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Červen v pranostikách

r

Svaty Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.

Pláče-li Medard, i ječmen zap|áče.
Na svatého Antonína broušení kos započíná.
Déšt'naVíta. špatná budou žita.
Na Gervase a Protaze posečešseno nejsnáze,
suché-li dom odvézt chceš, do Jana si pospěš.
Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
Svaty Jan Burian mlátí bez cep . (krupobití)
Neprší-lina sedm bratĚí, pak jsou suché žně.

Prší-lina svatého Petra a Pavla, bude mnoho
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myší,
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šEBEToV'KÝ

aPRAVODA'

urodí se hodně hub.

je opět místnílékárna U Bíléhoanděla,
která pro ričastníkypŤipravuje balíčky.Nejriplnější
Sponzorem akce

obecní cyklovylet roku 2016

informace k akci najdete na webu obce, zde pár dní pŤed
akcí pŤidám i finální cyklotrasy s nabídkou zajímavostí'

akce v regionu a poslední pokyny pŤed odjezdem.

Zubní pohotovosti

Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.

Pro ričastníkynašítradičníakce pŤinášímaktuální

informace. Letošnívyprava se uskutečníve dnech l0. - 1 1.
června. Cyklotrasy povedou okolím HeŤmanova Městce,
kde budeme mít zázemí v nedalekém kempu Konopáč.
Prozatím je pŤihlášeno l40 ričastníkti'máme ještě pár
volnych míst, nyní je poslední možnost se pňihlásit.
odjezd vlakem je vsobotu l1. června v]:30 hodin ze
stanice Skalice nad Svitavou nebo v 7:38 hodin ze stanice
Letovice. opět bude možnost odložit batohy na kŤižovatce
v Sebetově brzy ráno nebo krátce pŤed odjezdem na obou
náďražích do pĚistavenych doprovodn;ich vozidel.
objednanou stravu, rozpis ubytování či velikosti triček Si
m žete zkontrolovat na webu obce. VečeŤe je k vyběru:
llSmaŽeny vepňovy Íízek,vaňeny brambor, 2l pňírodní
kuŤecí plátek, vaŤené brambory, obloha, 3l smaženy syr'

hranolky. Snídaně je jednotná.

PŤedpokládáme

'

Že

objednaná trička budou k odebrání od čtvrtka 9. června

oÚ.
Cenu cyklovyletu si spočítejtesami dle služeb, které

odpoledne na

využijete:

-

zpáteční jízdenka Skalice nad Svitavou HeŤman v
Městec vlakem nebo pŤeprava hotelbusem 200 Kč,
- polopenze - dětská 130,- Kč' dospělá 170,- Kč,
- tričko s motivem + pamětní samolepka na kolo 150,- Kč'
- ubyování dle kategorie - l70 Kč, l80 Kč, 190 Kč,210
Kč,230 Kč nebo 270,- Kč,
- vedlejší náklady na írhradu náklad doprovodnfch
vozidel 30'- Kč na osobu starší6 let'
- poplatek oÚ HeŤman v Městec za obsazené l žko
vkempu osobou věku 18 let a více ve vyši l0,- Kč na
osobu.

Závěrem bych chtěl všechny pŤihlášené častníky
požádat, aby nepodcenili pŤípravu a servis svého kola.
Bereme sebou náÍadíi mechanika, ale zvládneme jen
nejnutnější opravy. Pňipravte si oblečenípro slunečné,
ale i chladné a deštivé počasí.

o

sobotách,

04.6. MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 1 5, 5 |6 47 4 3l0
05.6. MUDr. Grénarová, Boskovice, RťrŽové nám. 16'
telefon 174 710 550
l 1.6. MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská lb, 5|6 418 788
12.6. MUDr. Havlová, Blansko, Pražská lb' 51 6 418 786
18.6. MUDr. Hepp, Rájec, Šafranice l01, 5 16 434 O55
|9.6. MUDr. Hosová' Rájec, zdrav. stŤedisko, 5|6 432 |38
25.6. MUDr. Hošák, Adamov, U Kostela 4,576 446 428
26.6. MUDr. Houdková' Blansko, PraŽská7b,731 |44 155
Rozpis služeb pro měsíc červenec zatím nebyl stanoven.

, Mimo r1iše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně.
IJrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111.
Službu zajišt'uje ve všednídny od 17 hodin ďo 7 hodin.
o

sobotách, nedělích a svátcích nepŤetržitě 24 hodin.

Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, číslo516 491 l 1 1.

Termální koupa cí zájezd

V sobotu 18. června se vydáváme do perly nádherné
oblasti SzigetkÓz, do zahradního parku termálních lázní
LipÓt. odjezd autobusu je v 5 hodin z hlavní kŤižovatky,
návrat asi po 2l hodině. Tento zájezd do Mad'arska je
v současnédobě obsazen, do termínu odjezdu Se však
m že nějaké místo uvolnit. Lázně jsou s qijimkou
plaveckého bazénu zce|a bezpečné i pro neplavce, děti
a osoby s pohybovym omezením. Y |ázních jsou veškeré

bazény na otevŤenych prostranstvích. V

pŤípadě

mimoŤádně deštivéhopočasíbychom zájezd pňesměrovali
do některych b|ízkych kryq/ch |ázní v okolí. Po ukončení
koupacího pobyu plánuji ještě zavítat na krátky nákup do

velkého nákupního centra, kde m žete utratit pŤípadné
zby|é forinty.

PŤed zájezdem si nakupte zásobu mad'arskych forint ,
v |ázních LipÓt totiž není moŽné p|atit kartou. Naopak
platební karta se Vám m že hodit pŤi nákupech, kdy jistě
neodoláte mimoňádně kvalitní a pŤitom levné nabídce

zdejšíchvín, klobás

a

pňedevším fenomenální mleté

papriky.

Cena zájezduje 310 Kč za osobu. V ceně je zahrnuta
doprava pohodlnym autobusem a pojištěníléčebn1ich
vyloh V zahraničí.V LipÓtu si tentokrát bude muset
zakoupit vstupné každy sám, vyjednal jsem však
skupinovou slevu ve vyši 20 % zběžnych cen vstupného.
Ceny vstupného do lázní LipÓt: /včetně slevy 20 %/
2320 HUF
Dospělá osoba /věk 15 let a vícel
17 60 HUF
Děti a m|ádež /věk 6 - 14 Letl
5160 HUF
Rodinné vstupné /2 dospělí, I dítěl
1280 HUF
Dítě navíc k rodinné vstupence
zdarma
Dítě do 5 let
Za ce\odenní zapťrjčenípŤevlékacískŤíriky se platí vratná
záIoha l000 HUF.

-

Sebeťoys ky zpravadaj

velmi dobrá, pňíjemná atmosftlra

a klima v pr

běhu

vzdělávání (žáci se k sobě chovali ohleduplně),
- podpora činnostního pojetí vzdělavání.

Gratuluieme slečně učitelce Mgr. Lucii KhÝrové
získáníceny pro učitele nejrispěšnějšíškoly V

k

II.

celostátním ročníkusoutěŽe Pangea' kategorie 4. ročník.
Kamila Jírová koordinátorka matematické soutěže Pangea
zas|ala poděkování našísl. učitelce a také krásn;y dárek čtečku,kterou slečna Kh;yrová věnovala škole, neboť se
domnívá, že ojejí cenu se zaslouŽi|i i naši žáci a čtečku
společně quŽIjí v dalšímvzdě|ávání" Školníkolo
olympiády Pangea proběhlo v noru 2016 a zričastnily se
Žákyně 4. a 5. ročníku.

Pochvala a titul ,,PREVENTISTA - JUNIOR.'

ná|ežínašim žákrim Lucii Minxové, Adrianě

ožvoldíkové,Veronice Feilhauerové (5. ročník),Denise
Rosenbergové

(4. ročník),Vojtu Minxovi' Robinu

Rosenbergovi

(2. ročník),Adamu Stloukalovi (3. ročník),kteŤí dne
19. bÍezna 2016 írspěšně složili zkoušky odbornosti
v ostrově u Macochy. Jedná Se vribec o první mladé

DalšípŤíklady cen v |ázních - nápojri a nabízené stravy
najdete na webu obce. Pokud nepoužíváte internet, tak
Vám tento ceník vytiskneme v kanceláŤi riŤadu.

Co vzít sebou? PŤedevšímobčansky prrikaz nebo
cestovní pas. l.i4ezi bazény Se chodí po betonovych
chodnících,štěrkovych cestičkách nebo po trávníku.
Určitě si vezměte pantofle, hodit se bude i župan nebo
velká osuška pŤes záda. Velká osuška pŤijde vhod na
opalování či pospávání na travnatych plochách v parku.
V pŤípadě slunečnéhopočasíje dobré si pŤibalit opalovací
krém a pokryvku hlavy.

ČŠlve škole

Ve dnech 2]. 4. - 28. 4. 2016 navštívilanaši školu

hasiče v Šebetově, kteŤítyto zkoušky složi|i. Žaci jako
odměnu získali Certifikát o splnění odbornosti a odznak,
ktery m žou nosit. Jejich vedoucí pan JiŤí Habala je tedy
právem hrdy na jejich qfsledky.
Mgr. Jana Manová, Ťeditelka školy

Dalšíobnovy v
V dubnu

obci

\

se

a květnu jsme provedli opravdu spoustu oprav

a obnov na obecním majetku. Pár znichzmíním"
- V polovině Horního Zábraní bylo jedno atypické svítidlo

veŤejného osvětlení nahrazeno klasickou,,moduskou,,,
které používáme na všech místníchkomunikacích.
Svítidlo bylo pŤemontováno do zámeckého parku, kde
nahradilo staty, ne sporny a poruchoÚ q/bojkov!, záÍ1č.
- Kiosek občerstvenív zámeckém parku dostal z boku
a zadní části nové okapy. Privodní jiŽby|y totálně prorzelé
a zp sobovaly tak zamokání základri a omítky.

Česká školníinspekce. PŤedmětem inspekční činnosti bylo

Hodnocení podmínek, prŮběhu a qisledkri vzdě|ávání
poskytovaného základní školou a školnídružinou.
Zjišťovánía hodnocení naplnění školních vzdě|ávacích
programŮ a jejich souladu s právními pŤedpisy

a rámcovym vzdě|ávacím programem.
Kontrolní orgán byl s prací žáktl i pedagogtl, Ťízením

školy, podporou žák:iu Se SPU, estetickym prostŤedím,
materiálním vybavením školy, pestrostí uplatřovanych
forem a metod vzdě|ávání spokojen a v závěru inspekční
zprávy konstatov a|,

že :

vztahu

ke

vzděIávacím

Pr běh vzdě|ávání Ve vztahu
programtim má očekávanou roveĎ.
3. Vysledky vzděIávání Ve vztahu
program m mají očekávanou roveĚ.

ke

vzděIávacím

ke

vzdě|ávacím

1. Podmínky vzdě|ávání Ve

programrim mají očekávanou roveř.

2.

Zásadní k|ady školy
- Velmi dobrá komunikace učitelek, jejich vstŤícny, klidny
príslup k žákum,
- schopnost žák samostatně pracovat,
- esteticlry upravené a udržované prostžedípro vzdělávání,

-

StŤecha nemovitosti č.p. 3 byla dostala novou krytinu
a veškeré klempíŤsképrvky _ pŤedevším okapy a svody.
Vyměnily se prohnilé trámy a pŤíčky,opravil se i komín.
V domu Se plánuje vytvoňit zázemi pro obecní sběrnu
odpadu ataké pro obecní techniku.
- DalšístŤechou byla ta na obecním riŤadu. Zde Se
s pomocí dotace opravovaly komíny a vyměnily
kompletně okapy a svody.
- U autobazaru byl posunut sloup veňejného rozhlasu ze
soukromého na obecní pozemek. Provozovatel autobazaru
tak mohl provést rekonstrukci opěrné nosné zdi.
- V denní místnosti našízubní lékaŤkv byla vyměněna

Červen 2a16
podlahová kry.tina. PŮvodní j1žby|a zteÍe|á a opotŤebená.
- V nejr,yššímpatŤe chodby b}.tti obecního írňadu byly
instalovány prostorové snímačepro co nejrispornější
provoz osvětlení prostor.
- Herní prvek v části Kopec byly již natolik ztrouchnivěl;i,

*

V našíknihovně si pŤečtěte červnovévydání časopisu
dTest, ktery mimo jiné pŤinášítesty vepŤovych konzerv,
fotoaparát

s

vyměnnym objektivem, turistic\fch bot,

dětskych autosedaček a fritéz.

že jej firma musela kompletně nahradit novym. PŤi
vyměně se také doplnila houpačka na návsi, kde byla

Plánované akce v obci

preventivně natírat silnou vrstvou ochranného nátěru.
- Podle zvuku Zvonu Ze zvonice na stŤeše hasičské
zbrojnice si nyní mrižete seŤizovat hodinky. Čas zvonění
je nyní naprosto pŤesny. Zde se namontovaly jednoduché
matricové hodiny, které si pŤesnost času korigují díky

mladj'ch hasičri a dorostu

díl prováděna v závěru lořského
roku. Všechny nové prvky a díly budeme ještě
vyměna trouchniqfch

V sobotu 4. června Se v prostoru návsi a zámeckého
parku uskutečníod l3 hodin dalšíročníksoutěže
''o

pohár starosty obce...

pňijímačidružicového signálu GPS. Pokusy Se
synchronizací pomocí DCF byly v oblasti návsi
dlouhodobě nespolehlivé. Systém obsahuje i liturgic[/
kalendáŤ, ktery odpojí zvonění v době církevníchsvátk .

- VeŤejná cesta kolem koupaliště je nasvícena novymi

svítidly včetně částečnékabe|áŽe. Na p vodních Se
podepsal zub času, byla poruchová a prakticky j1Ž
neopravitelná. Vyměna stála více času apráce nežpeněz.

- Pítko na návsi

dostalo nejen informačnípolepy, ale

pŤedevšímnovy časovy ventil. P vodní již ekonomicky
nemělo smysl opravovat a servisovat.
- V sálu kulturního domu strávil obecní pracovník pár dnťr

pŤi škrábání čelnízdi, tmelení a provádění

nového

sněhobíléhonátěru.

Nabídka služeb

Sběrna odpadti je otevŤena v letním režimu každou lichou

sobotu

v

měsíci, tedy 11. června, 25. června

a 9. července 2016 od

l4 do l5 hodin.

Odvoz popelnic

odvoz Ve čtvrtek lx za 14 dní' tedy 2. června,
16. červnao 30. června a t4. července 2016.

odvoz plastri každou sudou stŤedu nebo lich;y čtvrtek,
odvoz skla 1 X za 4 tydny v lichou stŤedu, papír kaŽdy

Z

některych obnov a oprav během měsíce umístímna
obecní web fotogalerie. PŤíštěpŤedstavím, co vše jsme
stihnuli opravit a obnovit v červnu kolem poŽární nádrŽe.

sudy čtvrtek, bioodpad každy pátek.
Termíny odvozťr všech komodit jsou na webu obce.

Knihovna je otevŤenakaŽdé pondělí od

14 do

l7 hodin.

*

K|ípky.stĚípky

Telefonv na ohlášení poruch:
TOPNET internet - telefon ]36 484 63|, o víkendech
volejte na číslo13| 413 488.
Programy v kabelovce - SMS na číslo602 836 939.

x

Inzerce

t

l-

S pŤíchodem letní sezÓny končípravidelné riterní
cvičeníženv zák|adní škole. Takže zase na podzim...

V první polovině června chceme pňipravit areá|
koupaliště na sezÓnu. Pňi obnovení nátěru stěn nádrŽe

uvítáme pomoc kohokoliv, termín brigády s ohledem na
v1yvoj počasíaktuálně zveŤejníme na Facebooku obce.

H|edám ke koupi byt v Šebetově. Te|. .774193 566.

Koupím rodinnf dťrm v Šebetově nebo v oko|í Šebetova
do max. 20km. opravy nevadí, nabídněte prosím.

Tel..721 332 622.

Zvukor4f systém 7.í

Dnlml'
TtrUETF

ďts-mww$

High Definition Audio

Již 85 let Vaše kino...

Program kina Šebetov
Pátek 3. června - DEDA
K rázovitému Valašskému Dědovi

NovÝ rodinnÝ českÝ Íilm, hrajeme v premiérovémtermínu!
(František Segrado) piijíždějína prázdniny vnoučci (Anička Čtlrnríékováa Jáchym Dimov) z Prahy.
Zaneprtízdnění rodiěe (D. Suchďípa a P. Hiebíčková) vysílajíděti v dobrém myslu změnit j ejich viÍtuální svět intemetu, mobilň a tabletŮ.
Na Valašskévesnici totiž vše funguje trošku jinak. Ne, že by tu nebyl signál, ale Ti Vatďi Atánka žijítak trochu jinak, po svém. Navíc
pokud na pdě dědoly chaloupky naleTrete zapomonuqi poklad, kteq! začne zajima| i zb1tek vesnice, máte rázem jízdenku na lajemnou
exkurzi historií starého Valašska od jara až do zimy.
Širokotihlyfitm, české:nění, volně pŤístupny, ] I0 minut, wlyv.a-Company.c:.

Pátek 10. června _ rÍo,q. BAARovÁ

Českédrama _ kinohit roku 2016
do berlínsh.Ích filmovlch ateliénl Babelsberg'
považovan]Íchza evropsk' Holl}.wood. Po počátečníchpotížíchnakonec okouzlí i daYy fanouškri v celém Německu. Tiskji vynese na tifulní
strany jako jednu z nejkásnějších žen Ewopy. Užívá si slávy i ni4klonnosti custava Fr hlicha' tehdejšího idolu všech němeclcjch Žen. Tenje
nejen jejím paÍtnerem pŤed kame-rou, ale stane se i jejím milencem. obdiv neskr'.fvá ani sríÍnHitleÍ, kteÍ'.Í po návštěvě ateliér Baarovou
pozve k soukromé audienci na RíšskémkancléŤsM. Hvězda Baalové strmě stoupá. Lída s FrÓhlichem se nastěhujÍ do luxusní vily na
prestižní berlínské adrese. Aniž tuší,že mají tak w.fznamného souseda _ pána filmového pnimyslu, ministra propagandy Goebbelse.
Goebbelsje k sobě začne zvát na lyhlášené večírkyza časti umělecké i politické smetánky. A pŤi nich postupně \'tahuje Baarovou do sv.|ch
sítí.FlÓhtich Žfu|í a po jednom z mloha dalších žáli\^'ch \.Ístupťl ji vyžete z domu. Na tuto príležitostčeká bezhlavě
''ďábelslc!ch,.
zamilovan! Ďábel. chce se kvrili Lídě vzdát plně všeho _ Iodiny, kariéry, Říše.Baalová odmítne nabídku na dlouhodobé angažná
v Hollyvoodu, ztistane v Berlíně a nové ltásce nezvladatelně propadle' Zásadri otáaku, zdaje možné milovat zločince, si bude klást až zapátr
lt a pak po cel]Í zb}'tek života. Hitler na základě proseb Goebbelsoly nanŽe|ky rozkáže svému ministovi, aby ukončil skandální'
s velkoněmeck/mi ideály neslučitelnÝ vztah s Baalovou. Goebbels plotestuje, ale po Hitlerově nátlaku svou lásku zawhne. Baalové je
zakázáno hlát v němeclclch filmech a nesmí opustit Říši. Během KŤišťá|ovénoci Y loce 1938 sejí podďí uprchnout zpět do Ylasti, kde natočí
ještě několik írspěšn1Íchfilmú. Po okupaci Československa ale musí pied nacisty opět prchat. KdyŽ skoněí válka, l,rací se plná nadějí do
Prahy. Zde se však setkájen s w./směchem a ponížením.To pravé pekloji ale teprve čeká..'
Širokotihlyfilm, české:nění, do l2 let nevhodny, ]06 minut, :lvl|/w.Cinemart.C:,
PÍiběh žery,' kter mibvate Ďdbla. Česká herečka Lída BaaÍová je v loce 1934

čprn.lÍ

po^lá||la

zÁznx<

Nová tÍspěšná česká komedie
JAK nÁsNÍcI
x,q,
aneb Jak už básníci opravdu dospívají... Legenda se \Ťací po 12 ti letech na plátna kin! Tentokát básníci čekaji na zázrak. Dočkajíse?
stěpán' Kendy a Karas z stali i po dvanácti letech sami sebou a nerozlučnÝmi kamaÍády. Jejich ne\yčerpatelnj smysl pro humor i schopnost
sebeironie, možná už s lehlo.|m niídechem skepse, jim pomáhá lyro\.nat se s jejich neuspoiádanfmi životy. Kendy už má plné zuby reklam
ajako buldokjde za svj'm snem o natočenícelovečemíhofilmu. Karas se roáodl hfčkat své \Tsněné auto Blue dream jiŽ pouze virtuálně.
Více ho zajímá pohledná učitelka Drábková. Štěpán je zásfupcem primáie v nemocnici, kde urputně válčís ne sfupnou Ťeditelkou. Tou není
nikdojin! než Vendulka Utěšitelka! NejYětšístarostíjo pro něj tiináctilď! syn Stěprínek, kterého po smrti Aničky.Zrzečkylychovává sám'
Karas a Kendy, vidí, že to tak dál nejde. Roáodnou se najít pro Štěpárra tu pravou. Nejsou ale sami, kdo tenhle nápad dostal... Na lásku
a psaÍlí básniček pieci nikdy není pozdě. Pro kohoje ale Štěpán bude vym:Íšlet tentokát?
Široko hl!, Jiln' české:nění, volně pÍístupn!, 1 20 mi,tut' wwv.bioscop.c:.

Pátek 17. června -

Pátek 24. června _ DVOJNICI

Nová tispěšná česká komedie

Je lepšíwhoÍet než potkat dvojníko. KaŽdÝ člověk prÝ má někde na světě dvojnika. Potkat ho' se m že docela dobŤe hodit, ale také nemusí.
ZáteŽí na ťthlu pohledu.. . Honza Rambousek (ondŤej Sokol) je docela sympatich.f podvodník, šikovn! ztoděj a nenapraviteln! sukničktíi.
Jenže právě teď mu teče do bot. V hrsti ho má pÍotŤely mafián V}tloukal (Petr NfuoŽn)Í), kterému dlužíslušnou sumu peněz. Doblou šancí'
jak rychle piijít k penězum, je ukrfut z galerie cennf obraz. Ale dobré šance Yětšinou neznamenají stoprocentní spěch. Na Honzu se však
nečekaně usměje štěstí. Do cesty se mu pŤiplete dobrácls./ a stydliv./ stŤedoškolslo.| profesor Richard Prospal (ondŤej Sokol)' kterj je mu
podobn;/ jako vejce vejci. Náhodné setkání těm dvěma ob tí život naruby. DÍky šiko\.né záměně si podvodníček Honza užívá v Richardově
križi doma i ve škole. zato nešťastnÝ profesor Richard nechápe, proě je zčistajasna pronásledován rnaÍiány. Komedie plná pŤekvapi{ch
a vtipnlch situací, neěekanlch zwatú a zapeklitlch konfliktú m že začit. DvoJNlcI jsou k|asickou, nefalšovanou komedií s mnoha
vděčnÝmi a Vtipnymi situacemi' brilantními dialogy, v nížnechybí svěžía plovokativní studentsla.Í humor.
Širokotihfiln' české:nění' yolně pŤístup,t!,' I03 minut, w.lt,w'bioscop.c:.
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