SI

Zvukový systém 7.1

Program kina Šebetov
Pátek 10. listopadu – JÁ PADOUCH 3

Hrajeme již v 18 hodin!
Animovaná mimořádně úspěšná komedie
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili
z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý. Nejmladší dcera
Agnes touží po živém jednorožci, který bude neuvěřitelně heboučký. A do toho všeho se Gru dozví, že má dvojče, který je mu
k nerozeznání podobný. Až na ty vlasy. Vraťme se ale k tomu lumpovi, který přechytračil Grua. Jmenuje se Balthazar Bratt
a v osmdesátých letech minulého století byl dětskou hvězdou populární televizní show. Ke své smůle se nedokázal přenést přes
její konec a od té doby škodí, kudy chodí. Nosí retro oblečení a nemožný účes, poslouchá staré písničky na kazetách a jako
zbraně používá Rubikovu kostku a žvýkačkové bubliny. Prostě odporný typ. O mnoho větší sympaťák je další nováček
v příběhu, Gruův bratr Dru. Je to neuvěřitelně přátelský a milý chlapík, který si ze všeho nejvíc přeje, aby ho bratr zasvětil do
umění zločinu. Jenže Gru začal být zatvrzelý dobrák (dokonce tak zatvrzelý, že s ním nehnula ani otevřená vzpoura Mimoňů,
kteří ho kvůli jeho dobrému chování opustili). Jediný, kvůli komu by byl Gru ochotný přejít alespoň dočasně na stranu zla,
je jeho věčný soupeř Balthazar Bratt. A když si mu tenhle zastydlý klon Michaela Jacksona dovolí sáhnout na rodinu, využije
všechny padoušské zkušenosti k tomu, aby své blízké zachránil. V tom mu nadšeně sekunduje jeho nově nalezený brácha Dru
a jeho Mimoni, kteří si až ve vězení uvědomili, co je pro ně v životě nejdůležitější. Neptejte se, jak se Mimoni do vězení
dostali. To se nedá vyprávět, to se musí vidět. Já, padouch 3 je nádherná groteska, která frčí jako Druova zločinecká kára a na
konci vás donutí říct: „Já chci ještě!“
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 90 minut, http://www.cinemart.cz/.

Pátek 24. listopadu – TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ

Další velkolepá triková podívaná
Vůdce Autobotů Optimus Prime zmizel. Světem zmítá zuřivá válka mezi lidmi a ostatními Transformery. V pořadí pátý film
Transformers, který přímo navazuje na čtvrtý díl, jenž nesl podtitul Zánik, asi nemohl mít beznadějnější výchozí situaci.
Režisér Michael Bay, který je duchovním otcem téhle velmi úspěšné série, tvrdí, že pátý díl je jeho posledním, a že chce proto
odejít s „pořádným ohňostrojem“. V jeho pojetí zní ta slova fanouškům velmi výpravných akčních filmů jako rajská hudba.
Automechanik Cade Yeager (Mark Wahlberg) má s Transformery bohaté zkušenosti a válce navzdory se spojí s „nepřítelem“
Bumblebeem. Jejich společným cílem je nalezení důvodu, proč se Transformers po staletí vracejí na Zemi. Odpověď na tuhle
otázku jim může dát významný historik a asi největší teoretický znalec Transformers Edmund Burton (Anthony Hopkins), který
věří, že právě v minulosti lze najít klíč k ukončení války a záchraně lidstva. Velmi nesourodou skupinku doplňují ještě krásná
oxfordská profesorka (Laura Haddock) a osiřelá puberťačka Izabella (Isabela Moner), která toho na svůj věk zažila
s Transformery až příliš. Je i filmové diváky čeká příběh, který se odehrává v časoprostoru několika set let, na několika
kontinentech. Dozví se, k čemu doopravdy sloužily kameny ve Stonehenge, a možná nakonec naleznou i ztraceného Optima
Prima.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 151 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 1. prosince – BÁBA Z LEDU

Laskavá česká komedie režiséra Bohdana Slámy nominovaná na Oscara
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život,
který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová)
a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti
a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Haniným nečekaným spojencem se stává vnuk Ivánek,
který si zamiloval nejen svérázného Broňu, ale i jeho slepici Adélu a otužileckou komunitu na břehu Vltavy. Příběh
rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku.
Film nominovaný na cenu Oscar je obrovským překvapením, především však přehlídkou výborných hereckých výkonů.
Klasický formát, české znění, nevhodný do 12 let, 106 minut, www.falcon.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.
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.

Listopad v pranostikách
/11./ Jestli na den svatého Martina ve dne oblačno,
tedy bude nestálá zima; jestli jasno a čisto,
tedy následuje tuhá zima, jestli mlhavo,
tedy též taková zima přijde.
/19./ Svatá Alžběta se sněhem přilétá.
/21./ Když je na Obětování Panny Marie noc jasná,
čistá, krutá zima se v lednu chystá.
/25./ Chodí-li svatá Kateřina po ledě,
chodí svatý Štěpán po blátě.
/28./ Když na první adventní neděli nastane daleko
široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
/30./ Poletují-li na svatého Ondřeje včely,
bude neúrodný rok.
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Výsledky voleb do PS ČR

Upozornění společnosti E.ON

Ve volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky konaných ve dnech
20. – 21. 10. 2017 bylo v okrsku Šebetov konstatováno:
- v obci Šebetov bylo zapsáno 725 oprávněných voličů
- vydáno bylo 386 obálek, odevzdáno bylo 384 platných
hlasů. Voličská účast byla v Šebetově 53,24 %, za celou ČR
byla 60,84 %.

Společnost E.ON Distribuce upozorňuje vlastníky či
uživatele nemovitostí, na nichž se nachází zařízení
distribuční soustavy, na potřebu ořezu případně odstranění
dřevin, které zasahují do ochranného pásma. V případě
neprovedení ořezu mohou zaměstnanci společnosti, či jiné
pověřené osoby, na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné
zásahy provést vlastními prostředky. Podrobný leták je ke
stažení na webu obce.

Výsledky hlasování v Šebetově
ANO 2011
Šebetov: 137 hlasů, 35,67 %

ČR: 29,64 %

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura
Šebetov: 56 hlasů, 14,58 %
ČR: 10,64 %
Křesťanská a demokratická unie – Čsl. str. lidová
Šebetov: 38 hlasů, 9,89 %
ČR: 5,8 %
Česká strana sociálně demokratická
Šebetov: 33 hlasů, 8,59 %
ČR: 7,27 %
Komunistická strana Čech a Moravy
Šebetov: 33 hlasů, 8,59 %
ČR: 7,76 %

Nabídka vánočních stromků
Pan Jiří Klimeš ze Šebetova nabízí vánoční stromky –
smrk stříbrný a jedle řecké. Výběr a označení je možné již
nyní, odběr před Vánocemi. Kontakt: mobil 605 783 576.

Mikulášská nadílka
Obecní úřad, TJ Sokol a SDH Šebetov si dovolují pozvat
naše děti na Mikulášskou nadílku, která proběhne v úterý
5. prosince 2017 od 17 hodin v zámeckém parku /za
mimořádně nepříznivého počasí v kinosálu/. Balíčky za 50
Kč můžete objednávat v obchodech MEGI a COOP
JEDNOTA. Na zbylou hodnotu balíčku přispívají pořadatelé.
Balíčky objednávejte nejpozději do pátku 1. prosince 2017!

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Šebetov: 24 hlasů, 6,25 %
ČR: 5,18 %

Výsledky sběru odpadu

Česká pirátská strana
Šebetov: 20 hlasů, 5,2 %

Společnost EKO-KOM nás informovala o množství
odpadů, které jsme v obci vytřídili v období od 1. 1. – 30. 9.
2017 a předalo k dalšímu využití.

ČR: 10,79 %

Občanská demokratická strana
Šebetov: 15 hlasů, 3,9 %
ČR: 11,32 %
Rozumní – stop migraci a diktátu EU
Šebetov: 8 hlasů, 2,08 %
ČR: 0,72 %

▪
▪
▪

Papír 3,71 t
Plast 8,171 t
Sklo 22,726 t

Nejvíce bylo zatím vytříděno ve třetím čtvrtletí roku.

Zveřejnění záměru

Strana svobodných občanů
Šebetov: 7 hlasů, 1,82 %

ČR: 1,56 %

TOP 09
Šebetov: 5 hlasů, 1,3 %

ČR: 5,31 %

Strana zelených
Šebetov: 4 hlasy, 1,04 %

ČR: 1,46 %

Referendum o Evropské unii, SPR – Republikánská
strana Čsl. Miroslava Sládka, REALISTÉ, Dělnická
strana sociální spravedlnosti
Šebetov: 1 hlas, 0,26 %
Více na www.volby.cz.

Obec Šebetov zveřejňuje podle § 39, odst. 1 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, záměr nájmu nebytových prostor
„nebytové prostory kiosku občerstvení v zámeckém
parku, č. ev. 53, prostory označované jako „Občerstvení
Pod habrem“, st. p. 210, k. ú. Šebetov a dále kiosku
drobného občerstvení v areálu koupaliště, č. ev. 52,
prostory označované jako „Krčma U Piráta“, st. p. 314,
k. ú. Šebetov.
K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky
písemně na adresu obce Šebetov nebo elektronicky na
e-mail: podatelna@sebetov.cz.

Šebetovský zpravodaj

Zubní pohotovosti
Zubní
pohotovost
je
dle
rozpisu
zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
11.11. MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15, 516 474 310
12.11. MUDr. Grénarová, Boskovice, Růžové náměstí 16,
telefon 774 710 550
17.11. MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1b, 516 418 788
18.11. MUDr. Havlová, Blansko, Pražská 1b, 721 425 074
19.11. MUDr. Hepp, Rájec, Šafranice 101, 516 434 055
25.11. MUDr. Hosová, Rájec, Zdrav. středisko, 516 432 138
26.11. MUDr. Hošák, Adamov, U Kostela 4, 516 446 428
02.12. MUDr. Houdková, Blansko, Pražská 1b, 731 144 155
03.12. Dr. Hurešová, Nemocnice Boskovice, 516 491 263
09.12. MDDr. Janáč, Boskovice, Lidická 10, 537 021 289
10.12. MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8, 516 456 109
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, telefonní číslo
516 491 111.

Plánované akce v obci
Každý čtvrtek od 8:15 hodin do 9:15 hodin Vás zveme
do tělocvičny místní ZŠ na cvičení nejen pro maminky
na mateřské. Cvičení je určeno zejména maminkám
na mateřské dovolené (nejdříve po ukončeném šestinedělí),
ale i všem ostatním zájemkyním jakéhokoli věku, které mají
v danou dobu čas a především chuť se protáhnout a lehce
zaposilovat. Zaměříme se na posílení svalů středu těla,
protažení zkrácených svalů a také na cviky ke zvýšení
fyzické kondice. Cvičení vede fyzioterapeutka Bc. Ivana
Liznová. S sebou: pohodlné oblečení, láhev s vodou (stačí
0,5 l). Nemusíte se nahlašovat, prostě přijďte. Kdo by chtěl
více informací, volejte 776 339 083. PS: Nebojte se vzít
podle svého uvážení děti s sebou. Těšíme se na vás!
Na oblíbené cvičení s Ivou jste do tělocvičny Základní
školy Šebetov zváni každé pondělí od 17 do 18 hodin.
V pátek 17. listopadu od 9 hodin pořádají TJ Sokol
a SDH tradiční brigádu na úklid areálu zámeckého parku.
Děkujeme za jakoukoliv pomoc, potřebné nářadí /hrábě/,
si vezměte s sebou. Občerstvení zajištěno.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena v zimním režimu vždy poslední
sobotu v měsíci, tedy 25. listopadu 2017 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 16. listopadu a 30.
listopadu 2017. Případné reklamace neodvezených nádob
uplatňujte na telefonu 724 761 642.
Odvoz plastů každou sudou středu nebo lichý čtvrtek, odvoz
skla 1 x za 4 týdny v lichou středu, papír každý sudý čtvrtek.
Bioodpad se odváží každý pátek odpoledne.
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. Internet od společnosti UNET – telefon
604 758 166.

Programy v kabelovce – SMS na číslo 602 836 939.

Klípky-střípky
* Poslední letošní vývoz kontejnerů na bio odpadu bude
v pátek 24. listopadu. Poté budou nádoby do jara odklizeny.
Pokud máte větší množství bio odpadu, doporučuji jej ve
dnech 16. a 17. listopadu 2017 uložit do velkoobjemového
kontejneru do zámeckého parku, který tu bude přistaven pro
plánovanou brigádu na úklid listí.
* Začátkem měsíce listopadu provedlo Kominictví
Koudelka z Moravské Třebové v obci hromadné prohlídky
a čištění komínů v domácnostech. Pokud jste při kontrolách
nebyli zastiženi doma nebo si potřebujete sjednat další revize
či nechat provést opravy kouřovodů, zavolejte si do
kanceláře firmy, číslo 601 559 949. Do mnoha domácností se
firma nemohla dovolat. Prosím, ohlaste jim pro příští
prohlídky i svoje případná změněná či nová čísla telefonů.
* V souvislosti s ukončením dopravních omezení v obci
Míchov a v Horním Štěpánově dochází s platností od 11.
listopadu 2017 ke změnám jízdních řádů číslo 251
a 277. Nové jízdní řády jsou již vylepeny na zastávce hlavní
křižovatky v Šebetově. V den tisku Zpravodaje ještě nebyly
elektronické verze řádů k dispozici. Na web obce proto
budou doplněny až později.
* Za minulý měsíc se spousta aktivit nestihnula začít či
dokončit. Díky dvěma výlukám proudu byly alespoň v obci
vyměněny dva rozvodné sloupy, provedl se ořez zeleně ve
vedení NN, na střeše kulturního domu se zaizoloval
zatékající komín, na schodišti OÚ se provedla nová výmalba
stěn, provedl se průzkum základů sochy sv. Jana
Nepomuckého na návsi a v parku se dosázela nová zeleň
kolem kontejnerového stání. Od listopadu 2017 jsme
se s přispěním dotace MMR pustili do obnovy povrchu
komunikace na náměstíčku v Kapouňatech. Součástí prací je
i obnova zelené plochy uprostřed území. Práce bychom rádi
dokončili do konce měsíce listopadu 2017. Na webových
stránkách obce najdete z některých těchto aktivit fotogalerie.
Na zahájení prací čeká například instalace prvků a altánu na
školní zahradu či odizolování boční zdi kulturního domu.
Opravu a nátěr střechy OÚ jsme nuceni přeplánovat na jaro.
Stihneme však alespoň provést instalaci sítí proti holubům.
* Letos se již neuskuteční tradiční vypouštění balónků
s přáníčky Ježíškovi. Akce byla pro odpor ochránců přírody
celostátně definitivně zrušena.
* V naší knihovně si přečtěte listopadové vydání časopisu
dTest, který mimo jiné přináší výsledky testů másla,
televizorů, elektrických šlehačů, digestoří či majonéz.
Nabízíme i časopisy Reflex, Zahrádkář a Domov.

Hledám pro svého klienta ke koupi RD se zahradou nebo
k dlouhodobému pronájmu. Pouze Šebetov. Tel.: 774 200 863.
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