Zvukový systém 7.1

Říjen v pranostikách
/4./ Svatý František zahání lidi do chýšek.
/5./ Na svatého Placida zima teplo vystřídá.
/8./ Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá.
/15./ Po svaté Tereze mráz za nehty zaleze.

Již 85 let Vaše kino…

Program kina Šebetov
Pátek 7. října – VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD

Hrajeme v premiérovém termínu
Jiří Mádl a Karel Roden v posledním filmu Jana Němce. Rozevláté, upřímné i fanfarónské vyprávění o svém životě přináší jedna
z nejoriginálnějších postav českého filmu a legendární tvůrce české nové vlny - režisér Jan Němec. Poslední film legendárního
režiséra vychází volně z autorovy povídkové knihy Nepodávej ruku číšníkovi. Ústředním bodem vyprávění jsou události roku
1968 a cesta Johna Jana alias Jana Němce na festival v Cannes, kde měli tři zástupci české nové vlny šanci získat Zlatou palmu.
Levicoví francouzští filmaři v čele s Jean-Lucem Godardem ale pod vlivem revolučních studentských bouří festivalovou soutěž
předčasně ukončili. Osudovou ránu pak Němcově slibné mezinárodní kariéře zasadil příjezd ruských tanků do Prahy v roce 1968;
následovala komplikovaná cesta do exilu i slavný porevoluční návrat. V autobiografickém filmu ztvárnil hlavní roli mladého režiséra
Jiří Mádl, alter ego vypravěče si zahrál Karel Roden. Film získal v hlavní soutěži 51. ročníku Mezinárodního filmového festivalu
Karlovy Vary Zvláštní uznání poroty.
Klasický formát, české znění, do 12 let nevhodný, 68 minut, http://www.artcam.cz/.

Středa 12. října – ANGRY BIRDS VE FILMU

Animovaná komedie
A je po ptákách. Animovaná komedie Angry Birds ve filmu nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až
na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených
outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj
ostrov před nimi zachránit.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 100 minut, www.falcon.cz.

Pátek 14. října – ČARODĚJNICE

Náš tip na zdařilou hororovou podívanou
Nádherně děsivý zážitek pro všechny vaše smysly. Jeden z nejoriginálnějších a nejděsivějších hororů posledních let. Velmi lichotivou
nálepku si nese Čarodějnice režiséra Roberta Eggerse, kterou každý, kdo ji už měl čest vidět, popisuje jako nezapomenutelný zážitek.
Pokud si myslíte, že jste odkojení Perníkovou chaloupkou a tím pádem připravení na ledacos, nemůžete se víc mýlit.
V polovině sedmnáctého století měli lidé blíž k přírodě, blíž k Bohu, blíž k iracionálním jevům, které dnes považujeme už jen
za pohádky. Sedmičlenná rodina farmáře Williama (Ralph Ineson), která v té době žila v relativním bezpečí jedné z osad v Nové
Anglii, se po vážném střetu se sousedy rozhodla kolonii opustit a vydala se dobývat americkou divočinu. Po krátkém putování
se usadili v zemi nikoho, poblíž rozlehlého temného lesa, o němž by leckterá citlivá povaha řekla, že působí zlověstně. Neblahé tušení
členů farmářovy rodiny umocňuje i řada obtížně vysvětlitelných událostí, které jejich nový život provázejí, zašlou úrodou počínaje
a podivným chováním domácího zvířectva konče. Vrcholem série katastrof je pak zmizení farmářova nejmladšího syna přímo
před očima nejstarší dcery Tomassin (Anya Taylor-Joy), která ho měla hlídat. V atmosféře všudypřítomné paranoie plynoucí z dalších
podivných událostí dochází k postupnému rozkladu rodiny, Tomassin je jednomyslně označena za viníka všech neštěstí a obviněna
z čarodějnictví, ačkoliv je to paradoxně právě ona, kdo si ještě zachovává alespoň zdání zdravého rozumu. A to, co se skrývá
v temném lese a doposud bylo jen v roli pouhého pozorovatele, se rozhodne udeřit.
Klasický formát, české znění, do 15 let nepřístupný, 92 minut, www.falcon.cz.

Pátek 21. října – CAPTAIN AMERIKA: OBČANSKÁ VÁLKA

Další kinohit od studia MARVEL
Společně zvítězíme. Rozděleni padneme. Film studia Marvel Captain America: Občanská válka se odehrává v době, kdy Steve
Rogers převzal vedení nově zformovaného týmu Avengers, který se nadále snaží chránit lidstvo. Dojde však k dalšímu incidentu, ve
kterém sehrají Avengers nešťastnou roli. Politické tlaky vyústí ve vytvoření systému zodpovědnosti vedenému vládní organizací, jež
na tým super-hrdinů dohlíží a řídí ho. Nová skutečnost Avengers rozdělí na dva tábory. Jeden vede Steve Rogers, jenž hájí svobodu
Avengers, aby mohli bránit lidstvo bez vládních zásahů. Druhý vede Tony Stark, který překvapivě zastává myšlenku vládního
dohledu a zodpovědnosti. Připravte se vybrat si svou stranu a přidat se k non-stop akci na dvou frontách.
Širokoúhlý formát, české znění, do 12 let nevhodný, 148 minut, www.falcon.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.

/16./ Na Havla svatého poslední jablko do pytle svého.

/17./ Svatá Hedvika do řepy ještě medu zamíchá.
/18./ Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volné měj,
po svatém Lukáši za ňadra je dej!
/21./ Svatá Voršila zimu posílá.
/28./ Na Šimona a Judy - zima je všudy.

57. ročník

Volební informace
Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje
se uskuteční v pátek 7. října 2016 od 14 do 22 hodin
a v sobotu 8. října 2016 od 8 do 14 hodin. V případě, že
žádný z kandidátů do Senátu Parlamentu ČR nezíská počet
hlasů potřebný ke zvolení, proběhne 2. kolo voleb v pátek
14. října 2016 od 14 do 22 hodin a v sobotu 15. října 2016
od 8 do 14 hodin.
V obci Šebetov je zřízen jeden volební okrsek - Obecní
úřad Šebetov, č.p. 108, prostor zasedací místnosti.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství nebude mu hlasování umožněno.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní. V prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň
s voličem a to ani člen okrskové volební komise. S voličem,
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu
anebo nemůže číst a psát, může být v prostoru přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise a hlasovací
lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb přímo okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy
s přenosnou schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak,
aby byla zachována tajnost hlasování.
Pro volby do zastupitelstva kraje dostane volič od volební
komise úřední obálku šedé barvy, do které musí v určeném
prostoru vložit jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku
může zakroužkovat pořadové číslo maximálně u čtyř
kandidátů. Pokud označí více kandidátů, počítá se lístek ve
prospěch politické strany, na upřednostněné kandidáty není
brán zřetel. Další písemné úpravy hlasovacího lístku nemají
na jeho posuzování vliv.
Pro volby do Senátu Parlamentu ČR dostane volič úřední
obálku žluté barvy. Do ní vloží hlasovací lístek zvoleného
kandidáta.
Pokud je volební lístek přetržený nebo není v úřední
obálce, je neplatný. Pokud je lístek ve špatné obálce, jedná se
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o neplatný hlas. Volební urna bude pro oba druhy voleb
společná.
V případě druhého kola voleb do Senátu Parlamentu
České republiky obdrží volič hlasovací lístky přímo ve
volební místnosti.

Ze schůze ZO
Zasedání ZO č. 4/2016 ze dne 21. září 2016
Vzhledem ke značné obsáhlosti zápisu ze zasedání
a nedostatku tiskového prostoru Zpravodaje otiskujeme
pouze hlavní přijatá a schválená usnesení bez osobních
a citlivých údajů. Celé znění zápisu je uveřejněno na webu
obce.
ZO schvaluje úhradu úprav v nájemním bytě v č.p. 108 do
výše 42 284,- Kč. Před úhradou bude provedena kontrola
fyzicky provedených prací.
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene č. PV - 014330037643/001 a č. PV 014330034284/001. Starostu pověřuje podpisem smluv.
ZO souhlasí s poskytnutím mimořádného členského
příspěvku Svazku obcí Malá Haná ve výši 21 100,- Kč.
ZO schvaluje pořízení okenních výplní u firmy LIMA
okna Boskovice za cenu 40 695,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci
staveb se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí na
realizaci stavby Šebetov, Kapouňata – dešťová kanalizace
I. etapa a Šebetov – napojení části Kapouňata na systém SV
Boskovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 se zvýšením
financování ve výši 1 087 000,- Kč.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s JMK Brno a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 952,- Kč.
ZO pověřuje starostu k provedení všech potřebných
úkonů vedoucích k získání dotace na pořízení ohrazení hřiště
v části Kopec, fitness prvků u zámeckého parku a herního
zázemí u požární nádrže v části Kapouňata.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu
zasedání Zastupitelstva Šebetov v 18:55 hodin a poděkoval
všem za účast.

Zubní pohotovosti
Zubní
pohotovost
je
dle
rozpisu
zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
8.10. MUDr. Srpová, Letovice, J. Haška 12, tel. 604 760 665
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09.10. MDDr. Staňková, Boskovice, Lidická 8, 516 453 998
15.10. MUDr. Staňková, Jedovnice, zdravotní středisko,
telefon 516 442 726
16.10. MUDr. Stojanov, Blansko, B. Němcové 1222/15,
telefon 605 184 479
22.10. MUDr. Ševčíková B., Blansko, Svitavská 1A,
telefon 516 416 386
23.10. MUDr. Ševčíková R., Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 454
28.10. MUDr. Štrajtová, Černá Hora, zdravotní středisko,
telefon 608 220 806
29.10. MUDr. Šumberová, Lysice, Komenského 429,
telefon 516 472 227
30.10. MUDr. Švendová, Křtiny, zdravotní středisko,
telefon 516 439 404
05.11. MUDr. Tomášková, Blansko, Pražská 1b,
telefon 734 177 800
06.11. MUDr. Tomaštíková, Adamov, Smetanovo nám. 327,
telefon 516 446 398
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.

Čištění a prohlídky komínů
Před začínající topnou sezónou upozorňujeme občany na
zákonnou povinnost provést alespoň 1x ročně odbornou
kontrolu kouřovodů a těles komínů autorizovaným
kominíkem. I pro letošní rok jsou tyto práce nasmlouvány s
Kominictvím Koudelka z Moravské Třebové /mobil: 601 559
949/. Hromadné kontroly týmem kominíků budou prováděny
v Šebetově od středy 9. do pátku 11. listopadu 2016.
Lonští zákazníci se již hlásit nemusí, firma jim termín
prohlídky oznámí den předem telefonicky. Noví zájemci si
prohlídku mohou sjednat na výše uvedeném čísle.

Sbírka
Ve spolupráci se sociálním družstvem Diakonie Broumov
vyhlašujeme humanitární sbírku. Sbíráme následující:
- veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
- domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené
v pevné krabici kvůli poškození při transportu
- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
- obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
- kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
- hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
- menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
- knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek
- znečištěný a vlhký textil
Věříme, že se s námi zapojíte do pomoci lidem, kteří to
opravdu potřebují. Všem dárcům předem srdečně děkujeme!
Bližší informace Vám rádi sdělíme na telefonu: 224 316 800,
224 317 203, www.diakoniebroumov.cz.
Darované věci můžete odkládat v přízemí obecního
úřadu od pondělí 17. října do středy 30. listopadu 2016.

Plánované akce v obci
Domácí zápasy v malé kopané sehraje FC Šebetov:
- sobota 15. října v 16 hodin, soupeř St.B Jabloňany
- sobota 22. října v 16 hodin, soupeř AJETO Adamov
Na oblíbené cvičení s Ivou jste do tělocvičny Základní
školy Šebetov zváni každé pondělí od 17 hodin.
V neděli 16. října se od 15 hodin uskuteční v kulturním
domě Borotín pro širokou veřejnost výstava obrazů
kreslířky Kateřiny Procházkové. Na vernisáž naváže
slavnostní křest „Andělského kalendáře“. Všichni jste
srdečně zváni.
Lampionový průvod připravujeme na čtvrtek 27. října se
srazem v 17 hodin před základní školou.
Na plánovaný listopadový zájezd na muzikál Evita jsme
již obsadili všechna místa a vyprodali veškeré vstupenky.

Klípky-střípky
* Pěstitelská pálenice MEGOVICE provádí výkup jablek za

cenu 1,20 Kč/kg. Dále přijímá jablka na společný kvas,
přijímají se pouze vyzrálá jablka. Výkup a příjem jablek
probíhá každou středu a neděli od 15 do 17 hodin.
* V zámeckém parku jsme napojili výbojkové světlo na
střeše kiosku na linku veřejného osvětlení. U prodejního
kiosku je tak po celou noc nasvíceno okolní prostranství.
* V kiosku zámeckém parku byla před zimní sezónou
vyměněna okna a připravena elektroinstalace na temperování
nevytápěných prostor před zámrazem vody. V jednání je
ještě možnost osadit okna vzhlednějšími mřížemi.
* Do konce října by měla být hotova montáž ohrazení pro
nově budované kontejnerové stání za budovou obecního
úřadu.
* V naší knihovně si přečtěte říjnové vydání časopisu dTest,
který mimo jiné přináší testy testy překapávacích kávovarů,
lískooříškových pomazánek, vestavných trub, zimních
a celoročních pneumatik a vložek a tampónů.
* Společnost E.ON upozorňuje vlastníky či uživatele
nemovitostí (pozemků) na povinnost odstranit či ořezat
dřeviny, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz
elektrického distribučního zařízení. Tyto práce provádějte
průběžně. Pro případné další informace volejte E.ON
Zákaznickou linku 800 77 33 22.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena v říjnu letním režimu každou
lichou sobotu v měsíci, tedy 15. října a 29. října 2016 od
14 do 15 hodin. Od listopadu bude sběrna otevřena v zimním
režimu, tedy každou poslední sobotu v měsíci.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 6. října, 20. října
a 3. listopadu 2016.
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.
Přesné termíny odvozů všech komodit jsou na webu obce.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.
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.
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