SI

Leden v pranostikách

Zvukový systém 7.1

/6./ Není-li od Tří králů až do Matěje obměku,
bude obilí na sýpkách až po střechu.
17./ Svatý Antonín najde-li ledy, tak je láme,
nenajde-li, nadělá je.
/19./ Když na Doubravku sněží, sníh dlouho poleží.
/21./ Je-li na svatou Anežku obleva,
bude v létě hodně bouřek.
/22./ Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy.

Program kina Šebetov

/23./ Na Zasnoubení Panny Marie zima největší je.
/24./ Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda
a když sníh nebo déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.

Pátek 13. ledna – STAR TREK: DO NEZNÁMA
Sci-fi drama
Za hranice známého vesmíru.
Právě tam se vydává posádka lodi Enterprise v pokračování legendárního Star Treku.
Loď Enterprise je zničena a její posádka rozprášena do všech koutů a část dokonce
uvrhnuta do zajetí. Tenhle velmi depresivní vývoj příběhu je důsledkem ambiciózní
mise, v níž Federace vyšle Enterprise rozšířit hranice dosud známého vesmíru. Hned
za nimi totiž číhá hrozba mocnější a větší než všechna protivenství, na která Kirk
a jeho posádka dosud narazili. I když je první střet s Krallem a jeho vyspělými
technologiemi úplně zdecimuje, budou se muset bleskurychle vzchopit. Jejich
přemožitel má zálusk na celou Federaci a ta nemá bez Kirka sebemenší šanci.
Širokoúhlý film, české znění, nevhodné do 12 let, 122 minut, www.cinemart.cz/.

Novoroční ohlédnutí
Začátkem loňského roku měla naše obec 864 obyvatel,
během roku se 6 obyvatel přistěhovalo, odstěhovalo se
13 občanů. Narodilo se 7 dětí a zemřelo 13 spoluobčanů.
K 1. 1. 2017 má v obci trvalý pobyt 851 obyvatel.
Níže uvedené údaje byly čerpány z dostupných dat registru.
Nově narození občánci

Pátek 27. ledna – STRAŠIDLA
Rodinná pohádková komedie.
Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města. Sladký strašidelný
život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní Patricie a její matinka Žofie čarovaly, vodník
Bubla se staral o dušičky a víla Jitřenka si tančila lehkonohé tanečky, změní vpád
úředníka Patočky, který má na obecním úřadě ve správě evidenci budov. A jak zjistil,
za dům už pěknou řádku let nikdo neplatí nájem a nikdo v něm ani oficiálně nechce
bydlet, především proto, že tu straší. Přesto tu žije jakási šílená rodinka. Verdikt je
nemilosrdný: zaplatit nebo se vystěhovat! Čím však platit, když pan Hugo za hejkání
nemá žádnou mzdu a paní Patricie míchá pouze lektvary, po nichž se může člověk
proměnit ve zvíře či filmovou divu ale peníze nevyčaruje?
Nedá se nic dělat, strašidla budou muset do práce a jejich děti – Ester a Eleonor do
školy. Vypadá to jednoduše, ale život obyčejných smrtelníků bude pro strašidelnou
rodinu složitější, než se na první pohled zdálo. Jak se bude dařit vodníkovi v prádelně,
víle jako primabaleríně tanečního souboru a hejkalovi jako hvězdě místního divadla?
A odolá paní Patricie svodům své první lásky – upíra Ignáce z Temešváru? A co pan
Patočka? Setkání s lidským světem, v němž platí jiná pravidla, než v tom pohádkovém,
přinese řadu komických i napínavých situací. Naši hrdinové musí zapojit nejen kouzla
a čáry, ale také rodinnou soudržnost, lásku a odvahu, aby dokázali přelstít úředního
šimla a zvítězit nad nástrahami „obyčejných“ lidí.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 113 minut, www.falcon.cz.

58. ročník

Komedie Zdeňka Trošky

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.
Program kina Šebetov včetně ukázek filmů najdete na: http://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.
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Helánová Františka
Horáková Nikola
Kalousek Jáchym
Liznová Lucie
Juračka David
Dosedla Eliáš
Axman Vít
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Rakušanová Ludmila
Voráčková Marie
Kurfürstová Marta
Rosenbergová Eva
Soural Stanislav
Pavlíčková Marie
Zlámalová Eva
Prchalová Marie
Hrdá Květuše
Procházka Diether
Letfusová Hana
Svobodová Karolína
Kejíková Marie

Nově přistěhovaní
březen
Hudec Josef
duben
Krátký Lukáš
červenec
Urbánková Klaudie
Mistrová Bronislava
Tlamka Antonín
Tlamková Martina
Odstěhovaní občané
únor
Rosenberg Jan
Horák Michal
březen
Mužík Zdeněk
Pavelčíková Libuše
duben
Mikulášková Barbora

září
říjen
listopad
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Mikulášková Nela
Mikulášková Romana
Šolín Pavel
Jedlička Josef
Frýdlová Dorota
Sláviková Martina
Kudličková Veronika
Kalousek Jáchym

Na prahu nového roku
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás
znamená i začátek nových plánů a předsevzetí, které bychom
chtěli během následujícího roku uskutečnit. Je to však i čas
ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý rok
zažili, vykonali nebo třeba i nestihli udělat.
Stovky fotografií na obecním webu připomínají, že jsme
se snažili loňský rok naplnit spoustou úsilí při opravách
a úpravách všeho co bylo zapotřebí a na co byly prostředky.
Ucházeli jsme se o dotace, projektovali jsme, plánovali
a sváděli každodenní boj s problémy, těžkostmi a úskalími
správy obce. Mnoho práce nebude nikdy vidět. Za úspěch
považuji například rekonstrukci sociálního zařízení
v Základní škole, opravu komínů a žlabů střechy OÚ,
kontejnerové stání či třeba rekonstrukci střechy č.p. 3, kde
zamýšlíme vybudovat zázemí pro techniku obce a sběrnu
odpadů. Další spousta projektů je ve fázi přípravy a nezbývá
než věřit na úspěch při hledání financování. Pozornost byla
věnována i společenskému životu. Podpora pouti, malé
kopané, cyklovýlet obce, pálení čarodějnic, zájezdy za
koupáním či do divadel…
Stále je a bude co zdokonalovat, vylepšovat a zkrášlovat.
Čeká nás stále mnoho práce. K tomu je zapotřebí hodně úsilí,
dobré vůle, vzájemné spolupráce, ochoty a tolerance. Věřím,
že všeho máme dostatek. Budoucnost obce je v rukách nás
samotných občanů, každého z nás. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří jakoukoliv formou a mírou přispěli k zvelebení
naší obce, obohacení jejího kulturního, společenského
i duchovního života. Děkuji za dobrou spolupráci všem
členům obecního zastupitelstva, obecnímu pracovníkovi
a v neposlední řadě pořadatelům dlouhé řady kulturních
a sportovních akcí. Celému tomu velkému týmu lidí, kteří
nezištně pomáhali ještě jednou velké díky!
Jedno staré rčení říká: Díky za každé ráno, kdy se
probudím, jsem zdráv a dokáži rozlišit podstatné od
nepodstatného. Na pravdivosti této věty se asi většina z nás
shodne. V životě obce je mnoho témat, která lze považovat
za podstatná. Jsem nesmírně rád, že po pěti letech práce,
plánování, projektování a spousty správních řízení se podaří
odstranit jednu velkou slabinu naší obce. V letošním roce

Šebetovský zpravodaj

budeme spolu s vodárenským Svazkem v části Kapouňata
provádět rozsáhlé stavební práce, jejíchž výsledkem bude
propojení vodovodů a stavba nového oddílného
kanalizačního vedení pro splaškové a balastní vody.
Kapouňata se konečně dočkají dostatku kvalitnější pitné
vody a čistírna odpadních vod tak již nebude zatěžována
nátokem povrchových vod z této části. Ve schváleném
rozpočtu obce také počítáme s obnovou povrchu místní
komunikace, která utrpí v rámci stavby a hlavně
přepojováním domovních přípojek. Další aktivity roku 2017
se budou odvíjet od úspěchu podaných a chystaných
dotačních projektů.
V novém roce přeji Vám všem, více hezčích dnů než těch
horších, více lásky než nenávisti, více hojnosti a radosti než
smutku a trápení, pevné zdraví a hodně úspěchů v pracovním
i osobním životě.
Přejme si, aby rok 2017 byl pro naši obec a každého z nás
alespoň tak příznivý, jako ten minulý.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.
07.1. MUDr. Jaklová, Boskovice, Smetanova 24,
telefon 516 454 046
08.1. MUDr. Jílková, Rájec, Ol. Blažka 145, 516 410 786
14.1. MDDr. Keprtová, Boskovice, Lidická 8, 516 456 109
15.1. MUDr. Klapušová, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 452
21.1. MUDr. Kopáčková, Letovice, A. Krejčího 1a,
telefon 516 474 369
22.1. MUDr. Kraml, Boskovice, Růžové náměstí 16,
telefon 733 644 499
28.1. MUDr. Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2,
telefon 516 474 488
29.1. MUDr. Beranová, Blansko, Gellhornova 9,
telefon 735 056 656
04.2. MUDr. Padalík, Nemocnice Boskovice, 516 491 263
05.2. MUDr. Paděrová, Šebetov 117, 516 465 452
11.2. MUDr. Paulíčková, Černá Hora, Zdravotní středisko,
telefon 725 415 615
12.2. MUDr. Pernicová, Boskovice, Růžové náměstí 16,
telefon 774 177 804
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.

Ze schůze ZO
Zasedání ZO č. 5/2016 ze dne 21. prosince 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.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje č. 040917/16/ORR, uzavřené dne 26. 10. 2016
a pověřuje starostu podpisem tohoto právního úkonu.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření smlouvy
o dílo s firmou REISTAV CZ Brno na stavbu „Šebetov,

Kapouňata – dešťová kanalizace I. etapa“ a pověřuje starostu
podpisem tohoto právního úkonu.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy
příkazní s firmou Vodárenská akciová společnost a.s., divize
Boskovice, na výkon technického dozoru na stavbě
„Šebetov, Kapouňata – dešťová kanalizace I. etapa“
a pověřuje starostu podpisem tohoto právního úkonu.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření nájemní
smlouvy s panem Ing. Vítem Manem na nebytové prostory
prodejny v domě č.p. 134 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s platností od 1. ledna 2017.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje výměnu kotle
v nájemním bytu. Výměna bude provedena v první polovině
roku 2017, v případě neodstranitelné závady neprodleně.
Současně ZO pověřuje starostu sjednáním potřebných prací.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje poskytnutí daru
Městské správě sociálních služeb Boskovice ve výši 3.000,Kč a pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce Šebetov nesouhlasí se změnou formy
poštovní obsluhy obce Šebetov v rámci projektu Pošta
Partner. Obec Šebetov nepřijímá nabídku stát se
poskytovatelem služeb České pošty jako smluvní zástupce.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje proplacení
daňového poplatku ve výši 856,- Kč.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2017
ve výši 500 Kč za osobu/rok a poplatek za kabelovou televizi
na rok 2017 ve výši 60 Kč přípojka/měsíc.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Plán inventur na
rok 2016.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtový výhled
na roky 2018 – 2020.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočet obce na
rok 2017.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové
opatření č. 10/2016.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy
o provozování elektronické spisové služby s Městem
Boskovice a pověřuje starostu podpisem tohoto právního
úkonu.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Základní škole
Šebetov čerpat z fondu odměn částku 20.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Šebetov souhlasí s umístěním sídla
spolku TJ SOKOL Šebetov v budově Hasičské zbrojnice
č.p. 129.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje rozšíření nájemní
smlouvy s panem MUDr. Lickem o prostory čekárny bývalé
gynekologické ordinace v budově zdravotního střediska
v Šebetově, č.p. 118, s platností od 1. ledna 2017.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje aktualizaci vnitřní
směrnice č. 2/2013 – Směrnice o účetnictví.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje aktualizaci vnitřní
směrnice č. 1/2016 – Směrnice pro poskytování a účtování
cestovních náhrad.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku Obce Šebetov č. 2/2016 o nočním klidu.
Zastupitelstvo obce Šebetov přijímá nabídku firmy Haška
a.s., Tišnov, na zpracování a projednání projektové
dokumentace stavby „Rozšíření technické infrastruktury pro
výstavbu RD, lokalita Kapouňata, obec Šebetov“ a pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu
zasedání Zastupitelstva Šebetov ve 20:15 hodin a poděkoval
všem za účast.
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Klípky-střípky
* Ve vánočním období jsme Vám již tradičně
prostřednictvím členů Zastupitelstva doručili kalendář
mikroregionu Malá Haná a originální obecní PF. Ještě nám
nějaké zbyly, pokud tedy chcete podarovat také své příbuzné
a blízké, stačí se zastavit v naší kanceláři úřadu.
* Náš úřad již více jak pět let nabízí občanům provádět
platby poplatků nejen hotovostně, ale i prostřednictvím
platební karty. Nyní díky novému terminálu umíme
i bezkontaktní platby.
* Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani
z nemovitých věcí za rok 2017 nejpozději do 1. února
letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání
osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních
pracovišť, mohou od 23. ledna do 3. února využít rozšířené
úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu
pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území
Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin
v pondělí a ve středu. Tedy i v úterý, čtvrtek a pátek.
Noví majitelé nemovitostí vyplňují a podávají pouze jedno
daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází
na území jednoho kraje.
Povinnost podat přiznání mají všechny osoby, které
v průběhu roku 2016 nově nabyly nemovitost (např. koupí,
darem, dědictvím, kolaudací apod.). Poplatníci, kteří již
podali přiznání v některém z předchozích let, mají tuto
povinnost pouze v případě, že se změnily okolnosti rozhodné
pro vyměření daně, tj. např. došlo k prodeji nemovitosti nebo
naopak k nabytí další (dosud nepřiznané) nemovitosti nebo
došlo ke změně v osobě poplatníka.
* Požární nádrž v areálu koupaliště je ve večerních hodinách
nasvícena, využijte tedy současného mrazivého počasí
a přijďte si zabruslit.
* V naší knihovně si přečtěte lednové vydání časopisu dTest,
který mimo jiné přináší testy kompaktních fotoaparátů
a mobilů, externích pevných disků, vrtaček s příklepem a bez
příklepu, černého pepře a IPL epilátorů.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena v zimním režimu každou poslední
sobotu v měsíci, tedy 28. ledna 2017 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 12. ledna, 26. ledna,
a 9. února 2017.
Odvoz plastů každou sudou středu nebo lichý čtvrtek, odvoz
skla 1 x za 4 týdny v lichou středu, papír každý sudý čtvrtek.
Přesné termíny odvozů všech komodit jsou na webu obce.
Knihovna je otevřena každé pracovní 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.
Zmírňování následků zimního období /plužní místních
komunikací/ zajišťuje Jaromír Blaha /mobil 737 786 554/.

Plánované akce v obci
Na oblíbené cvičení s Ivou jste do tělocvičny Základní
školy Šebetov zváni každé pondělí od 17 hodin.

TJ Sokol plánuje v termínu 18. 2. – 24. 2. 2017 tradiční
týdenní pobyt na horách, opět v Loučné nad Desnou.
Přihlášky přijímá starosta spolku pan Milan Kopal.

AKCE 1+1
Dvoje kompletní dioptrické brýle
s profi čočkami jen za 3400 Kč .
Slevy dle věku.
Pouzdro k brýlím zdarma, slevy na recept od lékaře,
doživotní garance na obruby.
Nezávazná schůzka - vybíráte v klidu domova s rodinou
bez stresu. Pro více info volejte tel.: 737 081 322

– Letfusová optický poradce pro Optika do domu.
Poradenské dny - pondělí, pátek, sobota – volejte prosím
v tyto dny nebo pište na email: j.let@seznam.cz.

