SI

Leden v pranostikách

Zvukový systém 7.1

Program kina Šebetov
Pátek 12. ledna – ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR

Úspěšný český film
Druhý film projektu autorského dua Jan Hřebejk - Petr Jarchovský.
Dezertér je druhá kapitola trilogie Zahradnictví, rodinné ságy, kterou Jan Hřebejk s Petrem Jarchovským považují za své
"životní dílo". Tento příběh se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní roli zde hraje majitel
noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde zaměstnává.
Podnik je smyslem a naplněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou manželkou
Elou (Gabriela Míčová) a jejími sestrami Bedřiškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová). Sestry společně přežily
válku a německou okupaci a staraly se o malé děti, zatímco jejich manželé byli zatčeni za protinacistický odboj. Teď všichni
s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenže přichází zlom po únorovém komunistickém puči. Ottova firma je vyvlastněna
státem a jemu se podruhé v životě rozpadá svět. Tentokrát jsou však důsledky fatální…
Druhý film trilogie Zahradnictví je příběhem mužů, kteří nasazovali životy v boji za svobodu. Přežili vlastní smrt, aby opětovně
čelili ztrátě nadějí, ve které věřili a ke kterým se upínali. Každý z nich se snaží znovu nalézt „domov“. Dezertér je
tragikomickým dramatem těžce zkoušené lásky manželské, sourozenecké a lásky mezi rodiči a dětmi.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 115 minut, http://www.cinemart.cz.

Pátek 26. ledna – DUNKERK

Velkorozpočtový válečný příběh – hrajeme na četná přání
Událost, která ovlivnila náš svět.
Do dějin se příběh evakuace spojeneckých vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku zapsal jako „zázrak“. Nyní ho na
plátno přivedl vizionář Christopher Nolan. Za 150 milionů dolarů natočil zatím svůj nejlepší film! Film je oscarový favorit.
Evakuace tisíců vojáků v roce 1940 nebyla jen tak nějakou událostí. Ačkoliv se odehrála na samém začátku druhé světové
války, měla zásadní dopad na její výsledek. Winston Churchill ji označil slovy „kolosální katastrofa“ a záchranu vojáků pak
jako „zázrak vysvobození“. Režisér známý u nás například trojicí Batmanů nebo titulem Interstellar ji vypravuje ve svém
novému filmu. „Je to jeden z největších příběhů v historii lidstva, závod s časem o život,“ řekl Nolan. Jaký je? Nikdo neváhá
s označením „nejlepší film roku“, dokonce i „nejlepší válečný film všech dob“. Jeho atmosféra, podpořená hudbou Hanse
Zimmera, zavalí diváka téměř hmatatelnou hrůzou a strachem.
Tento film si vychutnáte jen v kině – na velkém plátně a s naším prostorovým zvukem 7.1.
Širokoúhlý film, české znění, nevhodný do 12 let, 107 minut, http://www.freeman-ent.cz.

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

/6./ Tři králové pouštějí vodu na pole.
/12./ Na svatého Arkadya, zima teprv se začíná.
/19./ Na svatého Kanuta přichází zima třeskutá.
/20./ Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům
opět míza dána.
/22./ Slunce-li na svatého Vincence svítí,
budem hojnost žita, vína míti.
/24./ Svatý Tymotyj ledy láme, nemá-li je,
nadělá je.
/25./ Na svatého Pavla když jsou mlhy, bude mnoho
nemocí. Je-li však ten den jasný, bude úrodný rok.
/28./ Je-li Karel Veliký málo ledový,
únor to zase napraví.

Novoroční ohlédnutí
Začátkem loňského roku měla naše obec 851 obyvatel,
během roku se 28 obyvatel přistěhovalo, odstěhovalo se
13 občanů. Narodilo se 6 dětí a zemřelo 9 spoluobčanů.
K 1. 1. 2018 má v obci trvalý pobyt 863 obyvatel.
Níže uvedené údaje byly čerpány z dostupných dat registru.
Nově narození občánci
březen
Horák Stanislav
květen
Marečková Sofie
červen
Khýrová Adriana
červenec
Gruber Erik
září
Raabová Dominika
říjen
Lišková Gabriela
Odešli z našich řad
leden
únor
březen
duben
květen
červen
září
říjen

Ženata Petr
Dokoupilová Marie
Tesařová Věra
Kovářová Marie
Šimek Miroslav
Vágnerová Naděžda
Zlámalová Eva
Filipová Jaroslava
Krejčíková Alena
Čížková Anna

Nově přistěhovaní
leden

únor
březen

duben

květen

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 500 kusů. Neprodejné, zdarma.
MK ČR E 21776. OÚ Šebetov – telefonní kontakt: účetní tel./fax. 516 465 429, starosta 516 465 860, VOIP 530 336 530.

59. ročník

srpen
říjen
listopad

Valentová Magda
Chlup Petr
Chlupová Tereza
Chlup Petr
Chlup Štěpán
Maršálek Tomáš
Kupsová Libuše
Kupsa Zdeněk
Golubková Lidija
Holíková Simona
Khýr Ondřej
Paul Petr
Paulová Květoslava
Paulová Ilona
Paul Jaroslav
Paul Tomáš
Veselý Daniel
Navrátil Vladimír
Šenková Jana
Straka Lukáš
Straková Kristina
Tesař Martin
Tesařová Markéta

LEDEN 2018
Tesař Marek
Tesař David
Libischerová Lucie
Libischerová Vanesa
Paděrová Lenka

Odstěhovaní občané
leden
Jelínek Karel
březen
Hrůzková Ludmila
duben
Geršl Jaroslav
Geršlová Jarmila
červen
Filková Romana
Feilhauerová Veronika
Andráš Andrej
Zapletal Karel
Zapletalová Anežka
červenec
Elisová Petra
srpen
Klamtová Romana
říjen
Kostíková Romana
Letfus Robin

Zubní pohotovosti
Zubní
pohotovost
je
dle
rozpisu
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.

zajištěna

13.1. MUDr. Láníková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 456
14.1. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197, tel. 516 471 210
20.1. MUDr. Lukeš, Boskovice, Smetanova 24, tel. 516 454 046
21.1. MUDr. Řehořek, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 453
27.1. MUDr. Semrádová, Sloup, Zemspol 221, tel. 516 435 203
28.1. MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,
telefon 516 477 319
03.2. MUDr. Staňková V., Jedovnice, zdr. střed., t. 516 442 726
04.2. MDDr. Trubáčková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 452
10.2. MUDr. Ševčíková B., Blansko, Svitavská 1A, 516 416 386
11.2. MUDr. Ševčíková R., Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 454
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 18 hodin do 24 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 20 hodin.
Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, telefonní číslo
516 491 111.

Volební informace
Starosta obce Šebetov podle § 14a, § 14c a § 14d zákona
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Šebetovský zpravodaj

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 13. ledna 2018 od 08:00 do 14:00 hodin
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů,
potřebný ke zvolení podle § 54, proběhne 2. kolo voleb:
v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 27. ledna 2018 od 08:00 do 14:00 hodin
2. Volby proběhnou v následujícím okrsku:
okrsek č. 1 – Šebetov č.p. 108, zasedací místnost OÚ.
3. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
4. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují
v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem nebo platným
občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
6. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským
průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního
občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
7. Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků,
vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího
lístku do úřední obálky. V tomto prostoru nesmí být nikdo
přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební
komise. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek
pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru pro vložení hlasovacího lístku
do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise a voličem vybraný hlasovací lístek
za něho vložit do úřední obálky.
8. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro
vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, okrsková
volební komise hlasování neumožní.
9. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
nebo rodinných důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb také
okrskovou volební komisí 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 volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Ze schůze ZO
Zasedání ZO č. 4/2017 ze dne 20. prosince 2017
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 uzavření Smlouvy
o příspěvku na financování služeb sociální prevence a
odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální
sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2018 s Městem
Boskovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje vstup Obce
Šebetov do dobrovolného svazku obcí Technické služby
Malá Haná a pověřuje starostu obce podpisem prohlášení
o přistoupení ke Smlouvě o vytvoření svazku obcí.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje s platností od
1. ledna 2018 poskytovat příspěvek na stravování žáků MŠ

a ZŠ ve výši 5 Kč na strávníka a den.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje od 1. ledna 2018
poskytnutí dotace na dovoz obědů pro seniory starší 70 let či
pro držitele průkazu ZP, ZTP, ZTP/P, kteří mají trvalé
bydliště v obci Šebetov. Dotace je projevem dobré vůle
Zastupitelstva obce a není na ní právní nárok. Její
poskytování může být v odůvodněných případech přerušeno
či ukončeno. Dotace je určena pouze individuálně bydlícím
občanům, není určena pro klienty sociálních zařízení
a služeb. Výše dotace činí 15 Kč na jeden skutečně odebraný
oběd s dovozem do obce Šebetov. Žadatelé, kteří splňují
výše uvedené podmínky, vyplní v kanceláři Obecního úřadu
Šebetov žádost o poskytnutí dotace. Tato bude poskytnuta
přímo dovozci obědů.
ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové
prostory kiosku drobného občerstvení v areálu koupaliště,
č. ev. 52, prostory označované jako „KRČMA U PIRÁTA“,
st. p. 314, k. ú. Šebetov s panem Davidem Kovářem, trvalým
bydlištěm Knínice č.p. 56, s platností od 1. února 2018.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 1 měsíc, nájem 500,- Kč měsíčně, zálohy na energii
a vodu ve výši 2.500,- Kč měsíčně. Nájemce je dále
odpovědný za úklid v areálu a spolu s pracovníky Obce
Šebetov bude podle potřeby provádět sečení travnatých
ploch.
ZO schvaluje výši poplatku za připojení ke kabelové
televizi pro rok 2018 v nezměněné výši, tedy 60 Kč za
přípojku a měsíc. Dále schvaluje výši místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018
ve výši 540 Kč.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Plán inventur na
rok 2017.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtový výhled
na roky 2019 – 2021.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočet obce na
rok 2018.
ZO schvaluje navýšení rozpočtu MŠ pro rok 2017
o částku 50.000,- Kč.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2017.
Zastupitelstvo obce Šebetov, vzhledem k platnosti nových
pravidel pro odměňování uvolněných a neuvolněných
zastupitelů územních samospráv za výkon jednotlivých
funkcí účinných od 1. ledna 2018, schvaluje ponechání výše
odměn beze změn v souladu s usnesením ustavujícího
zasedání ze dne 7. listopadu 2014. Nově se bude od 1. ledna
2018 uvolněnému starostovi obce poskytovat příspěvek na
stravování - bude mu tedy umožněno připlatit si na
stravenku, tak jak je zvykem u ostatních zaměstnanců.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření smlouvy
o provozování veřejného telefonního automatu v obci
Šebetov se společností O2 Czech Republic a.s. na dobu
jednoho roku.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje pořízení projektové
dokumentace a všech potřebných správních povolení na
obnovu vodovodního řadu od vodojemu Kopeček do části
Mezírka s propojením do stávající sítě.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu
zasedání Zastupitelstva obce Šebetov v 18:20 hodin
a poděkoval všem za účast.

Klípky-střípky
* Jak jste se již asi dočetli z usnesení prosincového zasedání
Zastupitelstva obce, byl poplatek za přípojku kabelové
televize na rok 2018 ponechán ve stávající výši, tedy 60 Kč

leden 2018

za měsíc. Zvýšen byl poplatek za „odpad“. Společnost SUEZ
po pěti letech zvýšila cenu o 8 %. Proto byl tento poplatek
navýšen na částku 540 Kč za občana a rok. Reálná cena
odpadového systému včetně sběrny odpadů byl za rok 2016
cca 521 Kč, se započtením nákladů separovaného odpadu
dokonce 642 Kč. Tyto místní poplatky jsou splatné do konce
měsíce května 2018.
* Společnost O2 mě požádala o zveřejnění tohoto sdělení:
OZNÁMENÍ O ZRYCHLENÍ INTERNETU
V nedávné době došlo k velkým investicím do výstavby sítí
a k úpravám telefonních ústředen, které zajišťují pokrytí naší
obce O2 Internetem. Pro naprostou většinu občanů je nyní
k dispozici velmi spolehlivé vysokorychlostní připojení
k Internetu HD od společnosti O2 Czech Republic a.s.
Při této příležitosti O2 nabídlo našim občanům malý
dárek. Při sjednání Internetu HD do 31. 3. 2018 získáte první
2 měsíce služby zdarma a modem jen za 1 Kč. Tuto
výhodu lze získat jen na stránce www.O2.cz/mojeobec
vyplněním slevového kódu OBC72301 do políčka
identifikace.
* Na sobotu 17. února je předběžně naplánován oblíbený
PIG ples. Dětský karneval bude letos pořádán v sobotu
24. února.
* V naší knihovně si přečtěte lednové vydání časopisu dTest,
který mimo jiné přináší výsledky testů instantní kávy,
toaletních papírů, praček se sušičkou, chytrých hodinek či
robotických vysavačů. Nabízíme i časopisy Reflex,
Zahrádkář a Domov.

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. Cvičení vede fyzioterapeutka Bc. Ivana
Liznová. Kdo by chtěl více informací, volejte 776 339 083.
Nebojte se vzít podle svého uvážení děti s sebou.
V sobotu 13. ledna si Vás SDH Šebetov dovoluje pozvat
na Hasičský ples, který je od 20 hodin pořádán v kulturním
domu. K tanci a poslechu hraje EPICENTRUM, předtančení
taneční skupiny BEZ DECHU z Letovic.
V pondělí 15. ledna se od 16 hodin koná v zasedací
místnosti OÚ veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
V pátek 19. ledna jste zváni Základní školou Šebetov do
KD na 16. Školní ples. Od 20 hodin hraje skupina RETRO,
chybět nebude ani bohatá tombola či předtančení.
V neděli 28. ledna sehraje Divadelní spolek TEATRUM
Velké Opatovice od 15 hodin v našem kinosálu představení
Krkonošské pohádky. Vstupné je 50,- Kč.
-------------------------------------------

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena v zimním režimu vždy poslední
sobotu v měsíci, tedy 27. ledna 2018 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 11. ledna, 25. ledna
a 8. února 2018. 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 přes zimní období neodváží.
Přesné termíny odvozů všech komodit jsou na webu obce.
Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí od 14 do 17
hodin.
Zmírňování následků zimního období /plužení místních
komunikací/ zajišťuje Jaromír Blaha /mobil 737 786 554/.
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.

Plánované akce v obci
Na cvičení pro starší ženy jste do tělocvičny Základní
školy Šebetov zváni každé pondělí od 17 do 18 hodin.
Orientální tanec je jeden z nejkrásnějších forem pohybu,
který vyjadřuje energii a radost. Probuďte v sobě ženskost
a smyslnost v kroužku, který vede každou středu
od 18 do 19 hodin v tělocvičně Základní školy Šebetov paní
Vendula Kammererová.
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

-------------------------------------------

-------------------------------------------

