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Bfezen v pranostikách
IÝa
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svatou Františku déšť- neurodí se brambory

Mrzne.li na den ČtyĚiceti mučedník,
bude rodn;f rok
I když na ŘehoŤe mnoho sněhu na poli je,

Lt'ffi1
'šEBETov'KÝ

jaro rychle pžijde a sníh roztaje

Mrzne-li na sv. Gertrudu ) mrzne ještě celf měsíc
Josef s Marií zimu zaryjí
Na svatého Benedikta má

se

aPRAVODAf

ječmen a cibule síti

Panny Marie zvěstování - vlaštovičekpživítání

Na Kvida už končízima

$ffi$Bfiffiffi

Změny j|zdních Ťád

-*'...-'

byly upraveny jízďní Ťáďy
linek 25I, 252 a navazujícíchlinek 277 a 290. Ačkoliv
S platností od 28. Úrnora 2016

prvotní návrhy pŤedpokláda|y vyrazné časovéposuny, finální
podoba těchto Ťádťr obsahuje jen nepatrné časovékorekce.

.

Směr Knínice, Yážany, některé spoje pro Sudice,

Boskovice /odjezdy/

p

vodně 4:54, nově 4:52 hodin
privodně 7:06, nově ]:04
pŮvodně J:|9, nově ]:|6

schvaluje podat žádost MěÚ Boskovice, odboru
vystavby auzemního plánování, o q/kon funkce poŤizovatele
ve věci změny lokality 84 v části Nivky rizemního plánu
obce Šebetov na plochu bydlení.

Zo

schvaluje rihradu investice panu Tomáši Vránovi'
bytem Brno, do kiosku v zámeckém parku v Šebetově obloŽení + barovy pult ve r1Íši 5 000,- Kč.

Zo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. |120|6,
místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, pŤepravy, tŤídění,vyuŽívánía odstrařování
o

komunálních odpadri.
ZO schvaluje rozpočtové opatŤení č. |12016 ze dne 3.2.
2016.

p vodně 7:2l, nově 7:|9

.

Zo

Směr Světlá' Cetkovice, některé spoje pro Uhňice'

Starosta ukončil po projednání všech bod programu

Velké opatovice a Jevíčko

zasedání Zastupitelstva Šebetov v |9:45 hodin a poděkoval
všem zaučast"

p

Zubní pohotovosti

p vodně

5:10' nově 5:09
ptivodně 6:03, nově 6:08

vodně J:09, nově 7:08
Cetkovice, Jevíčko

-

víkendovy spoj Světlá,

Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna o sobotách,

nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.

. Směr Koňenec
pťrvodně 6:36, nově 6:33

|2.3. MUDr" Pokorny M., Blansko, A. DvoŤáka 4,
telefon 516 417 621
13.3. MDDr. Pot ček, Blansko, Mahenova13,516 419 538
19.3. MUDr. ŘehoŤek' Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 453
20.3. MUDr" Řehoňek, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 453
25.3. MUDr. Roth, ostrov, zďrav. stŤedisko, 516 444 326
26.3. MUDr. Semrádová, Sloup, Zemspol 22|, 5|6 435 203
27 .3. MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,

Horní Štěpánov
p vodně 6:06, nově 6:08
- Směr

. Směr Vanovice, Pamětice, Letovice

p vodně 4:52, nově
p vodně 5:55' nově
p vodně J:0J, nově

4:51
5:53

7:08

Ze sch ze ZO

telefon 516 477 319

Zasedání Zo č" l/20]6 ze dne 3" nora 2016
Vzhledem ke značnéobsáhlosti zápisu ze zasedání

a nedostatku tiskového prostoru Zpravodaje otiskujeme pouze

hlavní pÍijatá a schválená usnesení bez

osobních

a citlivych daj . Celé znění zápisuje uveŤejněno na webu
obce.

Zo

schvaluje uzavŤení nájemní smlouvy na nebytové

prostory prodejního kiosku v areálu koupaliště paní Miroslavě
Kamenické' bytem Šebetov87, s platností od 8. nora 2016.

Zo schvaluje ukončenínájemní smlouvy na nebytové
prostory prodejního kiosku v areálu koupaliště panu Martinu
Dosedlovi ke dni 7. unora2016.
Zo schvaluje uzavtení Smlouvy č.: 1030026917100|
o smlouvě budoucí o zŤízenívěcného bŤemene na stavbu
,,Šebetov, pŤeložka NN zastávka
starostu podpisem smlouvy.

autobus .. a

pověŤuje

28.3. MUDr" Srpová, Letovice, J. Haška 12,604 760 665
02.4. MDDr. Stařková, Boskovice, Lidická8,516 453 998
03.4. MUDr. StaĎková V., Jedovnice, zdravotní stŤedisko,
telefon 516 442 726
09.4. MUDr. Stojanov, Blansko, B. Němcové |222l|5,
telefon 605 184 479

MUDr. ŠevčíkováB., Blansko, Svitavská lA,
telefon 516 416 386
16.4. MUDr. ŠevčíkováR., Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 454
|7.4. MUDr. Štrajtová, Čemá Hora, zdravotní stŤedisko,
telefon 608 220 806
Mimo vyše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně.
'
nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 lll.
Urazová
tO.4.

Službu zajišt'uje ve všednídny od 17 hodin do 7 hodin.

o

sobotách, nedělích a svátcích nepŤetržitě 24 hodin.

Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, číslo516 491 |ll.

Platby dařovou složenkou
Finančníspráva zavádí k

1

.

bŤeznutzv. dařovou složenku,

díky které mohou občanéuhradit své daně kdykoli

na

Sebefovs ky zpravadai
Snímek zachycuje stav sbírky asi tyden pŤed ukončením.
PŤíštísbírku budeme společně organizovat na podzim.
Všem děkujeme!

kterékoli z 3.200 pošt i v těch nejmenších obcích, a to zce|a

zdarma. Nemusejí uŽ

tak v

Ťednídny

aŽ k pokladnám finančníchriŤadťr. Bezplatná

cestovat
daĎová

složenka bude od 1. bÍezna standardně k dispozici na všech
pobočkách Česképošty. Touto sloŽenkou mriže fyzická
osoba zap|atit: daĎ z nemovit;fch věcí, daĎ Z nabyí
nemovitych věcí, daťl z pŤevodu nemovitostí, daĎ z pŤíjmtl
fyzick ch osob podávajících pŤiznání. PŤi platbě složenkou
je potŤeba ďbát na vyplnění správného variabilního symbolu,
kterym je celé rodné čísloobčana. Rovněž je tŤeba uvést
a čísloričtu riŤadu.
správné pŤedčíslí

FinančníŤad pro Jihomoravslql kraj:
Daí z pŤíjmu fyzick;fch osob podávajícíchpÍiznání

Da
Da
Da

721-7762862110710

z nemoviqich věcí
z nabytí nemovitych věcí
zpŤevodu nemovitostí

77 55-7762862110710

7691-7762862v0',710
77 63-77 628621107

r0

Dalšíinformace občanénaleznou na www.financnisprava.cz
či získajína všech pobočkách Česképošty.

Pátráme...

L\

PŤi pŤípravě podklad dotačníŽádosti, tykajícíSe
restaurování sousošíSV. Jana Nepomuckého' jsem
s odbomíky restaurátory a pracovníky Památkového tistavu
Ťešil velké mnoŽství záhaď a tajemností. U tohoto unikátního
a jedinečnéhozobrazení světce Jana Nepomuckého stále

la

zatím nerispěšně/ hledáme pťrvodní podobu pravé ruky
anděla. Po posledním velkém restaurování V roce 1983 ďrŽí

ruka andě|a z|aceny kŤíž.Po restaurování začátkem minulého

stolení byl součástípŤedloktí anděla kamenny kÍiž.Na
nejstarší dochované pohlednici sousošíz dob vystavby
hasičskéhoskladiště na návsi však byla ruka ulomena. Podle
názoru odborníkťr je velmi nepravděpodobné, že by anděl na
nejpťrvodnější podobě sousošíV ruce ďrŽelkŤíŽ. PŤedpokládá
se možnost dlaně volně směŤujícík obloze. obracíme se na
všechny pamětníky nebo vlastníky nejstarších dochovanych
pohlednic, fotografií či kreseb s prosbou o pomoc. Ziskání
jakéhoko|iv zobrazení pťrvodnípodoby ruky anděla by bylo
nesmírně cenn;ym vodítkem pro restaurování díla.

Rekordní sbírka

*{ťj

Děkujeme všem občanťrm,kteŤí pŤispěli svymi věcmi do
norové sbírky, kterou organizovala DiakÓnie Broumov.
Tentokrát bylo shromáŽděno opravdu velké mnoŽsťví.

Dalšíobnovy

a

"á#
V budově zdravotního stŤediska jsme nechali .iEn'
položit novou podlahovou krytinu v čekárně praktického
lékaŤe'Na chodbě stŤediska byly také doplněny tolik
potŤebné čistícízÓny u vstupu. Podle naplánovan;fch
dovolen1/ch lékaŤri se nová krytina bude brzy pokládat také
ve vedlejším prostoru zubní ambulance a v ordinaci MUDr.
Licka. V nejbliŽších dnech budeme také pokračovat Ve
q/měně záŤivkovych těles a vyměníme hlavní uzávěr vody.

brezen 2016

Malá kopanáv Sebetově

#

Zima se pomalu chylí ke konci a pŤed námi je další
sezÓna v malé kopané. Nejprve malé ohlédnutí za tou
loĎskou.

V

okresním poháru, nazvaného jako Memoriál Josefa
Rybára, jsme nejprve pŤes Svitávku a poté pŤes Žďárnou
postoupili do tŤetího kola. V něm jsme na našem hŤišti
pŤivítali fenomén posledních sezÓn V malé kopané na
Blanensku, tym LPP Lhotu u Lysic. Byla to konfrontace
s absolutní špičkouv tomto sportu a troufnu si tvrdit, že jsme
ani pŤes prohru ostudu neudělali. Jen pro zajímavost dodám,

že Lhota potvrdila svoji dominanci a s drtivym náskokem
čtrnácti bod vyhrála nejvyšší,první ligu, a to dokonce bez

jediné prohry.

V

sezÓně jsme

si vedli Se

stŤídavou rispěšností.

Povětšinou jsme Se chovali jako slavny zbojník Jánošík,
silnym celkťrm jsme body brali a slab;im celkťrm je

odevzdávali. V prriběhu soutěže jsme se stále drŽe|i ve stŤedu

tabulky, nakonec z toho byla devátá pÍíěka.V posledním
kole jsme alespoĎ pomohli sousední Světlé postoupit, když
jsme na hŤišti jejich pŤíméhokonkurenta Lomnice dokázali
remizovat a udrŽet tak Světlou na místě zaručujícímvyšší
soutěŽ. Společně se Světlou postoupily do první ligy také

Yážany. Deváté místo sice neodpovídalo pŤedsezÓnním

plánťrm, ale vzhledem k tomu, jak nám rtzná zranění
a pracovní povinnosti po cely rok decimovaly naši sestavu,
poprali jsme Se s tím ještě dobŤe. Velk1f ďík za to patŤí

i našim fanouškťrm, kterych po cel1y rok pravidelně pŤib1ivalo
a i s jejich pomocí jsme dokaza|i některé Vyrovnané zápasy
nakonec pŤeklopit na naši stranu.

Co Se t če letošního ročníku,do

žádnych prognÓz

ohledně umístění a cíl se pouštět nebudeme. UŽ teď je
jasné, Že jeden hráč do jamí části vlivem zranění vribec
nenastoupí, dalšípodle všeho oďjíždíkv li pracovní nabídce
do zahraničí.Sehnat nové hráče v okolí je prakticky
nemoŽné, nezbyvá než doufat, že se nám budou vyhybat
zranění a jiné nepŤíjemnéudálosti. t pŤes tyto nesnáze se
budeme snažit drŽet Se co nejvyše v tabulce a dristojnou
reprezentací se obci alespoř částečněrevanšovat za to, jak
nás podporuje.
Za FC Sebetov Michal Hradeckv

skla

1 x za 4 tydny v lichou stŤedu, papír kaŽdy sudy čtvrtek.
Podrobné termíny těchto odvozti jsou na webu obce.

Knihovna je otevŤenakaŽdé pondělí od 14 do 17 hodin.
Telefonv na ohlášení poruch:

TOPNET intemet - telefon 736 484 631, o víkendech volejte
na číslo731 4|3 488.
Programy v kabelovce - SMS na číslo602 836 939.

Zmír ování následk zimního období zajišťujíPetr Markus
/mobil 605 507 785l a Jaromír Blaha /mobil 737 786 554l.

Plánované akce v obci
oblíbenézďravotní ..Cvičenís lvou.. se koná kaŽd'é
rÍterf od 17 do 18 hodin v tělocvičně Zák|aďní školy.
První zápasy v malé kopané v zámeckém parku Šebetov:
v 16 hodin, FC Sebetov - FC Rozsíčka
v l6 hodin, FC Šebetov - AC Kozárov

- sobota 2. dubna
- sobota 9. dubna

áiloŤe slté centru}n KRTEčEK
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Dětskou burzu
19. 03. 2o1Ó
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hod" o 13 - 15 hod.
v SebeŤově v kulŤurnímdorně
Y

NakoupíŤc za dobrá cctly
jcrnÍ ob|ečení. hročky, kočrlrky. odaétcdlo' scťy do pqs}Í,|ky'... pro*tě vic prí dgii
i $pout1lt nori,ch rnéc.iče|r'i+
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Zd;*rnkyr+Ě
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RybaÍenína Íece Rlo EBRO

Zažijte nevšednírybáiské zážitky na kaskádě
piehrad ve Španě|sku. Doprava obytnfm autobusem, strava ve formě plné
penze, ubytování v obytném autobusu nebo v kempu. Termín 14. 4, _ 25. 4.
2016. Kontakt: Petr Hirt, mobi| 778449 002. Najdete nás také na Facebooku
- profil Redo Tours.

Nabídka sluŽeb

Sběrna odpad je

otevŤena v zimním režimu
od 14 do 15 hodin každou poslední sobotu v měsíci, tedy
26. bÍezna.

Odvoz popelnic
odvoz ve čtvrtek lx za |4 dní, tedy 10. bÍezna,24. bíezna
a 7. dubna2016.

odvoz plastri každou sudou stŤedu nebo lich;f čtvrtek, odvoz

Vydal ses cestot,t, jížcltodí každy sáru,
jen daeŤe ttzpon nek jsi nechal dokoŤán.
Dík za to, čímjsi nám a žiaotě byl,
za každy den, jenž jsi pro nás žiI.
Kdo poznal tě, ten n l tě rád.
Un l jsi potttoci, potěšit i rozesn t.
Takooí lidé bu nen li ttnirat.

Dne 6. bŤezna 2016by se dožil 80.ti let pan Josef Dokoupil.
Za tichou vzpomínku děkuií děti.

Zvukor4f systém 7.í

TtrFw
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High Definition Audio

Program kina Sebetov
Pátek 11. bňezna - MUZ NA LANE
Tenhlefilm budete sledovat se zadrženjm dechem.

FiIm podle skutečného pííběhu

Po polrchu Měsíce se prošlo dvanáct lidí. Nezměrnou priízdnotu mezi věžemi Světového obchodního centra ale pŤešeljen
jedin! člověk a nikdy ho už žádn! nebude následovat. Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt) se pod vedením svého

skuteěného učitele Papa Rudyho (Ben Kingsley) a pozoruhodné skupiny pomocníkri z celého světa rozhodl pŤekonat
obrovské komplikace, a pŤes neshody, nady a bezpoěet situací, ve kten.|ch šlo doslova o život' společn;Ími silami
lymyslet a realizovat šílenf plán. Robert Zemeckis, režijnímistr, jenž má na svém kontě tak pozoruhodné snímky' jalcjmi
jsou filmy Forrest Gump, Trosečník,Návrat do budoucnosti, Polámí expres či Let, znovu v ájmu prisobivého
a charakterního pŤíběhu lyužívánejmodernějších dostupnfch technologií. Díky inovativním fotorealisticla.Ím technikím
a kouzlrim technologie IMAX@ 3D je snímek MuŽ na laně vjjimečnou ukázkou skuteěného filmového umění, ve které
diváci budou moci na vlastní križi zažítPetitoly pocity pňi chuzi lysoko v oblacích.
Film Muž na laně se také Ťadí mezi dnes jiŽ vzácnější hrané filmy, které dokrážísvjm prisobivjm pŤíběhem uchvátit
divríky od 8 do 80 let. Nepodobá se žádnému jinému filmu, kterj' byl dosud natočen _jedná se o vyznání lásky PaŤíži
a New Yorku sedmdesáb.|ch let, ale pňedevším dvěma věžímSvětového obchodního centra.
Širokotihl! filn, českémění, mládeži pŤístupn , ]23 minut, www.Íalcon,cz.
Lolttková pohtÍdka pro nejmenší
Pátek 18. bňezna - MALÝ pÁN
Malf Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoie. Jeho poklidnj život skončíve chvíli' kdy se mu zdá sen
o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. ProtoŽe siím nemá pocit, Že by mu něco scházelo, rozhodne se pňijít té
záhadě na kloub. Vydá se za Prázdnou hlavou, aby mu poradila, kde ten záhadnj dŮm najde' Pnízdná hlava však
potiebuje napít jisKivé vody z jezemího ostrova" bez ní mu nedokížeporadit. A tady začínádlouhá cesta Malého Pána,
která je místy zábavné4 místy nebezpeěná a strašidelná a h|avně zdánlivě nekonečná' Potká na ní spoustu pŤátel
a pomocníkri, ale také nepŤátel, kteŤí mu v dosaženícíle chtějí zakaždotl cenu zabránit. Nakonec se mu podaŤí pňekonat
i Velkou tíseř, ktera si zabrala pramen j iskŤivé vodyjen pro sebe. Pak už si Práudná h|ava vzpomene a poradí. Mal;Í Pan
s divem zjisti' Že to, co mu scházelo a co celou dobu hledal, měl od začátku skoro pŤed nosem. A tak zb!ruá jen

uspoŤádat závětečnou oslavu, protože dobrá věc se podaŤila.
Klasiclryformát, českéznění, volně pňístupny, 83 minut, www.a-compan}).Cz.

Pátek 25. bÍezna -

čEnvENÝ pavouK

Drsn;f psychologickf thriller
Premiérovy termín pňedstavení!
Sériov!, vrah, kterj, se stal legendou Film inspirovan!, pžípadem sé ovjch vražd v Polsku 60, let,
Karol, obyčejnj mlad muž, se setkává s mnohem starším muŽem, o kterém se domnívá' Že by mohl b t pověstnjm
Červen1/m pavoukem, obávan1/m sériovjm vrahem, kten.| v šedesáfjch letech děsil obyvatele Krakova. Karol začne bjt
mužem posedl1/ a pustí se dojeho sledování. Mezitím se setkává také s Dankou _ o něco staršífotografkou, která pracuje
pro místnínoviny. Karol, pokoušenj láskou a fascinovan;| smrtí' bude muset brzy uěinit nejzásadnější roáodnutí svého
života. Mimoiádně rispěšn! titul z festivalu Febiofest.
Klasiclcj,formát, česke titullg,' do 15 let nepžístupny, 95 minut, www.bioscol;.cz.

znčÁnff PŘEDsTAvENÍ v

19:30 HoDIN, vsTUPNÉ+o Kč.

PÍipravujeme: L.4. otcové a dcery, 8.4. Vojtěch , L5.4. RudÝ kapitán.

Měsíčník,,Šebetovsky zpravodaj.. vyďvvgpŤi obecním riŤadě v Šebetově a pŤíspěvky pŤijímá Zdeněk Čizeu.
E-mail: sebetov@sebetov.cz. Tisk oÚ Šebetov. Náklad 600 kusti. Neprodejné,zďarma. MK Čn p 21776.
oÚ Šebetov - tel. kontakt: ričetnítel./fax. 516 465 429, starosta 51 6 465 860, VOIP 530 336 530.
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