SI

Zvukový systém 7.1

Září v pranostikách
/2./ Na Štěpána krále je léta namále.
/8./ Na Panny Marie narození vlaštovek
shromáždění.
/15./ Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychle
poklesne.

Program kina Šebetov
Naše kino promítá v září jen jeden titul. Mimo páteční státní svátek 28. září nehrajeme v ostatní termíny především
z důvodu servisu a revize projektoru. Po pěti letech digitálních projekcí v kině je nyní v péči revizního kinotechnika, který
jej kalibruje, seřizuje, čistí se filtry a mění se světelný zdroj.

Pátek 21. září – JAN PALACH
Nové české drama, které uvádíme při příležitosti výročí 100 let republiky
Jan Palach. Student, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské invazi do
Československa. Nekompromisní mladík, který přinesl krajní oběť v touze vyburcovat
národ z okupační letargie. Jméno, které u nás zná každý. Film vypráví příběh
posledních měsíců Palachova života, ukazuje cestu, na níž se z milujícího syna,
oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“.
Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Palacha. Pozoruje jej na základě
dostupných faktických pramenů a zároveň přemýšlí, co tomu mladému muži táhlo hlavou.
Jan Palach nikomu z blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl. Ani nenaznačil, že by byl
něčeho takového schopen. Ve filmu prochází vztahem se svou přítelkyní Helenkou,
bouřlivým kolejním životem roku 1968, soužitím s mámou doma ve Všetatech, zažije
studentské brigády v Kazachstánu a Francii, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Stejně jako se
od podzimu 68 mění veřejný život, ráz ulic i výrazy lidí, stává se něco s Janem. Jak to, že si
ničeho nevšimla jeho dívka, máma, spolužáci? Ještě to ráno si Jan vzal od mámy svačinu, na
koleji vtipkoval se spolubydlícím a před odchodem do města se vysprchoval. Kamera po celý
film sleduje Janovu tvář a snaží se zachytit okamžiky rozhodnutí…
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 124 minut, www.cinemart.cz.

/21./ O svatém Matouši vlaštovka nás opouští.
/28./ Svatý Václav Čechům přeje, neprší-li na něj,
dobře se za rok seje a ještě více ve stodole děje.
/29./ Na svatého Michala když severní a západní
vítr věje, tuhá zima k nám pak spěje.
/30./ Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

Zájezd do termálů
Nejen jaro, ale i podzim je obdobím, kdy pořádáme tradiční
zájezdy za koupáním do termálních lázní. V sobotu 22. září
2018 zamíříme do maďarského Büku, do vzdálenějšího
rozsáhlého a tolik oblíbeného komplexu Bükfürdő. Odjezd je
v 5 hodin z hlavní křižovatky, návrat v cca 22 hodin. Cestou
zpět uskutečníme v Maďarsku i malou nákupní zastávku. Cena
zájezdu je 450 Kč za obsazenou sedačku v autobusu /doprava
+ pojištění léčebných výloh v zahraničí/, cena vstupného do
lázní je: 220 Kč za dospělého či seniora, 130 Kč za děti
a mládež ve věku 3 – 16 let. Celkem tedy 670 nebo 580 Kč.
Maďarské forinty zakoupíte v soukromých směnárnách nebo
např. v boskovické pobočce České spořitelny. Zatím máme
ještě jedno volné místo, zpravidla se však těsně před dnem
odjezdu často nějaké místo uvolní.

Pátek 5. října – CHATA NA PRODEJ
Nová česká komedie o jedné bláznivé rodině
Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na
poslední rozlučce s chatou.
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním chaty novému
majiteli se však matka (Ivana Chýlková) rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou
slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost
náročná. Děda (Jan Kačer) už je duchem spíše nepřítomen, otec (David Vávra) tyto akce
odmítá, syn (Jan Strejcovský) je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe včetně
rozpadajícího se vztahu s přítelkyní (Judit Bárdos). Babička (Jana Synková) je specialistkou
na upřímné dotazy, které ostatní přivádějí přinejmenším do rozpaků. Nevyrovnaná dcera
(Tereza Voříšková) na chatu přibere svého úspěšného německého přítele (Michael Pitthan),
který se jediný na rodinný výlet těší, protože neví, do čeho jde. Naděje na idylický víkend na
samotě u lesa rychle skončí, ale opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, když rodina
zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa…
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 77 minut, www.cinemart.cz.

Filmy promítáme ve vysokém rozlišení obrazu a s osmikanálovým prostorovým zvukem.

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: tel./fax. 516 465 429, VOIP 530 336 530.

Volební informace
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - 5. a 6. října 2018
Oznámení o době a místě konání voleb
Na základě § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů informujeme o době a místě konání voleb
v obci Šebetov pro volby do zastupitelstev obcí konané ve
dnech 5. a 6. října 2018.
Místo konání volby: zasedací místnost Obecního úřadu
Šebetov, čp. 108.
Volební místnost bude otevřena:
- pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
- sobota 6. října 2018 od 08.00 do 14.00 hodin.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny

59. ročník
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přede dnem konání voleb. V den voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru,
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
Pokud chcete např. ze zdravotních důvodů provést volbu
z domova do přenosné volební urny, prosím oznamte to
okrskové volební komisi Šebetov v první den voleb
prostřednictvím telefonního čísla 530 336 530.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna o sobotách,
nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
08.9. MUDr. Stojanov Blansko, B. Němcové 1222/15,
telefon 605 184 479
09.9. MDDr. Koudelková, Blansko, Pražská 1b, 516 419 538

15.9. MUDr. Beranová, Blansko, Gellhornova 9, 735 056656
16.9. MDDr. Bočková Eva, Kunštát, nám. ČSČK 38,
telefon 516 462 203
22.9. MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČSČK 38,
telefon 516 462 203
23.9. MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15, 516 474 310
28.9. MUDr. Grénarová Magda, Boskovice, Růžové nám. 16,
telefon 774 710 550
29.9. MUDr. Grenarová Marie, Poliklinika Blansko, Sadová
č.p. 33, telefon 724 081 182
30.9. MUDr. Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2,
telefon 516 474 488
06.10. MUDr. Havlová, Blansko, Pražská 1b, 721 425 074
07.10. MUDr. Hepp, Rájec, Šafranice 101, 516 434 055
13.10. MUDr. Hosová, Rájec, Zdrav. středisko, 516 432 138
14.10. MUDr. Hošáková, Adamov, U Kostela 4, 516 446 428
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.

Skřítkové, víly a indiáni
V kopcích nad Pustou Rybnou, nenápadnou vesnicí poblíž
Poličky, se v srpnu letošního roku odehrávaly zajímavé
a dobrodružné věci. Nejprve tam zlý čaroděj Mrakoš zaklel
celý les, aby se žádný strom ani květina nemohly radovat
a smát. Stromové víly – dryády i stromoví skřítkové – elfové
z toho byly moc smutní, naštěstí ale zakrátko našly pomoc

Šebetovský zpravodaj

u Benjamínků, předškolních skautů ze Šebetova, kteří zde
právě tábořili. Benjamínci neváhali a ihned nabídli svou
pomoc nejprve víle z javoru, potom jeřabinovému skřítkovi
a nakonec i borůvkové víle. Napravovali škody, které Mrakoš
způsobil, vařili kouzelné lektvary a stavěli domečky pro
duhové skřítky, kteří se museli ze začarovaného lesa
odstěhovat. Nakonec se jim s pomocí dobrého kouzla,
kouzelných hůlek a velkého odhodlání podařilo zlé zakletí
zlomit a čaroděje z lesa vyhnat. Za odměnu si pak rozdělily
poklad, který po něm ve skalách nad lesem zbyl.
Jen co Benjamínci se svými rodiči odjeli domů,
nastěhovalo se na jejich tábořiště asi 30 indiánů, kteří byli se
svými kmeny vyhnáni z domova znepřáteleným kmenem
Komančů. Indiány čekal nelehký úkol seznámit se s novým
prostředím, ve kterém se náhle ocitli, stát se pravými
bojovníky, kteří budou schopni za svůj kmen bojovat,
a především naučit se, že vyjednávání je často důležitější než
boj. Naštěstí se do všeho vrhli s velkou vervou, učili se střílet
z luku, házet oštěpem, vyzkoušeli si spaní v tee-pee, vyrobili
si lapače snů a naučili se používat indiánské písmo i poznat
nejběžnější dřeviny, které okolo jejich nového bydliště rostly.
Nakonec se setkali i s hlavním náčelníkem Komančů, kterým
k nim přišel vyjednávat. Válečná porada byla dlouhá, ale
nakonec se podařilo úspěšně dohodnout na míru. Uzavřené
příměří pak indiáni poslední večer u ohně oslavili velkou
hostinou spojenou s opékáním bizoního masa, indiánskými
tanci a všeobecným veselím, do kterého se mísil jen smutek
z toho, že jejich dobrodružství pomalu končí.
My vedoucí, kteří jsme měli to štěstí, že jsme mohli
Benjamínky i starší skauty na táborech provázet, jsme byli
především vděční za jejich velké zapálení a krásnou
atmosféru, která na obou táborech vznikla. Celkem
desetidenní pobyt se nám podařilo zrealizovat i navzdory
nečekanému vyschnutí studny, která chatu zásobí pitnou
vodou. Domů jsme se vrátili sice unavení, ale povzbuzení
a nadšení do další práce, která nás ve skautském oddíle od září
čeká. Budeme vás o ní na stránkách Zpravodaje nadále
informovat. Těšit se můžete například na fotografie
z rekonstrukce klubovny, která bude probíhat s laskavou
finanční podporou obce, i na záznamy z dalších výprav
a dobrodružství, která nás čekají.
Za skautský oddíl Akéla zapsala Klára Helánová

úvodní proslov paní ředitelky směřoval k tomuto tématu, kdy
vysvětlila, že máme připravený projekt a spoustu zajímavých
doprovodných úkolů.
Paní ředitelka Manová současně přivítala a představila dvě
nové posily pedagogického sboru: Paní učitelku Mgr. Lucii
Klimešovou, která dlouhodobě působila jako vychovatelka
a učitelka v malotřídní ZŠ Deštné a paní vychovatelku
a učitelku zároveň - Bronislavu Mistrovou, která působila na
ZŠ v Olešnici. Slova se ujal i pan starosta, který popřál žákům
a učitelům úspěšný nový školní rok. V tomto okamžiku došlo
na dlouho a netrpělivě očekávané představování „prvňáčků“.
Role se ujala třídní učitelka paní Lucie Klimešová, která do
kolektivu dětí přivítala Šimonka Chlupa, Sebastienka
Ožvoldíka a Adámka Trčku. Všichni tři obdrželi uvítací list
a kornout s pomůckami i dárečky.
Dále pan starosta Zdeněk Čížek společně se zastupitelkou
a členkou školské rady za obec, paní Ivou Hachlerovou,
pozval všechny přítomné na školní zahradu, kde oficiálně
předal škole hrací tělovýchovné prvky společně s učebním
altánem k užívání. (Projekt EU „Vybudování zázemí pro ZŠ“
- Zastřešený altán pro výuku, herní prvky včetně horolezecké
stěny, lan). Paní ředitelka symbolicky přestřihla pásku,
všichni si společně zakřičeli slogan, přiťukli si dětským
šampusem. Poté se děti vrhly vyzkoušet pevnost a stabilitu
hracích prvků, ochutnat připravené pohoštění v altánu.

I přes nepřízeň počasí, neboť pršelo... se nám začátek školního
roku vydařil a byl oficiálně zahájen. 4. září jsme začali pěkně
zostra podle rozvrhu. Ať se všem po celý rok daří!!!!!
J. Manová

Novinky z MŠ

Školní rok 2018/2019
Krásné a slunečné prázdniny jsou za námi...
Všichni opálení, odpočinutí a plni spousty dojmů a zážitků
jsme se vrátili do školních lavic.
V pondělí 3. září 2018 se sešli žáci, rodiče prvňáčků,
zaměstnanci a ostatní přátelé školy v I. třídě, která byla
upravená a slavnostně vyzdobená. Začátek školního roku
2018/2019 přišel trochu netradičně v podobě poslechu státní
hymny, neboť letošní téma celoročního plánu školy i školní
družiny nese téma 100. výročí České republiky. A proto

Každý začátek školního roku s sebou přináší nějaké
novinky. Avšak v MŠ Šebetov je novinek hned celá řada, a to
v nejrůznějších možných oblastech. Vezmeme to tedy
popořádku…
Velmi zásadní změnou je obměna personálu, kdy paní
ředitelku Ilonu Pešovou, která je nyní v zaslouženém
důchodě, vystřídala ve funkci Mgr. Kamila Koutná, která tvoří
pedagogický tým s novou učitelkou Vendulou Novákovou,
DiS.
Pod taktovkou tohoto týmu proběhly také o prázdninách
změny ve vybavení školky, uspořádání jejího interiéru
a změny v platných dokumentech pro aktuální školní rok.
První den letošního školního roku tak na děti a jejich rodiče
čekala tabule s novým logem MŠ, šatna s novou výzdobou,
nový koberec a nábytek ve třídě nebo barevně sladěné závěsy
a dekorace. Z hledání novinek měly děti i paní učitelky
skutečně radost. V odpoledních hodinách byl pak věnován čas
samotným rodičům, kteří se při odpolední kávě seznámili
s novými dokumenty, s ročním plánem, dále podebatovali
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o novinkách týkajících se provozu MŠ, připravovaných
internetových stránek v novém kabátě, Facebookového
profilu pro rodiče a seznámili se také s plánovaným zapojením
do projektu Rozvoj logického myšlení u dětí předškolního
věku, který je realizován Univerzitou v Hradci Králové. Naše
mateřská škola byla vybrána jako jedna ze 60 pilotních
mateřských škol v ČR.
Nový školní rok plný novinek jsme začali s radostí
a úsměvem, a tak si nezbývá než přát, aby úsměv žádnou
novinkou nebyl, a naopak byl v naší školce na denním
pořádku.
Mgr. Kamila Koutná, ředitelka MŠ

Plánované akce v obci
Oblíbené cvičení pro ženy v tělocvičně Základní školy
Šebetov se koná každé pondělí od 17 do 18 hodin.
Dlouhodobě plánovaná akce paní kronikářky Boháčkové –
podzimní posezení nad kronikami a fotoalby obce s menší
výstavou věnovanou historii odívání v naší obci musela být
z organizačních důvodů odložena na pozdější termín. Zřejmě
se uskuteční v rámci prosincové Besedy s občany.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou lichou sobotu, tedy
15. září, 29. září a 13. října 2018 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 6. září, 20. září, 4. října
a 18. října 2018. Případné reklamace neodvezených nádob
uplatňujte na telefonu 724 761 642. Prosíme občany,
aby v den odvozu neblokovali průjezd pro svozový vůz na
místních komunikací svými auty, předejdeme tak reklamacím.
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.

