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Program kina Šebetov
Pátek 11. května – ČERTOVINY

Po čertech pěkná pohádka od Zdeňka Trošky
Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa,
aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim však od počátku nedaří, spíše, než aby lidi sváděli k hříchům,
tak jim neúmyslně pomáhají. V přestrojení za čeledíny se dostanou na statek a zdá se, že konečně budou mít úspěch. Vypočítavý
sedlák totiž chce svoji dceru Haničku provdat za nafoukaného statkáře Kopyta. Hanička však miluje čeledína Jana, a aby vše
dobře dopadlo, je potřeba vzít na pomoc pekelné síly.
„Pokračuji v podobě českého pekla a i čerta, které známe z pohádek Jana Drdy, Josefa Lady a dalších našich spisovatelů,“ říká
klasik české filmové pohádky Zdeněk Troška. „Český čert je spíš nešikovný trumbera, než zákeřný škodič; rád by se bratříčkoval
s člověkem, a pokud mu něco provede, je to spíš úsměvná čertovina, než zlomyslnost. Takže opět uvidíme čertiska, nad jejichž
snažením dostat hříšné duše do pekla se budeme usmívat.“
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 101 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 18. května – ŠPINDL

Česká komedie
Komedie Špindl ukazuje dámskou jízdu tří sester na horách, přičemž filmu vévodí sarkastická postava s tváří Anny Polívkové
a její milostné trable. Snímek natočil Milan Cieslar, tvůrce úspěšných komedií Láska je láska nebo Život je život. V hlavních
rolích si zalyžují Anna Polívková, David Gránský, Kateřina Klausová, Anita Krausová, Oldřich Navrátil nebo Jan Révai. Na
krkonošských svazích a v horských chalupách se objeví i Karel Zima, Jakub Kohák, Alice Bendová, Marek Vašut, Lukáš Pavlásek
a další. Když na hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou
jízdu. Mají v plánu si užít odpočinek, zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství. Eliška je v pohodě, ale Katce i Magdě
už třicet bylo a jsou pořád single. Objeví se ten pravý v zimním sněhu? Jisté je, že na svazích, ve stopách a v chalupách potkají
další účastníky zimních radovánek, řadu zábavných a svérázných postav. Během týdenního pobytu pak všechny zavalí lavina
milostných i životních lapálií.
Klasický formát, české znění, do 12 let nevhodný, 98 minut, www.bontonfilm.cz.

Pátek 25. května – JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI

Dobrodružná akční komedie
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy předtím neslyšeli - zvanou Jumanji - ocitají se
všichni vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává, a zcela doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili: z počítačového
hráče Spencera se stává odvážný dobrodruh (Dwayne Johnson), náruživý sportovec Fridge přijde (dle svých slov) "o horního půl
metru těla" a stane se z něj drobný génius (Kevin Hart), ze všemi oblíbené Bethany se stává profesor ve středním věku (Jack
Black) a zamlklá samotářka Martha je proměněna v drsnou bojovnici (Karen Gillan). Společně zjišťují, že Jumanji není hra,
kterou si můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. Aby hru pokořili a mohli se vrátit do skutečného světa, musejí se vydat na
nejnebezpečnější dobrodružství svého života, objevit, co před 20 lety opustil Alan Parrish a také se naučit sami sebe vnímat zcela
odlišně – jinak ve hře uvíznou navěky...
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 119 minut, www.falcon.cz.

Pátek 1. června – HASTRMAN

Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel Dobrý), jehož láska k venkovské dívce Katynce
(Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní.
Baron se vrací se svým sluhou (Jiří Lábus) z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený
člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova (David Novotný) dcera
Katynka revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou
okouzleni všichni, i učitel Voves (Jiří Maryško) a farář Fidelius (Jan Kolařík). Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím
více v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. Film vznikl na motivy románu
Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou.
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 100 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 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.

Květen v pranostikách
/10./ Na svatého ducha bláto - bude laciné mláto.
/12./ Na Pankráce, Serváce a Bonifáce
pršky nejjistější bývají.
/15./ Čas ledových mužů a svaté Žofie
bez deště nemine.
/16./ Kdo o svatém Janě len zasívá,
stébla zdéli lokte mívá.
/25./ Jaký den 25. máje, jakožto na den Urbana
povětří jest, takový podzimek následovati má.
/26./ Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký
déšť a úrodu.
/31./ Len vysetý posledního května se dobře zvede,
protože Petruška ráda přede.

Ze schůze ZO
Zasedání ZO č. 2/2018 ze dne 4. dubna 2018

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 prodej pozemku p.č.
1591/5 o výměře cca 54 m2 za cenu 50,- Kč/m2 a pověřuje
starostu vyhotovením a podpisem potřebných smluv.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Inventarizační
zprávu za rok 2017 včetně návrhu na vyřazení majetku.
Zastupitelstvo obce Šebetov souhlasí s provedením všech
nutných stavebních úprav na objektu č.p. 3 prováděných
firmou STAVODOS Boskovice.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje provedení
rekonstrukce sociálních zařízení v objektu zdravotního
střediska Šebetov stavební firmou pana Špidlíka ze Sudic.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje pořízení nového
kopírovacího stroje prostřednictvím firmy Kancelářská
technika ERTL Boskovice.
Zastupitelstvo obce Šebetov souhlasí se zbudováním
dešťové přípojky v prostoru ze zámeckého parku přes
zámeckou zahradu do zatrubněného potoka u objektu
Sociálních služeb Šebetov. Výběr nejvýhodnější nabídky
provede komise složená ze členů Zastupitelstva. Starosta obce
je zplnomocněn uzavřít smlouvu o dílo s firmou, která nabídla
nejvýhodnější nabídku v rámci nabídkového řízení.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje OZV obce Šebetov
č. 2/2018.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje zásady výše
poplatku za užívání obecních nemovitostí – pozemků ve
vlastnictví obce Šebetov:
- za výprosu pozemků /nemovitostí/ bude účtována částka 1 Kč
za m2 a rok. Poplatku nepodléhají drobné okrasné výsadby na
veřejných prostranstvích a předzahrádky na návsi
- za zábor pozemků /nemovitostí/ za účelem stavební činnosti
při rekonstrukcích, úpravách a obnově staveb nebude účtován
poplatek po dobu aktivního provádění stavby
- za zábor pozemků /nemovitostí/ za účelem složení paliv
/dřevo, uhlí/ po dobu prvních 30 dnů nebude účtován poplatek.
Za každý další i započatý měsíc bude účtována částka 1 Kč za
m2 a měsíc
- za zábor pozemků /nemovitostí/ za účelem umístění drobných
staveb či přístřešků bude účtován poplatek ve výši 1 Kč za m2
a měsíc.
Zastupitelstvo obce Šebetov uděluje souhlas s dočasným
umístěním 3 garáží o ploše cca 45 m2 na pozemku p.č. 3567.
Zastupitelstvo obce Šebetov uděluje souhlas s dočasným
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umístěním garáže o ploše cca 15 m2 na pozemku p.č. 3567.
Zastupitelstvo obce Šebetov uděluje souhlas s dočasným
umístěním garáže o ploše cca 15 m2 na pozemku p.č. 3567.
Zastupitelstvo obce Šebetov tento souhlas uděluje na dobu
neurčitou s právem jej kdykoliv odvolat. Zábor pozemku je
zpoplatněn částkou 1 Kč/m2 a měsíc. Žadatel je povinen
zkonzultovat umístění garáží s odborem výstavby MěÚ
Boskovice s dotazem, zda tento záměr nevyžaduje ohlášení či
jiný správní úkon.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje navýšení počtu
zaměstnanců obecního úřadu Šebetov o jedno pracovní místo
referenta veřejného opatrovnictví.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové
opatření č. 4/2018.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje zábor veřejného
prostranství před domem č.p. 113 do 30. 11. 2018. Zábor je
schválen v celé šíři domu, především v šířce vjezdu do vrat
domu + 1 metr šíře vjezdu po každé straně.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu
zasedání Zastupitelstva obce Šebetov ve 20:35 hodin
a poděkoval všem za účast.

Stavění máje
Dne 1. května 2018 proběhlo v naší obci slavnostní stavění
máje. Třináctimetrová májka byla vztyčena na první pokus
na návsi před hasičskou zbrojnicí za pomoci místních hasičů,
skautů a sokolů. Tato tradice byla v obci obnovena po
dlouhých 65 letech. Nechybělo posezení a malé občerstvení
pro občany, kteří nás přišli podpořit. Součástí byla i ukázka
hasičské techniky, či aktivity pro děti, které si mohly
vyzkoušet například nástřik na terč nebo si mohly prohlédnout
zásahová vozidla a veškerou techniku. Velké díky patří
skautskému oddílu Akéla, který připravil a ozdobil slavnostní
věnec máje. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem
podíleli na přípravě či přišli podpořit hasiče a místní spolky.
Doufáme, že i příští rok budeme moci stavění máje zopakovat
a navázat na tuto tradici z dob minulých.
SDH Šebetov

Šebetovský zpravodaj

Výprava k Diamantovému jezeru
Možná jste si mysleli, že hledání diamantů, prohledávání
letitých skrýší i nálezy starých deníkových zápisů a stěží
čitelných map jsou jen tématy dobrodružných knih a filmů. Ve
skautském oddíle jsme však všechny tyto (a mnohé jiné) věci
velmi nedávno zažili na vlastní kůži! Donesla se k nám totiž
legenda o dvou mužích, kteří kdysi jižně od Šebetova pátrali
po diamantech. Zda bylo jejich pátrání úspěšné jsme však
nevěděli, protože legendy o jejich dalším osudu mlčí. Jedné
krásné dubnové soboty jsme se tedy vydali po jejich stopách.
Měli jsme velkou výhodu, protože nás bylo více než třicet! Tři
družiny ze Šebetova a dvě družiny z Knínic, to už je velká
pátrací síla – byli jsme navíc odhodlaní zjistit pravdu!
Naše hledání bylo brzy úspěšné. Hned nad Kraváčkovou
roklí jsme našli starý srub, ve kterém zřejmě dva hledači
pokladů přebývali. V něm nám zanechali zprávu, kudy
pokračovat dál. V jejich stopách jsme se pak vydali lesem,
cestami a stržemi na dlouhou cestu, která nás nakonec úspěšně
zavedla až k tajemnému Diamantovému jezeru. Jeho umístění
vám z pochopitelných důvodů prozradit nemohu, naznačím
jen, že se nenachází úplně daleko od Boskovické přehrady ☺
I zde pak naše štěstí pokračovalo – na několika místech se
nám skutečně podařilo najít drahé kameny. Legenda tedy
nelhala! Měli jsme z nálezu velkou radost, rozdělili jsme si jej
a v mnoha rodinách v Šebetově a jeho okolí teď tvoří součást
dětských pokladniček a tajných skrýší několik zlatavě
lesklých, vlastnoručně nalezených diamantů!
Ještě nás ale čekalo rozdělávání ohně, vaření oběda
a hlavně cesta na Velenov, kde jsme měli díky laskavosti
tamního pana starosty domluvené přespání v kulturním domě.
Ačkoli cesta v malých skupinkách podle mapy měla být
jednoduchým úkolem, pro některé se nakonec ukázala jako
náročnější a dobrodružnější než samotné hledání
Diamantového jezera. K večeru jsme se naštěstí všichni
zdárně sešli a mohli si tak nad ohněm opéct večeři a téměř
hned zalézt do spacáků a nechat si zdát o velkém
dobrodružství, které jsme prožili.
Za skautský oddíl Akéla zapsala Klára Helánová

Akce "Ukliďme Šebetov"
Na začátku minulého měsíce měly všechny obce možnost
zapojit se do celorepublikové akce "Ukliďme Česko". Ani
Šebetov nezůstal stranou. A komu konkrétně patří dík za
obětavé, skoro čtyřhodinové sbírání odpadků? Především
dětem - ze skautského oddílu Akéla a z hasičského sboru, dále
uživatelům místního sociálního zařízení a také všem
vedoucím a dalším dobrovolníkům z řad maminek. Nevěřili
byste, co práce dá zvednout se nepočítaně-krát pro nedopalky,
střepy či další odpadky, rozházené u dětského hřiště, podél
silnic, na chodnících či v keřích. Kromě míst v naší obci se
podařilo vyčistit také okraje silnice vedoucí z Knínic do

Šebetova. Všem dobrovolníkům moc děkujeme! To, že
nezůstali v sobotu 7. dubna 2018 doma, ale vyrazili do terénu,
svědčí o jejich dobrém srdci a zájmu o přírodu i naše okolí.
Těšíme se už nyní na další ročník a také na nové
dobrovolníky!
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stěny požární nádrže. Od čtvrtka 11. května již bude dodána
nedostatková vysprávková hmota, aby se provedly nejnutnější
opravy trhlin a netěsností. Ze zbytků loni nakoupené bazénové
barvy obnovíme nátěry bočních stěn, aby se co nejdříve mohlo
začít napouštět.
* Na budově OÚ se již brzy chceme pustit do obnovy nátěru
střechy, stejně tak obnovíme nátěry okrasných trámů a tyto
opatříme ochrannými sítěmi proti holubům. Dokončujeme
úpravy v domu č.p. 3 u sběrny odpadů. Více zmíním příště.
* V naší knihovně si přečtěte květnové vydání časopisu dTest
zaměřené především na sport a turistiku s novými testy
cyklistických helem, turistických batohů, funkčních triček,
palubních zavazadel, golfových kočárků či třeba gothajských
salámů. Nabízíme i časopisy Reflex, Zahrádkář a Domov.

Letos již 15. ročník obecního cyklovýletu zamíří
o víkendu 19. – 20. května do kraje Máchova jezera. Více
informací najdete na webu obce.
Na domácí utkání v malé kopané týmu FC Šebetov si do
zámeckého parku zajděte v 10 hodin v:
- neděli 20. května, soupeř KMK Újezd u Kunštátu
- neděli 10. června, soupeř AC Kozárov.

Nabídka služeb

„Jak se oblékaly naše babičky“
K podzimnímu posezení nad kronikami a fotoalby obce
chystám menší výstavu, věnovanou historii odívání v naší
obci. Za tím účelem prosím o zapůjčení jakéhokoliv
oblečení (včetně svatebních šatů) a oděvních doplňků
(rukavice, šátky, klobouky, kabelky, boty, deštníky
apod.), které uchováváte po svých předcích. Časové
rozmezí do r. 1970, svatební šaty do r. 1985.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost.
Miroslava Boháčková, kronikářka
tel. 724 275 143, email: bohackova.mirka@seznam.cz.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna o sobotách,
nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
08.5. MUDr. Jílková, Rájec, Ol. Blažka 145, tel. 516 410 786
12.5. MUDr. Kopáčková, Letovice, A. Krejčího 1a, 516 474 369
13.5. MDDr. Koudelková, Blansko, Pražská 1b, 516 419 538
19.5. MUDr. Kraml, Boskovice, Růžové nám. 16, 733 644 499
20.5. MUDr. Křížová, Knínice u Boskovic, 516 452 808
26.5. MUDr. Kubínová, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
telefon 516 491 263
27.5. MUDr. Kulhánková, Křtiny, Zdrav. střed., 516 414 291
02.6. MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 457
03.6. MUDr. Kutlíková, Boskovice, Růžové náměstí 2345/12,
telefon 516 453 997
09.6. MUDr. Láníková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 456
10.6. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197, 516 471 210

Sběrna odpadů je otevřena každou lichou sobotu, tedy
12. května, 26. května a 9. června 2018 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 17. května, 31. května
a 14. června 2018. Případné reklamace neodvezených nádob
uplatňujte na telefonu 724 761 642.
Odvoz plastů každou sudou středu nebo lichý čtvrtek, odvoz
skla – kontejnery 1 x za 4 týdny v lichou středu, zvony 1x za
4 týdny, papír 1x za 14 dní každý sudý čtvrtek. Bioodpad se
odváží každý pátek. 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.

Plánované akce v obci
Na cvičení pro starší ženy jste do tělocvičny Základní
školy Šebetov zváni každé pondělí od 17 do 18 hodin.

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku na téma
"Zdravé nožky - zdravé obouvání", které proběhne
31. května v 10 hodin ve Family Pointu (v budově OÚ
Šebetov). Dozvíte se, jakou funkci mají naše chodidla a jak
nejlépe podpořit zdravý vývoj nožiček už od miminek.
Součástí bude i ukázka vhodných botiček pro děti i dospělé.
Vítáni jste i se svými dětmi, které si mohou během přednášky
pohrát v místnosti Family Pointu. Těší se na Vás Ivana
Liznová a Klára Helánová.
V sobotu 2. června bude v obci pořádána hasičská soutěž,
tradičně na návsi a v zámeckém parku. Více již brzy na webu
obce.

Každý čtvrtek od 8:15 hodin do 9:15 hodin Vás zveme
do tělocvičny místní ZŠ na cvičení nejen pro maminky
na mateřské. Cvičení vede fyzioterapeutka Bc. Ivana
Liznová. Kdo by chtěl více informací, volejte 776 339 083.
Nebojte se vzít podle svého uvážení děti s sebou.

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.

Klípky-střípky
* Ke hřišti na návsi a do areálu koupaliště namontoval obecní
pracovník nové informační tabule, které byly pořízeny
prostřednictvím našeho mikroregionu Malá Haná.
* V polovině dubna se mi po dvou dnech podařilo vyčistit

------------------------------------------V sobotu 12. května se vydáváme na další obecní koupací
zájezd, tentokrát se po dlouhé době vracíme do Györu. Odjezd
autobusu je v 5 hodin z hlavní křižovatky.

Starší důchodkyně se stálým příjmem hledá pronájem bytu/části
domu. Za jakoukoliv nabídku předem děkuji. Prosím, ozvěte se mi
na telefon č. 723 451 939.

