Zvukový systém 7.1

Duben v pranostikách
Déšť svatého Teodory značí mnoho vody v máji
Pomine Ivana, pomine i severák
Na svatýho Lva papeže, travičky se už nařeže
Na Roberta je dobré vysazovat zelí do pole
Potí-li se Domicila, bude Marek chodit v kožiše

Již 85 let Vaše kino…

Program kina Šebetov
Pátek 1. dubna – OTCOVÉ A DCERY

Před Jiřím sucho, po něm mokro

Romantické drama

Psal jen o ní, pouze pro ni … jen jí. Silný emotivní příběh o síle nevzdat hru, i když v ruce držíte opravdu špatné karty. Jack Davis (Russell
Crowe) se musí po tragické smrti své manželky sám postarat o jejich pětiletou dcerku Katie (Kylie Rogers). Jack je slavný spisovatel, držitel
Pulitzerovy ceny, který trpí depresemi a duševní poruchou. Po smrti ženy svádí boj nejen sám se sebou, ale i s výchovou Katie. O 25 let později. V
dospělosti Katie (Amanda Seyfried) žije se svým přítelem Cameronem (Aaron Paul) na Manhattanu. Jejich vztah se potýká s problémy. Amanda
bojuje s vnitřními démony, kteří ji pronásledují od jejího problematického dětství. Film Otcové a dcery zachycuje problematický vztah dítěte a
rodiče. Lze se v dospělosti přenést přes staré křivdy a rány, které jsme během života utržili?
Širokoúhlý formát, české znění, do 12 let nevhodný, 116 minut, http://www.bioscop.cz.

Pátek 8. dubna – VOJTĚCH

Premiérový termín představení!

Skvělá komedie

VOJTĚCH je městská komedie, které dominuje příběh „ztraceného“ čtyřicátníka. Vojtěch prožívá krizi středního věku. Přijde mu, že je na tomto
světě nepotřebný v každém ohledu. Přišel o ženu, o práci, s rodinou se nestýká. Průvodcem jeho života se stane jeho soused - svérázný taxikář Laco.
Jejich výlety však většinou končí fiaskem. Vojtěch chce žít normálním životem, ale jeho neschopnost čelit uspěchané moderní době přináší mnoho
komediálních zápletek. Neumí si užít společnosti lehkých žen, každodenní pokusy o alkoholické opojení a rady, jak sbalit ženskou, také končí
katastrofou. On to však nevzdává a věří, že svojí smůlu prolomí.
Klasický formát, slovenské znění, volně přístupný, 98 minut, www.a-company.cz.

Pátek 15. dubna – RUDÝ KAPITÁN

Nový český kriminální thriller

Drsná detektivka? Nejen skandinávští autoři je umějí! Zajímavý příběh se může odehrávat i u nás a mohou v něm excelovat Oldřich Kaiser nebo
Michal Suchánek tak, jak je neznáte... Příběh na motivy skutečných událostí podle bestselleru Dominika Dána, knižního fenoménu s utajenou
identitou, který prodal přes 700 000 knih! Mnohé z toho, o čem píše, zažil. Mnohé vyšetřoval... Je rok 1992 a Československo se rozpadá. Detektiv
Krauz z oddělení vražd se dostává k případu umučeného kostelníka. Jeho smrt měla zůstat tajemstvím, ale hřebík v jeho hlavě nutí Krauze i přes
varování okolí pátrat po tom, co se stalo. Pravdu o propojení bývalé komunistické tajné služby a církve může odhalit jen muž s přezdívkou Rudý
kapitán. Setkání s tímto expertem na „konečné“ výslechy ale málokdo přežije...
Širokoúhlý film, české znění, do 15 let nepřístupný, 115 minut, www.a-company.cz.

Pátek 22. dubna – GANGSTER KA: AFRIČAN

České drama podle skutečných událostí

Z polosvěta není cesty zpět. Závěrečná část temného příběhu Gangster Ka: Afričan režiséra Jana Pachla zdůrazňuje fakt, že spáchané zlo nemůže být
jen tak pominuto. Jaké jsou mechanismy organizovaného zločinu? Lze nad nimi zvítězit? Druhá část kriminálního thrilleru o osudech bezcitného
gangstera, inspirovaných skutečnými událostmi podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy „Padrino Krejčíř“. GANGSTER KA:
AFRIČAN je volným pokračováním zločineckého tažení Radima Kraviece alias Káčka. Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie, opouští
Kraviec Českou republiku. Začíná nová etapa jeho zločinného života. Káčko už nemá co ztratit. Teprve teď začíná vyplouvat na povrch veškerý
odpad, který po něm zbyl. Káčko se usazuje na Seychelských ostrovech, v rukou má směnku na 80 milionů, která z fleku může položit premiéra
i vládu. 6 miliard z vytunelovaného podniku ČEPRO se pomalu rozpustilo, je potřeba přijít s novým zdrojem příjmu. I kdyby kvůli tomu měl udělat
státní převrat. Česká republika tak exportuje do světa gangstera prvotřídního formátu. Ať už to jsou Seychely nebo Jihoafrická republika, všude kam
tento gangster vstoupí, likviduje místní mafii a nastoluje vlastní řád. Na povrch se derou negativní vlastnosti jeho charakteru v závislosti na přemíře
užívání drog a alkoholu. Káčko se mění z nadprůměrně inteligentního podvodníka na nejtemnějšího gangstera, vraha a obchodníka s narkotiky. A to
je místo v polosvětě, ze kterého není návratu…
Klasický formát, české znění, do 12 let nevhodný, 98 minut, http://www.bioscop.cz.

Pátek 29. dubna – BOJ

Premiérový termín představení!

Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce

Válečné drama

Připravte se na jeden z největších a hlavně nejsilnějších zážitků poslední doby. Film je uváděn pod záštitou Mezinárodního filmového festivalu
Karlovy Vary a České televize. Vojenský důstojník Claus (Pilou Asbæk) je se svou jednotkou na zahraniční misi, zatímco jeho žena Maria (Tuva
Novotny) se doma snaží vypořádat s každodenními starostmi a péčí o tři děti. Během rutinní obhlídky se jednotka dostane pod těžkou křížovou palbu
a Claus je v krizové situaci donucen učinit rozhodnutí, které vyústí v odvolání z mise a obvinění z válečného zločinu. Nekompromisní soudní dohra
však zdaleka není tak tíživá jako morální dilema, které Clause nutí volit mezi osobní ctí a zájmy vlastní rodiny. Mistr tichého napětí Tobias
Lindholm představuje po filmech Hon nebo Únos další působivé drama, které si hned po premiérovém uvedení na festivalu v Benátkách vysloužilo
mimořádné ovace, korunované nominací na Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
Klasický formát, české titulky, do 12 let nevhodný, 115 minut, http://www.aerofilms.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.
Program kina Šebetov včetně ukázek filmů najdete na www.sebetov.cz.
Měsíčník „Šebetovský zpravodaj“ vydává při Obecním úřadě v Šebetově a příspěvky přijímá Zdeněk Čížek.
E-mail: sebetov@sebetov.cz. Tisk OÚ Šebetov. Náklad 600 kusů. Neprodejné, zdarma. MK ČR E 21776.
OÚ Šebetov – tel. kontakt: účetní tel./fax. 516 465 429, starosta 516 465 860, VOIP 530 336 530.

Brambory sázej na svatého Marka,
bude jich plná jamka
Hřmění mezi Markem a Vitalem značí úrodný rok

57. ročník

Výluky dodávky el. energie
Z důvodu provádění údržbových a revizních prací na
zařízení distribuční soustavy bude v obci Šebetov přerušena
dodávka elektrické energie v těchto termínech a oblastech:
- dne 8. dubna od 8 do 10 hodin
• zástavba při hlavní silnici od domu číslo popisné 121 po
konec obce směr Knínice (mimo dům číslo popisné 18, 25
a 54)
• zástavba při silnici od domu číslo popisné 117 a 121 po dům
číslo popisné 201 a 203
• zástavba při místní komunikaci od domu číslo popisné 106
a 55 po dům číslo popisné 231 a 247
• dům číslo popisné 237 a 238
- dne 8. dubna od 11 do 12 hodin
• vypnutá bude lokalita Šebetov Mořicův dvůr - dům číslo
popisné 104, odběrné místo na parcele č. 125/7, odběrné
místo firmy AGROSPOL, agrární družstvo a odběrné místo
paní Dobešové napojené z odběratelské trafostanice Šebetov Mořicův dvůr (č. 301200)
- dne 11. dubna od 8 do 9 hodin
• zástavba při hlavní silnici včetně zástavby u přilehlých
místních komunikací od domu číslo popisné 179 a 180 po
konec obce směr Kořenec
• dům číslo popisné 216, 215 (Mateřská škola), 235
• chatová oblast za koupalištěm
- dne 11. dubna od 9 do 10 hodin
• vypnutá bude část obce od domu číslo popisné 18 a 118, 25
a 54, 146, od autobazaru Randula a lokality novostaveb
u autobazaru po dům číslo popisné 125 a 136, vypnutí se
netýká domů číslo popisné 216 a 215 (Mateřská škola)
- dne 11. dubna od 10 do 11 hodin
• vypnutá bude část obce od domu číslo popisné 132, 144,
253 156, 171 a 221 směr Světlá
- dne 11. dubna od 12 do 13 hodin
• vypnutá bude část obce od domu číslo popisné 204, 205
a 160 směr Vanovice
Pro případné další informace k výlukám volejte E.ON
Poruchovou linku 800 22 55 77.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna o sobotách,
nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
02.4. MDDr. Staňková, Boskovice, Lidická 8, 516 453 998
03.4. MUDr. Staňková V., Jedovnice, zdravotní středisko,
telefon 516 442 726

DUBEN 2016

09.4. MUDr. Stojanov, Blansko, B. Němcové 1222/15,
telefon 605 184 479
10.4. MUDr. Ševčíková B., Blansko, Svitavská 1A,
telefon 516 416 386
16.4. MUDr. Ševčíková R., Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 454
17.4. MUDr. Štrajtová, Černá Hora, zdravotní středisko,
telefon 608 220 806
23.4. MUDr. Šumberová, Lysice, Komenského 429,
telefon 516 472 227
24.4. MUDr. Švendová, Křtiny, zdravotní středisko,
telefon 516 439 404
30.4. MUDr. Tomášková, Blansko, Pražská 1b, 734 177 800
01.5. MUDr. Tomaštíková, Adamov, Smetanovo nám. 327,
telefon 516 446 398
07.5. MUDr. Ševčíková R., Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 454
08.5. MUDr. Well, Adamov, Smetanovo nám. 327,
telefon 516 447 605
Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111.
Službu zajišťuje ve všední dny od 17 hodin do 7 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.
Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, číslo 516 491 111.

Zkoušky „Preventista – Junior“
Dne 19. března 2016 jsme se zúčastnili
Zkoušek odbornosti „Preventista – Junior“
v Ostrově u Macochy. Všech sedm statečných
(Lucka, Adriana, Veronika, Denisa, Vojta, Adam a Robin)
úspěšně zkoušky složili. Blahopřeji! Jako odměnu získali
Certifikát o splnění odbornosti a odznak, který můžou nosit.
Od pořádajícího SDH Ostrov u Macochy obdrželi i malou
pozornost. A děkuji Václavovi, Míše a Tomášovi za pomoc.
http://www.hasicisebetov.cz/okrsek-a-sdh-sebetov/sdhsebetov/aktuality/
Přispěl Jiří Habala

Pozvánka na mši a výstavu
Poutní mše svatá bude v kostele sv. Marka v Knínicích
sloužena v neděli 24. dubna v 9 hodin. Po mši sv. se můžete
těšit na prodej knih z Knihkupectví Tomáše Špidlíka.
Na sýpce bude uspořádána tradiční výstava obrazů.
Vystavovat bude paní J. Jakubcová z Borotína a pan
P. Reisig ze Šebetova. Výstava bude zahájena v sobotu
23. dubna v 15 hodin a potrvá do 20 hodin. V neděli bude
pokračovat po mši sv. až do 17 hodin. Srdečně zvou
amatérští malíři.

Šebetovský zpravodaj

Přijali jsme dar
Pan Janků z Boskovic daroval obci obraz s motivem
zámku. Dílo z roku 1963 malovala řádová sestra tehdejšího
ústavu Ctirada Lukášová, autorka ilustrací v knize
Šebetovské pověsti. Obraz nyní zkrášluje zasedací místnost.
Pane Janků, ještě jednou Vám velmi děkujeme.

duben 2016

aby kovový šrot vynesli v tento den ráno před své domy.
Těžší předměty si hasiči vynesou sami. Lednice a mrazáky
se nepovažují za kovový šrot.

Svitavou jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: Skalice nad
Svitavou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK
"Skalice nad Svitavou, žel. st." | Boskovice - na silnici pod
nádražní budovou | Knínice u Boskovic - u nádraží na
zastávce autobusů IDS JMK "Knínice u Boskovic, u žel.
přejezdu" | Šebetov - na zastávce autobusů IDS JMK
"Šebetov" | Cetkovice - u nádraží na zastávce autobusů IDS
JMK "Cetkovice, žel. st." | Velké Opatovice - u nádražní
budovy.

Změny na webu obce

Nabídka kompostérů
Obec Šebetov v rámci záměru snížení množství
biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných
do sběrných nádob a obecní sběrny odpadů připravila
za finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR projekt na předcházení vzniku odpadů podporou
domácího kompostování, a to zapůjčením kompostéru
vlastníkům nemovitostí a uživatelům
zahrad, kteří jsou původci značného
množství biologicky rozložitelného
odpadu.
S Vaší pomocí můžeme domácím
kompostováním výrazně snížit množství
ukládaného komunálního odpadu, ušetřit
náklady za jeho likvidaci a zabránit
zvyšování vybíraného poplatku za likvidaci a svoz odpadu.
Díky kompostování ve svém kompostéru vznikne z Vašeho
kuchyňského a zahradního odpadu kompost - hodnotná
surovina skvěle využitelná například jako hnojivo, které
můžete použít do truhlíků, na zahrádce i v domácnosti.
Na území obce tak bude rozšířen řádný systém separace
bioodpadů s následným využitím výsledného produktu přímo
v místě vzniku těchto odpadů - na zahradách rodinných
domů a dalších vhodných pozemcích.
Kompostér na bioodpad o objemu 900 litrů je zájemci
smluvně bezplatně zapůjčen na období minimálně 5 let.
Po skončení platnosti smlouvy předpokládáme možnost
bezúplatného převodu kompostéru do majetku vypůjčitele.
Hromadný výdej kompostérů proběhnul na podzim
roku 2015. Vzhledem k tomu, že nám ještě nějaké zbyly,
vyzýváme tímto občany, kteří si ještě kompostér
nepřevzali, aby v případě zájmu v kanceláři OÚ
podepsali
smlouvu.
Nádoby
jsou
připraveny
k okamžitému odběru.

Výluka na železnici
Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že v úterý
5. dubna 2016 od 8.30 do 16.15 hodin proběhne v úseku
Boskovice - Skalice nad Svitavou na trati 262 - Skalice nad
Svitavou - Velké Opatovice (a zpět) výluka.
Všechny vlaky v úseku Velké Opatovice a Skalice nad

Na webu byl nasazen nový modul přehlednějšího
zobrazování snímků jednotlivých fotogalerií roku 2016.
Na stránce Program kina jsou nově přidávány ukázky filmů
přímo ke spuštění. Stránky Kam za kulturou a Kam
za sportem byly nahrazeny jednotnou aplikací Kalendář akcí.
Stránka Novinky, která zve na akce, je díky novému modulu
ještě přehlednější s umožněním přímého stahování příloh.
Tyto moduly se také více provázaly se sociální sítí Facebook.
Od úterý 29. března 2016 bylo spuštěno zobrazování
a především rozvržení stránek podle rozlišení prohlížeče
/responz/. Snažím se postupně „vychytat“ spíše drobné
nedokonalosti, které jsou s tak revolučním krokem spojeny.
Díky za jakékoliv upozornění. Před nasazením do ostrého
provozu je nová úvodní multistránka. Zde si ale dám na čas,
něco tak zásadního nechci uspěchat. Zvažuji možnosti,
rozvržení a propojenost se stávající konstrukcí portálu.
V průběhu dubna chci zpřístupnit další kroniku obce,
tentokrát z roku 1976. Každá kronika se však musí nejprve
pečlivě pročíst a pak zvažovat odstranění osobních
a citlivých údajů. Proto postup zveřejňování není tak svižný,
jak bych si přál.
Všem návštěvníkům obecního zánovního webu děkuji za
přízeň.
Do
začátku prázdnin
zřejmě přivítáme
čtvrtmiliontého návštěvníka. Každodenní vysoká návštěvnost
je touto nejlepší motivací do další práce.

Obnovujeme…
Ani v březnu jsme nenechali ruce v kapsách. Ze všech
aktivit, drobných oprav či úprav rozhodně stojí za zmínku
dvě místnosti obecního úřadu. V zasedací místnosti a vedlejší
místnosti knihovny jsme v pondělí 14. března nechali položit
nové podlahové krytiny. Původní tenké pláty parket byly už
natolik zkroucené a začernalé, že je nebylo možné zbrousit
a nalakovat. Původní
podlaha byla překryta
vyrovnávací dřevěnou
vrstvou a pak snadno
údržbovým PVC.
Poděkování za spoustu
odvedené práce patří
obecnímu pracovníkovi
a v neposlední řadě
také panu Martinu
Hirtovi, který nám po
navýšení výšky podlah
upravil všechny dveře.
I tentokrát odvedl
prvotřídní práci za
skvělou
cenu
pan
Bombera,
kterému
z vděčnosti otiskuji
malou reklamu.

Klípky-střípky
* Letošní pouť bude slavena ve dnech 22. – 24. července.
O definitivních termínech cyklovýletu a koupacího zájezdu
prozatím nebylo rozhodnuto, předpokládám první polovinu
června. Do konce dubna zveřejním více.
* Pravidelná příloha Zpravodaje Pohled do historie obyvatel
a domů obce Šebetov vyjde až v květnovém vydání.
* Pro dvě malá jehňata, která jsou novým přírůstkem
v ohradě u obchodu MEGI, se hledají jména. Na autory
nejlepších nápadů čeká sladká odměna. Koukněte do skupiny
Šebetov na Facebooku a pošlete tip!

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena v dubnu poslední sobotu v měsíci,
tedy 30. dubna od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 7. dubna, 21. dubna
a 5. května 2016.

Divadelní představení souboru
DS teaTrum Velké Opatovice
bude
odehráno
v neděli
1. května od 14 hodin
v místním kinosálu. Vstupné je
50 Kč.

Odvoz plastů každou sudou středu nebo lichý čtvrtek, odvoz
skla 1 x za 4 týdny v lichou středu, papír každý sudý čtvrtek,
bioodpad každý pátek.
Termíny odvozů všech komodit jsou na webu obce.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.

Těšte se na opravdu povedenou
komedii…

Telefony na ohlášení poruch:
TOPNET internet – telefon 736 484 631, o víkendech volejte
na číslo 731 413 488.
Programy v kabelovce – SMS na číslo 602 836 939.

Plánované akce v obci
Oblíbené zdravotní cvičení pro starší ženy se koná každé
úterý od 17 do 18 hodin v tělocvičně Základní školy.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v soboru 2. dubna od
14 hodin v kulturním domu VIII. ročník soutěže ve vázání
uzlů.
Domácí zápasy v malé kopané sehraje FC Šebetov:
- sobota 2. dubna v 16 hodin, soupeř FC Rozsíčka
- sobota 9. dubna v 16 hodin, soupeř AC Kozárov
- sobota 30. dubna v 16 hod., soupeř DKS KOPEČEK Rájec
- sobota 14. května v 17 hodin, soupeř FC Dynamo Čížovky

Vzpomínka

Zasedání Zastupitelstva obce Šebetov se uskuteční ve
středu 6. dubna od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Očím si odešel, v srdcích jsi zůstal……

Sbor dobrovolných hasičů provede v sobotu 9. dubna
od ranních hodin sběr železného šrotu. Spoluobčany prosí,

Dne 6. dubna 2016 by se dožil 70-ti let
pan Josef Kolařík.
Za tichou vzpomínku děkují syn Martin s rodinou.

