SI

Zvukový systém 7.1

Březen v pranostikách
/7./ Na svatého Tomáše oraniště jsou jak kaše.
/12./ Na sv. Řehoře šelma sedlák, který neoře.
/17./ Napije-li se na Gertrudu z louže slepička,
naškube si na Jiřího i kravička.

Program kina Šebetov
Pátek 3. března – BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Od tvůrců komedie Ženy v pokušení
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té
doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly
jako učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným
Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“. Jeho jízlivost a hulvátství může
trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také momentálně spadeno, takže si
rozhodně nenechá nic líbit…
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 97 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 10. března – SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Nezapomenutelný filmový zážitek z dílny vizionářského režiséra Tima Burtona
Dědečkova podivná smrt přiměje Jakea (Asa Butterfield) vyrazit na velmi neobvyklou, dobrodružnou výpravu. Pomocí stop a nápověd, které nalezl
v jeho pozůstalosti, objeví na odlehlém koutě jednoho téměř opuštěného ostrova velice zvláštní dům, Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti.
A i když se Jakeovi na první pohled zdá opuštěný, není tomu tak. Brzy se setká nejen se slečnou Peregrinovou (Eva Green), ale i s jejími mladými
chráněnci. Jejich izolace není jen v místě, ale i v zacykleném čase. Skrývají se před ostatním světem kvůli svým zvláštním a neuvěřitelným
schopnostem, protože by byli ostatními považováni za zrůdy. Skrývají se ale také před strašlivými netvory, kteří se chtějí zmocnit právě těchto jejich
zvláštností. Noví přátelé Jakeovi pomůžou poznat jeho vlastní výjimečnost. A právě ta může všechny obyvatele sirotčince zachránit.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 128 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 17. března – MANŽEL NA HODINU

Nová česká komedie
Manžel na hodinu jako pokračování mimořádně úspěšné české komedie a diváckého hitu z roku 2014 sleduje další osudy čtveřice hráčů vodního
póla z Nymburku, kteří začali pracovat jako hodinoví manželé – Milana (Bolek Polívka), Honzy (David Novotný), Jakuba (David Matásek)
a Kryštofa (Lukáš Latinák). Milanův vztah k doktorce Elišce (Eva Holubová) se slibně vyvíjí, a když se jí už Milan konečně odhodlá požádat o ruku,
vypadá to, že svatbě nic nestojí cestě. Teda kromě jedné malé „drobnosti“ – Milan je stále ženatý se Slovenkou Jankou (Zdena Studenková), matkou
Kryštofa, se kterou se před lety jaksi zapomněl rozvést! Kromě Milanových lapálií je tu ještě další problém – návrat čtveřice k hraní vodního póla
se moc nedaří. Zůstali jen tři… a to je sakra málo… Aby zachránili partu a vytáhli kamaráda Jakuba z depresí, rozhodne se Kryštof přivést do bazénu
akvabely, se kterými chce natrénovat vystoupení. Honza z Kryštofova plánu zpočátku příliš nadšený není, ale posléze s vidinou záchrany kamaráda
(a možnosti být v přítomnosti krásných akvabel) se všichni pustí do přípravy vystoupení s názvem „Hodinový manžel“…
Klasický formát, české znění, přístupný od 12 let, 104 minut, www.bohemiamp.cz.

Pátek 24. března – TROLLOVÉ

Animovaná dobrodružná komedie
Nový animovaný film od studia DreamWorks a tvůrců Shreka! Oblíbené postavičky Trollů poprvé ožívají v celovečerním filmu! Vždy veselým
a šťastným Trollům dělají na světě jedinou starost nabručení a zlí Bergeni. A když jednoho dne unesou do zajetí většinu obyvatel barevného
Trollíkova, musí se spojit i do té doby dva neslučitelní nekamarádi Poppy a Větvík, aby své kamarády zachránili.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 92 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 31. března – HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY

Neobyčejný příběh o odvaze a obětavosti
Film oscarového režiséra Mela Gibsona, inspirovaný skutečným příběhem muže, který se během války stal hrdinou bez jediného výstřelu.
Krátce poté, co Japonci 7. prosince 1941 zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil se tehdy třiadvacetiletý Američan Desmond Doss, tak jako mnoho jiných
mladíků, do služby vlasti. Z hloubi svého přesvědčení však odmítal nosit jakoukoliv zbraň a zabíjet. Stal se zdravotníkem 307. pěšího pluku 77. pěší
divize. Skutečnost, že Doss odmítal zbraň, se nesetkávala s pochopením u jeho spolubojovníků. Jen blázen by chtěl, aby mu v boji kryl záda chlapík,
vyzbrojený pouze odhodláním a lékárničkou. Často musel čelit nevraživosti a útokům ostatních vojáků. Přesto, jako jediný americký voják ve 2.
světové válce, bojoval v první linii neozbrojený. V březnu 1945 vypukla krvavá bitva o Okinawu. Dossova rota měla za úkol dobýt 120 metrů
vysoký útes. Když vojáci vyšplhali s pomocí lan na vrchol, dostali se do těžké dělostřelecké, minometné a kulometné palby. Vojín Doss se odmítl
ukrýt a zůstal uprostřed krvavého pekla. Snášel jednoho zraněného po druhém z útesu do bezpečí. Během vyčerpávajících 12 hodin, za stálého
ostřelování, zachránil životy 75 mužů… Za jeho čin mu prezident Harry Truman předal nejvyšší ocenění - Medaili cti.
Širokoúhlý film, české znění, nevhodný do 12 let, 131 minut, www.bioscop.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.
Připravujeme: 7. dubna – Nikdy nejsme sami, 21. dubna – Inferno.

Program kina Šebetov včetně ukázek filmů najdete na: http://www.sebetov.cz.
„Šebetovský zpravodaj“ – periodický tisk územně-správního celku obce Šebetov. Měsíčník 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.

/19./ Na svatého Josefa když jest krásný čas,
bude úrodný rok; prší-li neb padá sníh,
bude mokro a neúroda.
/21./ Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.
/25./ Na Zvěstování Panny Marie vlaštovka jaro
zvěstuje.
/31./ O svaté Balbíně je už u nás po zimě.

58. ročník

Stavba v Kapouňatech
Během několika týdnů bude v části
Kapouňata zahájena nejvýznamnější investiční akce
letošního roku – zokruhování vodovodů a položení nové
kanalizace. Tento záměr se vytvářel, projektoval
a schvaloval včetně hledání možností financování
neuvěřitelných pět let. V následujících řádcích se pokusím
laicky vysvětlit podstatu a význam plánované stavby.
Zokruhování vody
Obec Šebetov v současné době využívá vlastní zdroj
vody z pramenišť vedoucích do vodojemu Kopec.
Dostatečná kapacita vody je zajištěna také pomocí
přivaděče skupinového vodovodu, který automaticky
potřebné množství vody dopouští do vodojemu Kopeček.
Druhé vodovodní pásmo a vodojem je v Kapouňatech. Při
stavbě kopeckého vodojemu a přivaděče tyto pásma nebyla
propojena, neboť mezi hladinami vodojemů byl výškový
rozdíl. Minulá tropická léta s minimálním množstvím
srážek prokázala nedostatečnost vodního zdroje
Kapouňata. Navíc tento vodojem jímá extrémně tvrdou
vodu s velkým podílem vápníku. Senzorické analýzy vody
potvrdily, že nebude možné tyto dva odlišné zdroje
/opatovská podzemní a šebetovská povrchová voda/
směšovat. Proto se pracovalo na variantě, kdy se stávající
zdroj Kapouňata ponechá pouze pro potřeby zásobování
požární nádrže. Odběratelům v Kapouňatech bude
dodávána voda prostřednictvím prodlouženého vedení
z hlavní vodovodní sítě, kdy potřebný tlak v uzavřené
zokruhované soustavě bude zajištěn automatickou
tlakovou stanicí. Vodovodní propoj bude realizován od
zatáčky před domem rodiny Korčákových po dům pana
Petra Šimka. Zde bude v prostředním zeleném pásu
zabudována tlaková stanice. Je předpoklad, že po
vybudování tohoto přivaděče, bude v zeleném pásu
položeno také nové páteřní vodovodní potrubí, které bude
protaženo až k úpatí požární nádrže, kde se nachází
uzávěry. K nim vede v minulých letech vybudované nové
páteřní vedení zokruhované soustavy. Jeho propojení se
stávajícím uličním vedením tehdy znemožnil špatný stav
materiálu starého potrubí. V prostoru náměstí pod nádrží
tedy budou všechny vodovodní přípojky odběratelů
přepojeny na novou páteřní síť.
Před dvěma lety se prováděla obnova prameniště pro
koupaliště a byly položeny nové páteřní svody. Tyto jsou
již kapacitně plně připraveny na stav, kdy se nyní vodojem
Kapouňata stane hlavním zdrojem vody pro požární nádrž.

BŘEZEN 2017

Nová kanalizace
Po přepojení odběratelů na nový zkapacitněný zdroj se
přesměruje veškerá voda z vodojemu Kapouňata do
požární nádrže. Její množství přepadající z nádrže by
trvale významnou měrou hydraulicky přetěžovalo čistírnu
odpadních vod nátokem balastních vod. Z tohoto důvodu
je třeba do stejné rýhy spolu s vodovodním potrubím
připoložit i novou dešťovou kanalizaci, která zachytí
a odvede veškeré srážkové a balastní vody. Do nového
dešťového kanálu se tedy bude zaúsťovat přepad nádrže,
výtoky okapů z nemovitostí či uliční a silniční vpusti.
Podle vývoje počasí a postupu zřízení staveniště se
předpokládá zahájení stavebních prací v měsíci dubnu
2017. Ve vedení hlavní silnice bude výkop v šířce asi
jedné třetiny tělesa, silniční doprava bude zřejmě vedena
v úseku výkopu pomocí semaforů jako jednosměrná.
Povrch místní komunikace náměstí pod nádrží bude na
četných místech překopán ve snaze přepojit nemovitosti
na novou infrastrukturu. Nechal jsem tedy vypracovat
dokumentaci k rekonstrukci komunikace a podal dotační
žádost. Nyní nezbývá než doufat, že i přes velký přetlak
podaných žádostí bude moje žádost vybodována jako
kvalitní projekt a dotaci získáme.
Všechny motoristy, spoluobčany a především
obyvatele dotčených nemovitostí bych chtěl poprosit
o maximální možnou míru pochopení a spolupráce pro
zdárný, rychlý a bezproblémový průběh stavby.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.
04.3. MUDr. Roth, Ostrov, Zdrav. středisko, 516 444 326
05.3. MUDr. Semrádová, Sloup, Zemspol 221,
telefon 516 435 203
11.3. MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,
telefon 516 477 319
12.3. MUDr. Srpová, Letovice, J. Haška 12, 604 760 665
18.3. MUDr. Staňková V., Jedovnice, Zdrav. středisko,
telefon 516 442 726
19.3. MUDr. Nečasová, Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského
2, telefon 607 812 963
25.3. MUDr. Ševčíková B., Blansko, Svitavská 1A,
telefon 516 416 386
26.3. MUDr. Ševčíková R., Poliklinika Blansko, Sadová
33, telefon 516 488 454
01.4. MDDr. Šméralová K., Boskovice, Lidická 8,

Šebetovský zpravodaj

telefon 516 453 998
02.4. MUDr. Štrajtová, Černá Hora, Zdrav. středisko,
telefon 608 220 806
08.4. MUDr. Šumberová, Lysice, Komenského 429,
telefon 516 472 227
09.4. MUDr. Švendová, Křtiny, Zdrav. středisko,
telefon 516 439 404
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.

Odpadová bilance
Obce každým rokem pořizují statistické výkazy
množství odpadů, které v obci vysbíraly a předaly
k likvidaci. A jak byl na tom Šebetov za rok 2016?
Komodita
množství v kg
Ostatní léčiva
5
Absopční činidla s nebezpečnými látkami
12
Netříděné baterie a akumulátory
22
Jiné motorové oleje
23
Oleje obsahující nebezpečné látky
50
Barvy a lepidla – nebezpečné látky
220
Obaly s nebezpečnými látkami
257
Jedlý olej a tuk
495
Objemný odpad
1040
Pneumatiky
1780
Oděv
3339
Papír a lepenka
4021
Tašky a keramické výrobky
7000
Plasty
10182
Sklo
25478
Biologicky rozložitelný odpad
26329
Směsný komunální odpad
190768
Celkem
271021

Obecní cyklovýlet

březen 2017

Od začátku roku jsem pilně pracoval na přípravě
dalšího ročníku našeho obecního cyklovýletu. Společně
s ilustrátorem panem Ivanem Křemečkem jsme již
vytvořili letošní vizuál potisku triček a celé akce. Cíl
výpravy obrázek prozrazuje dostatečně, zázemí nám
poskytne Autocamping Luhačovice. Akce se uskuteční
o víkendu 27. – 28. května 2017. Na webu obce brzy
zveřejním podrobnější pokyny a především cyklotrasy.
Letos máme bohužel jen asi 115 míst v chatkách. Zatím
máme ještě volná místa.

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.

Pozvánka do divadla

Programy v kabelovce – SMS na číslo 602 836 939.

Obec Šebetov pořádá v pátek
23. června 2017 zájezd za kulturou do
Brna na divadelní představení
Williama Shakespeara NĚCO ZA
NĚCO.
Odjezd autobusu z křižovatky
v Šebetově je naplánován na 17
hodinu, začátek představení v 19 hodin. Ceny jsou
stanoveny dle ceny vstupenky (186,- Kč, 210,- Kč).
Více informací a rezervace v kanceláři Obecního úřadu,
na tel. 516465429, nebo e-mailu ucetni@sebetov.cz.

Klípky-střípky
* V souvislosti s uzavírkami silnice Letovice - Podolí
vstupuje v platnost v období 6. března 2017 - 23. dubna
2017 výlukový jízdní řád linky IDS JMK číslo 277. Řád je
ke stažení na obecních webových stránkách.
* V hasičské zbrojnici jsme dokončili rekonstrukci
osvětlení. Ve 12 stávajících svítidlech jsme nahradili
klasické žárovky úspornějšími LED žárovkami, 21 svítidel
jsme nahradili novými, dále jsme vyměnili 13 starých
neúsporných zářivkových těles. Ve zbrojnici nyní svítí
33 LED žárovek a 25 trubic zářivek.
* Na web obce jsem přidal pořádnou porci nových dat. Ke
shlédnutí jsou nové fotogalerie obce ve čtyřech ročních
obdobích /obzvláště zimní noční fotky jsou neskutečně
krásné/, letecké snímky z dronu, propagační video obce
a videoklip s ukázkami nových leteckých záběrů.
* Pravidelným účastníkům našich obecních koupacích
zájezdů oznamuji, že v sobotu 10. června 2017 Vás
zavedu do maďarských termálů v Pápě.
* Na schodišti obecního úřadu chystáme do volného
prostoru průčelí umístit větší ortofoto mapu obce
s vyznačením popisných čísel domů. Chceme tak
napomoci všem doručovatelům, úředníkům a ostatním,
kteří hledají své klienty či zákazníky. Obraz se nyní
rámuje a zasklívá.
* V naší knihovně si přečtěte březnové vydání časopisu
dTest, který mimo jiné přináší testy rostlinných tuků na
pečení a smažení, tablet do myčky, antivirových
programů, letních pneumatik a vakuovaček potravin.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena v zimním režimu každou
poslední sobotu v měsíci, tedy 25. března 2017 od 14 do
15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 9. března,
23. března a 6. dubna 2017.

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.

Plánované akce v obci
Na oblíbené cvičení s Ivou jste do tělocvičny Základní
školy Šebetov zváni každé pondělí od 17 hodin.
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Šebetov se
uskuteční v úterý 21. března od 17 hodin v zasedací
místnosti OÚ.
Chtěli bychom Vás pozvat na tradiční akci JAROSA.
Vytvořte tým kamarádů, rodiny a užijte si spolu pěkné
nedělní odpoledne 26. března. Můžete se těšit nejen na
šifry, ale i na zajímavé úkoly, cestování po vesmíru
a objevování hvězdné mlhoviny. Tu si totiž každý tým
může vytvořit jako společnou aktivitu podle svých
představ, donést s sebou a ta nejlepší ztvárnění čeká super
odměna! Takže motivace je velká a fantazii se meze
nekladou. Těší se na tebe oddíl AKÉLA.

VZPOMÍNKA
PŘIŠLA NOC, PO NÍ UŽ ŽÁDNÉ RÁNO…
A NÁM ZŮSTALA JEN BOLEST V SRDCI
A VZPOMÍNKY NA TEBE.
Dne 2. března 2017 uplyne 10 let od úmrtí
pana Jiřího Blahy ze Šebetova,
který by se 20. února 2017 dožil 76 let.
Za tichou vzpomínku na něj děkují a stále vzpomínají
manželka Marta, dcery Marta a Jiřina s rodinou.

