednou z oběti
dějin psaných vítězi měl být i německý průmyslník Habermann, který žil s rodinou na severní Moravě. Okolnosti jeho konce
zůstávají dodnes nejasné. Filmový příběh se jeho životním osudem pouze volně inspiroval, ale paradoxy nejšílenějších let
dvacátého století prezentuje hrůzně dokonale.
Širokoúhlý film, české znění, vhodný od 12 let, 112 minut, www.bontonfilm.cz.

Pátek 28. ledna - OBČANSKÝ PRŮKAZ

IMDB.com 8,4/10.

Hořká komedie o tom, jací jsme byli v sedmdesátých létech minulého století, kdy big beat a dlouhý vlasy byly rebélií proti
tesilové instituci táta-máma, rebélií proti umaštěné kultuře televizních estrád a nedělních odpolední s dechovkou, rebélií proti
husákovskému socializmu, kdy k tomu, abyste dostali přes držku od policajta stačilo mít právě jen ty dlouhý vlasy a nebo
natržený občanský průkaz.
Klasický formát, české znění, mládeži přístupný, 137 minut, www.falcon.cz.

Pátek 4. února - SOCIAL NETWORK

Nominace na cenu FILM ROKU 2010!

IMDB.com 8,2/10.

Profesionálně precizní, zábavný i znepokojivý. Takový je The Social Network, další počin osobitého filmaře Davida Finchera,
kterého tentokrát zaujala výlučná osobnost nejmladšího miliardáře na světě - Marka Zuckerberga, zakladatele Facebooku.
Fincher pokaždé překvapí. 1 tentokrát příběh pojal po svém a přidal skvělou režii. Social Network se tváří jako životopisný
snímek, ale buďte si jisti, že pod jeho slupkami se skrývají mnohem širší souvislosti a sdělení. Dech bere hlavně to, co všechno
se Fincherovi do filmu o jednom nadaném studentovi vešlo. Sociální vzorek mládeže dané doby, samota géniů, válka byznysu,
v níž slušnější prohrávají, i konflikt mezi špičkou a průměrností. A také to, jak zdánlivě málo někdy stačí k tomu překročit
hranici úspěchu. A jaká daň se za to platí.
Širokoúhlý film, české titulky, mládeži přístupný, 120 minut, www.falcon.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19,30 HODIN, VSTUPNÉ 35 KČ.
Více na internetu:
nebo wapu:
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. 516465429,
e-rnail: sebetov@sebetov.cz.

