SI

Zvukový systém 7.1

Program kina Šebetov
Pátek 8. září – VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
Nejnákladnější film evropské kinematografie
v historii – velkofilm Luca Bessona v premiérovém termínu – vizuálně ohromující dobrodružství legendárního režiséra
filmů Leon, Pátý element, Brutální Nikita a Lucy.
28. století, dosud známý vesmír. Valerian a Laureline jsou zvláštní vládní agenti, kteří mají na starost udržovat pořádek
v lidských vesmírných teritoriích. Ve své práci patří k absolutní špičce. Na rozkaz velitele se oba vydávají na misi do
intergalaktické stanice Alfa. Úchvatné místo, přezdívané Město tisíce planet, je stále rostoucí metropole, kde mezi sebou
všechny vesmírné druhy sdílejí znalosti, objevy, technologie a kulturu. Po staletích míru a prosperity chce neznámá síla zničit
vše, co bylo stvořeno. Valerian a Laureline se musí pokusit ochránit budoucnost. Mají méně než 10 hodin, aby našli
a zneškodnili temnou hrozbu. Začíná nemilosrdný závod s časem. V sázce je nejen existence Města tisíce planet, ale i celého
vesmíru.
Dobrodružství plné fantazie a akční podívané nás zavede do nejpodivuhodnějšího vesmíru, který byl dosud stvořen.
S rozpočtem 180 milionů dolarů se jedná o vůbec nejdražší projekt evropské kinematografie. Tři nejrenomovanější společnosti,
které vytvářely vizuální efekty pro filmy Avatar, Pán prstenů, Avengers: Age of Ultron, se spojily, aby vytvořily svět, který
překračuje hranice představivosti. Výpravné sci-fi Valerian a město tisíce planet režiséra Luca Bessona přinese elegantní design
vesmírné lodi Skyjet. Vesmírnou loď pro epické sci-fi pomohl navrhnout Lexus.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 137 minut, www.bioscop.cz.
Pátek 15. září – ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Tuto pohádku pro děti hrajeme již v 18 hodin.
V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými
nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných
stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Na své
dramatické cestě plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové na stopě objevu největšího tajemství šmoulí historie!
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 88 minut, www.falcon.cz.
Pátek 22. září – ŽIVOT
Opravdová filmová lahůdka – hororově ztvárněné sci-fi drama.
Snímek Život vypráví příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá na samotném pokraji jednoho
z nejdůležitějších objevů lidských dějin: prvního důkazu o existenci mimozemského života na Marsu. Jak členové posádky
pokračují ve svém výzkumu, mají jimi uplatňované metody nezamýšlené následky, a forma života, kterou zkoumají, se ukazuje
být mnohem inteligentnější, než kdokoliv očekával.
Širokoúhlý film, české znění, nevhodné do 12 let, 104 minut, www.falcon.cz.
Pátek 29. září – ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Největší projekt autorského dua Hřebejk – Jarchovský.
Rodinný přítel je první z filmů trilogie Zahradnictví, rodinné ságy, kterou Jan Hřebejk s Petrem Jarchovským považují za své
"životní dílo".
Tři mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela Míčová a Klára Melíšková) a jejich dvě děti (Samuel Budiman a Josefína Marková)
čekají během německé okupace na návrat svých vězněných mužů a otců (Martin Finger a Jiří Macháček). Válkou vynucenému
rodinnému společenství mezitím obětavě pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří (Ondřej Sokol).
"Tento film je příběhem lásky, která nesměla být naplněna. Vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech,
o rodině, rodičích a dětech. Jde o rodinný portrét viděný pohledem žen, které osud svedl dohromady. Je intimním příběhem
lásky, o které všichni vědí a všichni musí pomlčet," prozradil autor scénáře Petr Jarchovský, který cítil dluh vůči mamince,
jejíž postava se neobjevila ve filmu Pelíšky, a tak o ní vypráví ve třech filmech Zahradnictví.
Ústřední trojici v jakémsi "milostném trojúhelníku" ztvárnili Ondřej Sokol, Aňa Geislerová a Martin Finger.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 130 minut, www.cinemart.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.

Září v pranostikách
/8./ Panny Marie narození - vlaštoviček rozloučení.
/15./ Od Panny Marie Sedmibolestné
teplota rychle poklesne.
/21./ Jaké počasí dělá svatý Matouš,
takové potrvá čtyři neděle.
/26./ Na svatého Cypriána,
chladno bývá často z rána.
/28./ Svatý Václav víno chrání,
po něm bude vinobraní.
/29./ Je-li noc před svatým Michalem jasná,
bude velká zima. Prší-li, bude levná zima.
/30./ Svatý Jeroným, bez dřeva zatopil.

58. ročník

Mateřská škola
Školní vzdělávací program s názvem – Jen si děti
všimněte, co je krásy na světě, bude v letošním školním
roce 2017/2018 plnit 22 školáčků. Z tohoto počtu máme
7 předškoláků /vlastně již školáků/, neboť od 1. září 2017
je poslední rok v MŠ povinný. Děti, mají-li k 1. září pět
roků, musí navštěvovat předškolní zařízení alespoň na
4 hodiny denně. Je tu i možnost, že rodiče budou s dítětem
doma a 2x do roka se přijdou do MŠ předvést co umí, ale
v současné době této možnosti nikdo nevyužil.
11 dětí přišlo k zápisu, ale dvoje rodiče vstup dítěti do
MŠ odložili až na leden.
Všem dětem přejeme, aby se jim v MŠ líbilo, našly si
kamarády, naučily se odloučit od rodičů a získat
samostatnost, neboť teď jsou ve školce, ale než se
nadějeme, budou z nich školáci.
Spokojený školní rok plný zážitků přejí zaměstnanci MŠ
a ředitelka Ilona Pešová.

Školní rok 2017/2018 v ZŠ
byl slavnostně zahájen 4. září a do kolektivu mezi žáky
jsme přivítali nové prvňáčky: Terezku Axmanovou,
Jakuba Hampla, Míšu Staňka, Matyáška Komárka
a Honzíka Zouhara. Přejeme jim mnoho jedniček,
dobrých kamarádů a úspěšnou cestu za poznáním. Všichni
obdrželi „Hvězdnou letenku“ a vstupenku do zábavního
vědeckého parku VIDA!, která je opravňuje ke vstupu
zdarma do Hvězdárny a planetária v Brně a do Vidy. Naše
škola se zapojila do projektu „Prvňáčci v říši vědy“, který
se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje
Bohumila Šimka a primátora statutárního města Brna Petra
Vokřála, kdy se jedná se o společnou iniciativu Hvězdárny
a planetária Brno a VIDA! science centra. Projekt
„Prvňáčci v říši vědy“ je tu proto, aby podpořil zájem dětí
o vědu a umožnil návštěvu Hvězdárny a planetária Brno
i VIDA! science centra lehce dostupnou. A protože letošní
motivační téma naší práce nese název „Ve světě vědy
a poznání“, tak vstupenky žáci zcela jistě využijí.
Čeká nás spoustu zajímavé práce, zážitků
a poznávání…

MISS JIŘINKA 2017
V červnu na školním výletě v Arnoštově na Osadě Lípa
obdržely žákyně z naší školy přihlášku do soutěže Miss
Jiřinka 2017. Nejprve svou účast zvažovaly a přemýšlely,
zda to vůbec zkusí… Přihlásit se do takové soutěže, to není
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jen o kráse, ale musí se hlavně něco umět a znát. Nakonec
se holky rozhodly pro
společný tanec Trollové, se
kterým vyhrály krajské
kolo v mladší kategorii na
soutěži Česko se hýbe ve
školách plných zdraví
v Brně. Přihláška na Miss
Jiřinku se měla poslat do
konce
července,
avšak
s nástupem prázdnin jejich
chuť soutěžit se pozvolna
vytrácela... Ale! 31. 7. na
poslední chvíli přihlášky poslaly a dobře udělaly.
V neděli 27. 8. se Natálka Odehnalová, Kristýnka
Komárková, Karolínka Duchková a Barunka
Klimešová zúčastnily soutěže Miss Jiřinka 2017 na
Jiřinkových slavnostech ve Velkých Opatovicích.
V mladší kategorii 5-8 let soutěžily Kristýnka, Barunka
a Karolínka a v kategorii 9-13 let Natálka. Děvčata
absolvovala rozhovor s moderátorem, tančila, zpívala,
hrála na klávesy a flétnu. Předstoupit před porotu, jejíž
předsedkyní byla zpěvačka Petra Černocká, nebylo vůbec
lehké. Přestože měly holky trému, zabodovaly a všechny
šebetovské žákyně se dostaly do finále!! Finalistky
postupně předvedly, co všechno umí a na závěr šly
promenádu v šatech s jiřinkou.
Pro všechny soutěžící měla
porota krásné odměny a v každé
kategorii vyhlásila tři první
místa. Barunka Klimešová,
žákyně 2. ročníku ZŠ Šebetov
se stala II. vícemiss Jiřinka
2017 a stála na stupni vítězů.
Všechny
holčičky
získaly
zajímavou zkušenost do života.
Ono není vůbec jednoduché
předstoupit
před
porotu
a diváky, něco o sobě říct, tančit,
hrát a překonat strach a trému.
Gratulujeme rodičům a děkujeme Natálce, Karolínce,
Kristýnce a Barunce za úspěšnou reprezentaci na
veřejnosti.
Ředitelka Mgr. Jana Manová

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.

Šebetovský zpravodaj

09.09. MUDr. Srpová, Letovice, J. Haška 12, 604 760 665
10.09. MUDr. Staňková V., Jedovnice, Zdrav. středisko,
telefon 516 442 726
16.09. MUDr. Stojanov, Blansko, B. Němcové 1222/15,
telefon 605 184 479
17.09. MUDr. Ševčíková B., Blansko, Svitavská 1A,
telefon 516 416 386
23.09. MUDr. Vrtělová, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 455
24.09. MDDr. Šméralová K., Boskovice, Lidická 8,
telefon 516 453 998
28.09. MUDr. Štrajtová, Černá Hora, Zdrav. středisko,
telefon 608 220 806
30.09. MUDr. Šumberová, Lysice, Komenského 429,
telefon 516 472 227
01.10. MUDr. Švendová, Křtiny, Zdrav. středisko,
telefon 516 439 404
07.10. MUDr. Tomášková, Blansko, Pražská 1b,
telefon 734 177 800
08.10. MUDr. Tomaštíková, Adamov, Smet. 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, telefonní číslo
516 491 111.

Plánovaná výluka el. energie
Podle předběžných informací bude v obci prováděna
výměna dvou sloupů elektrického vedení – dřevěný sloup
v Kapouňatech pod požární nádrží a vyhnutý a popraskaný
betonový sloup u zámecké zdi v křižovatce mezi obecním
úřadem a obchodem Megi. Výměna bude probíhat
v pondělí 2. října. Trafostanice před obchodem Megi bude
odpínána od 7:00 do 13:30 hodin, trafostanice v Nivkách
bude odpínána od 10:30 do 17:30 hodin. Bez napájení
tedy bude nadzemní drátové vedení od obchodu Megi po
Kapouňata. Přesný rozsah úseků bez napájení zveřejníme
po obdržení oficiálního sdělení od společnosti E.ON.

Plánované akce v obci
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 9. září
zájezd do skanzenu v Krňovicích a do zámku a minizoo
v Častolovicích. Odjezd autobusu je v 7:30 hodin z hlavní
křižovatky.

Na domácí utkání v malé kopané týmu FC Šebetov si
do zámeckého parku zajděte v:
- sobotu 16. září, soupeř FC Světlá, v 17 hodin
- sobotu 30. září, soupeř PentaCo Boskovice, v 16 hodin.
Ve středu 20. září se od 17 hodin koná v zasedací
místnosti OÚ veřejné zasedání Zastupitelstva obce.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou lichou sobotu
v měsíci, tedy 16. září a 30. září 2017 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 7. září, 21. září
a 5. října 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
* Na sběrném místě za obecním úřadem byl přidán další
kontejner na papír. Dva kontejnery ještě obdržíme od
společnosti Eko-kom koncem října. Ty budou umístěny
pro posílení kapacity před poštu a do Kapouňat.
* Pro zamezení zatékání podzemních vod do sklepení
kulturního domu byla v kotelně zabudována do podlahy
malá jímka s automatickým spínáním čerpadla. Přes
podzim bude ještě řešena hydroizolace problematické zdi.
* Začátkem září došlo k zadření čerpadla pro údržbu vody
v požární nádrži. Vše je již opraveno, vytěsnil jsem díky
odstávce i některé spoje a okruhy a provedl celkovou
údržbu. Po vypotřebování chemie ukončím provoz
filtrace, zřejmě v polovině září.
* Říjnový zájezd do divadla na muzikál Jeptišky je již
obsazen, vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři OÚ za
cenu 400 Kč. V ceně je i příspěvek na dopravu.
* Na webových stránkách obce najdete konečný návrh
jízdního řádu místní železnice platný od 10. 12. 2017.
* V naší knihovně si přečtěte zářiové vydání časopisu
dTest, který mimo jiné přináší výsledky testů dětských
holínek, hořkých čokolád, sušiček prádla, praček, dále se
zabývá také dvojí kvalitou pracích prostředků. Nabízíme
i časopisy Reflex,
Zahrádkář, Domov.
* S pomocí dotace
od SFŽP byla pro
potřeby
údržby
a úklidu obce
pořízena pracovní
elektrická tříkolka.
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