Červencové pranostiky
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
V červenci déšť a slunečná pohoda - hojná bude
v příštím roce úroda.
a mokrý červenec následuje
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bouře a krupobití.
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V červenci déšťjak žravý jed modrý na pohance kazí
květ, proto vzácný bývá v oulech med.
Svatý Jakub dává kukurici klasy, svatá Anna vlasy.
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Jakub načeše, Anna napeče.
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ŠEBETovSKÝ

ZPRAVODAJ

Červenec žne žita, višně k tomu vítá.
Dělajl-Ii mravenci obydlí své v červenci
a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.

52. ročník
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Obecní úřad a SDH Šebetov si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na

v

Sebetovskou pouť 2011
Pátek 22. července

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, filmové představení
v místním kině, v 19:30 hodin, .pout'ové" vstupné pouze 35 Kč.

dobrodružného

kinohitu

Předpouťová zábava
V zámeckém parku od 20 hodin hraje k tanci a poslechu skupina

PROROCK,

vstupné 50 Kč.

Sobota 23. července
Tradiční fotbalový turnaj v malé kopané o bečku piva, od 13 hodin na hřišti na koupališti.

Předpouťová zábava

AKCENT, začátek ve 20 hodin. Půlnoční program: MADONNA
Confession Tour - dva pěvecké a taneční bloky největších hitů megahvězdy
z jejího posledního turné a přehlídka EXTRAVAGANCE - líčení a účesů Studia
Hraje skupina

PULLI Šebetov. Vstupné 60 Kč.
Neděle 24. července
V 10 hodin slavnostní

mše před kaplí svaté Anny.

VONiČKA V-BAND -

od 15 hodin koncert zábavné lidové hudby. Na úvod se přestaví místní
taneční kroužek pod vedením slečny Kučerové s ukázkami orientálních břišních tanců.
Od 16 hodin vystoupí jako host známý český bavič a imitátor Václav
Pan Václav se opět po osmi letech vrací na místo činu ... Vstup zdarma.

Faltus.

Pouťová zábava
Od 19 hodin hraje skupina

KREYN. Vstupné

40 Kč.

Připraveno je bohaté občerstvení, spousta dobrého jídla a široký výběr značkových
alko i nealko nápojů. Více na www.sebetov.cz.
Veškerý stánkový prodej je bez poplatku. Pouťové atrakce jsou přímo vareálu.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zaj ištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.
02.7. MUDr.
telefon
03.7. MDDr.
telefon
05.7. MUDr.
06.7. MUDr.
09.7. MUDr.
10.7. MUDr.
telefon
16.7. MUDr.
17.7. MUDr.
23.7. MUDr.
telefon
24.7. MUDr.
telefon
30.7. MUDr.
31.7. MUDr.
telefon
06.8. MUDr.
telefon
07.8. MUDr.

Kučerová
M., Lysice, Komenského 429,
516 472 460
Kučerová P., Lysice, Komenského 429,
516 472 460
Kutlíková, Boskovice Lidická 8, tel.: 516453997
Loskot, Svitávka, Hybešova 197, tel.: 516471 210
Lukeš, Boskovice, Smetan. 24, tel.: 516454046
Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2,
516474488
Padalík, Boskovice, Nemocnice, tel.: 516491 263
Paděrová, Šebetov 117, telefon 516465452
Pernicová, Boskovice, Vodní 95 (Minerva),
516 494 138
Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,
516 477 319
Srpová, Letovice, 1. Haška 12, tel. 604760665
Šurnberová, Lysice, Komenského 429,
516 472 227
Adarnová, Letovice, Masarykovo náměstí 18,
516 474 018
Žilka, Benešov 19, telefon 516 467 313

Z veřejného zasedání ZO
Zápis ZO č. 6/2011 ze dne 8.6.2011
Přítomni: Jiří Habala, Zdeněk Čižek, Leoš Dosedla, Mgr. Jana
Manová, Pavel Axman, Ivanka Hachlerová
Ověřovatelé:
Leoš Dosedla, Mgr. Jana Manová
Zapisovatel: Pavel Axman
Hosté:
Ing. Vladislav
Čípek, Ing. Kateřina Hynštová,
Ing. Pavel Svoboda
Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce (7n) 7~čalo v i&:00 hodin.
Místostarosta Jiří Habala provedl kontrolu zápisu Č. 5/2011.
Pan Ing. Čípek předložil plán společných zařízení /PSZ/,
vypracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav v KÚ
Šebetov. za jej jednohlasně schvaluje.
Pan Ing. Čípek předložil pořadí priorit, v jakém by se
jednotlivé prvky PSZ měly realizovat:
- I. C48 - cesta mezi obcemi Šebetov a Knínice.
- 2. C3 + CI 4 + ZP 1- cesta od Šebetova - nádraží směrem ke
Světlé (C3) spolu se související cestou C 14 a zatravněným
průhledem ZPI (od C3 po potok Osaka - kvůli odvodu
povrchové vody z cesty C3) - je to opatření sloužící i jako
protierozní ochrana silnice 1Il/3744, na kterou se dostává ornice
vyplavena z výše položeného pole a z nezpevněné polní cesty,
včetně IP 16B.
- 3. C28 - nová cesta od železničního přejezdu u nádraží
ebetov směrem na středisko zerněděl. podniku v Knínicích.
- 4. CI - pokračováni cesty C28 od železničního přejezdu podél
železnice a ve směru na Vanovice.
- 5. LBK I - lokální biokoridor na potoku Semič,
za jednohlasně
schvaluje pořadí priorit, v jakém by se
jednotlivé prvky PSZ měly realizovat.
Ředitelka ZŠ Šebetov Mgr. Jana Manová podala ústní žádost
o výjimku z počtu žáků pro školní rok 2011/2012. za výjimku
jednohlasně schvaluje.
Manželé Neuwirthovi z Brna podali žádost o odkup pozemku
p.č. 996/143. Jedná se o pozemek, který byl v hluboké minulosti
vlivem geodetických nepřesností zaplocen v chatové oblasti. za
bere na vědomí a rozhode na příštím zasedání.
Starosta předložil žádost o zařazení obce Šebetov do
seznamu obcí provádějících
vidimaci
a legalizaci.
za
jednohlasně schvaluje. Jakmile bude obec /zřejmě od I. ledna

Šebetovský zpravodaj
2012/ zapsána do opravňující vyhlášky, budeme po příslušném
vyškolení pro občany oprávněni provádět úřední ověřování
kopií a podpisů.
Chornický železniční klub požádal za o spolupořadatelství
a příspěvek
v případě
uskutečnění
Mikulášské jízdy
historického vlaku. za schvaluje předběžný příslib.
za projednalo žádost o odkup části pozemku p.č. 996/36
a p.č. 996/37. Zastupitelstvo obce hlasovalo: Pro: O, Proti: 5,
Zdržel se: I. za tedy odkup neschválilo.
Pan Rosti lav Dosedla, požádalo zpevnění přístupové cesty
ke sběrně odpadů a k obchodu. Vzhledem k současnému stavu
daňových příjmů není v možnostech rozpočtu obce plánovat
financování letos jakýchkoliv dalších oprav. Na obci bylo
v průběhu minulých roků podáno více žádostí na opravu
komunikací, starosta byl pověřen zajištěním nacenění nutných
oprav komunikací z důvodu plánování financování oprav.
Zasedání Zastupitelstva obce (Za) skončilo ve 21 :00 hodin.
Ve čtvrtek 16. června se uskutečnila krátká pracovní schůze
za č. 7/2011, na které byly podány informace o probíhajících
nejnutnějších opravách soklu zdravotního střediska a zídky
k prodejně Jednota. Na protějším domu č.p. 134 byla odstraněna
zpuchřelá omítka a provedeno celkové vyspraveni. za schválilo
dokončit opravu a barevné sjednocení vzhledu domu nátěrem
fasádní omítkou.

Dvě školní ohlédnutí
V letošním školním roce procházela budova základní školy
velkými změnami. Probíhaly stavební úpravy - zateplování
půdy, výměna dřevěných oken a dveří za plastové, nová fasáda,
celkové venkovní úpravy. Škola dostala úplně "nový kabátek".
Také velké změny nastaly ve vybavenosti školy. Staré
počítače byly vyměněné za nové, a to v obou třídách. Velkou
novinkou a pomocníkem pro učitele se staly interaktivní tabule,
se kterými děti velmi rády pracuji.
Školní rok jsme zahájili "Vranovskou ernpiádou", kde děti
plnily nelehké
úkoly v zablácené
motokrosové
dráze
Vranovského žlebu. Počasí nepřálo, bylo po dešti a někteří
v zápalu boje zanechali obuv v zablácené trati.
V říjnu jsme začali jezdit, společně s MŠ, do boskovických
lázní na plavecký výcvik. Všichni obdrželi "mokré vysvědčení"
- želva, kapr, delfín. Mezi další říjnové akce bych uvedla
drakiádu, halloweenské posezení, návštěvu přehrady Vratíkov.
Měsíc byl zakončen lampionovým průvodem.
Prosinec jsme prožili v duchu Vánoc s mikulášskou
nadílkou, besídkou pro rodiče, zpíváním u stromu a besedou
s občany. Ve škole si děti předaly dárečky, zazpívaly koledy
a každý ročník přichystal vánoční stůl s dobrotami.
V měsíci lednu jsme měli spoustu práce s přípravou plesu,
který začal předtančením žáků, Děti se vyřádily v zámeckém
parku na kluzišti, kde jsme byli v rámci tělesné výchovy. Do
I. ročnfku jsme zapsali tři děvčátka a už se na ně moc těšíme.
Jako každý rok v měsíci březnu proběhl Dětský karneval,
který je pořádán společně s TJ Sokol.
22. 4. - Den Země. Naše škola přijala pozvání do Vanovic,
kde se žáci utkali se soupeři ze zdejší ZŠ v branném závodě
a v kreslení na chodník. Tématem kresby byl "Vesmír".
Zúčastnili jsme se také výtvarných soutěží - "Cestou dvou
bratří" - Velehrad, "Úžasné vynálezy starých časů" - Sociální
služby Šebetov, "Vysněná zahrada" - Husqvarna.
V květnu žáci 4. ročníku obdrželi průkaz cyklisty na
dopravním hřišti v Blansku. Někteří sice s "odřenýma ušima",
ale přece. Naši prvňáčci změřili svoje síly na Olympiádě
I. ročníků ve Velkých Opatovicích. Sluníčko hřálo, na děti
čekal začarovaný les, byl to moc pěkný den.
Na školní výlet jsme se jeli pobavit i něco přiučit. Děti
svému temperamentu povolily uzdu v Bongu v Brně a něco
z historie si připomněly na Špilberku. Školní rok se blíží ke
konci.

červenec 2011
1.6. je MDD, přichystali jsme pro žáky "Dětský den", kde se
mezi sebou utkali v atletické olympiádě, opekli si párky, plnili
úkoly a kvízy a nakonec hledali poklad.
Z prvňáčků se stali velcí čtenáři, svoje schopnosti předvedli
rodičům na Slavnosti slabikáře.
ejedna slza ukápla na loučení s "páťáky". Naši školu
opustí Michaela Habalová, Jakub Mikula a Tomáš Maršálek.
Přišli se s nimi rozloučit spolužáci, členové Rady školy
a obecního zastupitelstva.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a ,našim páťákům"
hodně štěstí v nové škole, do které po prázdninách nastoupí.
Za ZŠ Petra Lepková.
Školní rok 20 I0/20 II začal oslavou naší MŠ. Slavili jsme 30
roků od otevření provozu. Byli pozvání bývalí zaměstnanci,
hosté, rodiče a děti všechny potěšily svým programem. Oslava
to byla zdařilá a nad fotografiemi někdy ukápla i slzička, či
smích - "To jsem já?"
Takže, to se nám povedlo a s dětmi jsme pokračovali ve ŠVP
s názvem - Je nám dobře na světě, který máme na dva roky.
V měsíci říjnu naše děti společně se ZŠ a MŠ Vanovice
absolvovali plavecký výcvik pod odborným dohledem a za
přispění finanční pomoci z OÚ Šebetov.
Podzim je u nás vždy spojován s drakiádou a podzimní
dílnou s rodiči. I to se povedlo, draci létali, špekáčky jsme
všechny zkonzumovali a plná třída rodičů nás utvrzuje v tom, že
rodiče mají zájem o dění v MŠ, což nás velmi těší.
Mikuláš, anděl a čert přišli i letos, vyslechli program,
podělili děti dobrotami, ale nikoho si čert neodnesl, prý
zlobivců v pekle mají hodně a hodné děti jsme zase nedali my.
Takže počet dětí zůstává nezměněn a je nás 28.
Vánoce a zdobení stromečku jsme letos organizovali
společně s rodiči. I zvířátka si přišla na své, smrček u hlavní
brány se prohýbal pod mrkvičkami, jablky a dalšími dobrotami.
Jaro je spojováno se Dnem země. Všichni jsme se oblékli do
modré barvy a absolvovali vycházku ke kapličce a na salaš.
Během vycházky jsme pozorovali přírodu a čistotu v lese.
[ kdyžjsme malí, víme, kam se dávají odpadky.
Den matek měl též úspěch. Předvedli jsme rodičům, že jsme
šikovní. Hra na flétnu, dramatizace pohádek, písničky, básničky
- to jsou přeci činnosti v MŠ.
Nejvíce se však těšíme na Den dětí a již pravidelnou atrakci skákací hrad. Ale pozor, večer jsme byli bez rodičů na indiánské
vycházce, plnili jsme úkoly, hledali poklad a ti nejodvážnější
spali v MŠ.
S oblibou však děti, během celého školního roku, využívají
dopravní hřiště a velikou zahradu. Díky paní Štěpánkové,
která
vypracovala projekt a panu Měkotovi za technické zpracování,
jsme od EU získali pro MŠ dotaci na dětské hřiště. Firma je
určena, tak čekáme na realizaci.
Školní výlet byl společně s rodiči. Byli jsme ve Strážnici na
zámku, skanzenu a plavili se po Baťově kanále. I když trocha
historie nikoho nezabije, největší úspěch měla plavba lodí, na
které jsme se učili písničky a dozor nad námi měl opravdový
vodník.
Rozloučení s předškoláky a návštěva z obce ukončila tento
školní rok.
Školáčkům
- Adriance,
Lucince,
Haničce, Verunce,
Tomáškovi - přejeme pěkné prázdniny, hodně úspěchů ve škole
a všem ostatním - hodně sluníčka, deště tak akorád, co příroda
potřebuje a v září - "Vítáme tě školačku!"
Za MŠ Ilona Pešová.

Plánované akce v obci
V pátek 8. července pořádá TJ SOKOL taneční zábavu
se skupinou KREMATORIUM.
Veřejná schůze Zastupitelstva
obce se uskuteční ve středu
13. července od 18 hodin v zasedací místnosti.

Nabídka služeb

~

Sběrna odpadů je otevřena každou lichou sobotu ~
vměsíci,tedy9.7.,23.7.a6.8.201l
od 14do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz lx za 14 dní. Ve čtvrtek 7.7., 21.7. a 4.8. 2011.
Reklamace neodvezených nádob vyřizuje pan Šotnar z firmy
SITA Boskovice, telefon 516426415.
Odvozy plastů: každou lichou středu v měsíci nebo sudé
pondělí, odvoz skla: [4.7., odvoz
papíru:
6.7., 20.7.
a 3.8. 2011.
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 204226.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.
Rekondiční
masáže - Hana Musilová,
na objednání: mobil: 732768534.

zdravotní středisko,

* V prostorách přízemí zdravotního

střediska otevřela paní
Dosedlová obchod s textilem. Otevřeno je v úterý a pátek
8:30 - 15:30 hodin a v sobotu 8:30 - II hodin.
* Dětská lékařka MUDr. Machačová upozorňuje na plánovanou
dovolenou ve dnech 2. - 10. srpna.
* Z dotačního titulu společnosti EKOKOM jsme bezplatně
obdrželi téměř dvě desítky kontejnerů na separovaný odpad.
Nádoby byly použity na zkapacitnění stávajících sběrných míst
a nové místo jsme zřídili pod koupaliště v Kapouňatech, které
bude sloužit pro potřeby občanů, návštěvníků a chatařů.
* Další dotaci se mi podařilo získat pro naši zásahovoujednotku
hasičů na doplnění výstroje a výzbroje.
* V polovině července bude po zdlouhavém stavebním řízení
a především získávání potřebných technických specifikací
konečně zahájena plynofikace stavebních pozemků Čtvrtě.
* Na našem obecním úřadu se o svátcích poprvé vyvěšuje
i moravská vlajka. Stali jsme se totiž členy, zapojenými do
kampaně www.zamoravu.eu.
* Na koupališti se od začátku prázdnin začalo vybírat celodenní
symbolické vstupné 5 Kč, které slouží k úhradě nákladů filtrace
a chemizace vody v bazénu. Nájemce kiosku pan Dosedla
upravil provozní dobu. Otevřeno je denně od 10 hodin. Aktuální
nabídky občerstvení a akcí najdete na Facebooku v profilu
"Krčma U piráta".

Naši oslaven ci
/dle platného trvalého pobytu!
Paní Ludmila
Bártová
Paní Marie
Blahová
Břenková
Paní Naděžda
Stanislav
Pan
Daňhelka
Bohuslav
Dokoupil
Pan
Paní Marie
Dvořáková
Hanáková
Paní Anežka
Jelínková
Paní Anna
Kejíková
Paní Marie
Krombholzová
Paní Anna
Pan
Cyril
Minx
Pan
Petr
Říha
Pan
Soural
Stanislav
Paní Jiřina
Syrovátková
Pan
Karel
Šterc

Č.

p. 189
168
112
209
160
I
65
1
193
37
13
10
105
I
78

63
72
60
64
69
74
66
79
85
69
70
62
73
83
75

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

Našim milým oslavencům piejeme hodné zdraví, spokojenosti,
rodinné pohody a plno elánu do dalších krá ných let živo/a.

Připravujeme na září:
Lidice
Transformers 3
X-Men: První třída

Program kina Šebetov
Kino Šebetov má v červenci

a srpnu prázdniny.

Až na dvě červencové výjimky, pohádkové představení a předpouťový speciál.

Úterý 12. července - ČERTOVA NEVĚST A
ová pohádka Zdeňka Trošky.
Čerti patří mezi nejoblíbenější
postavy českých pohádkářů, Určitě to platí i pro rezisera
Zdeňka Trošku, který doposud tvořil pekelníky, kteří byli bud' malí ale šikovní, případně tak
dobráčtí, že přinesli i z pekla štěstí. V adaptaci pohádky Boženy Němcové ale Čertova
nevěsta ukáže, že s čerty skutečně nejsou žerty. To vše ve výpravné podívané sršící
humorem, triky a hvězdami v hlavních rolích.
V tomhle království chybí ke štěstí jen následník trůnu. Král (David Suchařípa) si z toho
nedělá těžkou hlavu, ale královna (Sabina Laurinová) se trápí a pro potomka by se byla
ochotná i upsat peklu. A protože čert (Karel Zima) nikdy nespí, čeká ji i jejího manžela
půlnoční dostaveníčko v Čertově mlýně, kde do tanou prazvláštní nabídku. V první chvíli ji
odmítnou, ale ...
Za pár měsíců se královně narodí princezna Štěpánka. Roste jako z vody a nejlíp je jí se
Štěpánem, synem královniny komorné. Krátce před osmnáctými narozeninami se Štěpánka
dozví o paktu, který kdysi její matka přece jen s čerty uzavřela. Podmínky jsou prosté
a nekonečně kruté. Za to, že dostala od pekla život, stane se nevěstou jeho vládce (František
ěmec). Král se na poslední chvíli pokusí dceru zachránit, uspořádá ples, na kterém si má
Štěpánka z přítomných princů vybrat manžela dřív, než skončí ve spárech Lucifera. Ten však
lest prohlédne a strašlivě se pomstí. Štěpánka, proměněná v černý přízrak, čeká na záchranu. Jediný, kdo je pro ni ochoten
riskovat, je kamarád z dětství Štěpán. Dokáže láska porazit pekelné síly? Mladíka čeká strasti plná pouť, na jejímž konci čeká
bud' Štěpánka, nebo smrt.
Hrajeme pouze v 18 hodin.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 101 minut, www.bontonfilm.cz.

Pátek 22. července - PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
Snímek Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna divákům znovu představuje
zábavu
dobrodružnou atmosféru a humor, které byly hlavním důvodem obrovského úspěchu celé
série. Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa ve filmu nabitém
akcí a dobrodružstvím. Když se mu do cesty připlete tajemná Angelica (Penelope Cruz), není "
si jistý, zda se zamiloval, nebo zda e jedná o nemilosrdnou podvodnici, která ho využívá
k tomu, aby nalezla legendární Pramen mládí. Když ho přinutí vstoupit na palubu lodi Queen
Anne's Revenge které velí slavný a obávaný pirát Černovous, ocitá se Jack v neočekávaném
dobrodružství, během kterého nemá tak docela jasno v tom, kdo je pro něj větší hrozbou: zda
Černovous či Angelica, se kterou sdílí tajuplnou minulost.

Hrajeme pouze v 19:30 hodin.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 137 minut, www.falcon.cz.
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