SI

Listopad v pranostikách

Zvukový systém 7.1

/2./ Když na Dušičky jasné počasí panuje,
příchod zimy to oznamuje.
/9./ Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá.
/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.

Program kina Šebetov

/25./ Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.
/28./ Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.

Pátek 16. listopadu – HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

/30./ O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu
proměnlivou; přijdou-li ale s Ondřejem,
dobré zimy se nadějem.

Pozor! Tuto rodinnou animovanou komedii hrajeme již v 18 hodin!
Ve filmu od Sony Animation Pictures Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená se s naší oblíbenou
rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce
v hotelu. Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní plavidlo
nabídnout, od strašidelného volejbalu po exotické exkurze a opalování při Měsíčku. Když však Mavis
zjistí, že se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by
mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 97 minut, www.falcon.cz. Pozor! Hrajeme již v 18 hodin!

Pátek 23. listopadu – AVENGERS: INFINITY WAR
Hodnocení filmu od ČSFD – 86 %!!!
Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia Marvel
a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Avengers a jejich
superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív než jeho
bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy. Zažijte neskutečný akční nářez
na velkém plátně a s prostorovým zvukem, který Vás zcela pohltí!
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nepřístupný, 149 minut, www.falcon.cz.

Pátek 30. listopadu – MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Zážitek plný největších hitů skupiny ABBA
Mamma Mia! Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada
pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velkolepý
řecký mejdan.
Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém světě. Jen u nás se na tom „ničení“
podílelo skoro 750 tisíc diváků, kteří od té doby sní věčný sen o pokračování. Sice to trvalo relativně
dlouho, zato v pokračování Mamma Mia! Here We Go Again dostanete hned dva příběhy v jednom!
S tím prvním se vrátíme do časů, kdy byla Donna (Meryl Streep a Lily James) čerstvou absolventkou
univerzity, chtěla poznávat svět a netušila, že brzy narazí na tři civilizované mladíky a jeden
necivilizovaný řecký ostrov a totálně se jí změní život.
Druhý příběh se odehrává přesně deset let po událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší a moudřejší Sophie (Amanda
Seyfried) plánuje velkolepé znovuotevření rodinného hotelu na Kalokairi, na které se samozřejmě sjedou všichni „obvyklí
podezřelí“, včetně trojice jejích charismatických tatínků (Pierce Brosnan, Colin Firth a Stellan Skarsgård).
Oba příběhy se rafinovaně proplétají a propojují písničkami švédského hudebního zázraku jménem ABBA, ať už novými
aranžemi kousků, které zazněly už v minulém díle, nebo hity, na něž se předtím nedostalo.
Benny Anderson, jeden z pilířů skupiny ABBA, se na pokračování podílel jako výkonný producent a slibuje, že pokračování
by mělo divákům přivodit stejně nakažlivou náladu, jakou cítili u jedničky.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 114 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.

Výsledky komunálních voleb
Pro komunální volby v obci Šebetov bylo zapsáno 729
voličů, vydáno bylo 390 obálek, voličská účast byla 53,5 %.
Kandidátní listina: SNK Evropští demokraté
Poř. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jméno

Čížek Zdeněk
Dosedla Leoš
Hachlerová Ivanka
Krejčíř Ondřej
Hradecký Michal
Tesař Patrik
Šiková Marie

Počet hlasů

263
202
144
204
160
176
136

Kandidátní listina: Nestraníci
Poř. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno

Axman Tomáš Ing.
Lizna Daniel
Helánová Klára Mgr.
Markus Tomáš
Rosenberg Milan Ing.
Lepka Jakub
Hirtová Alena
Tvarog Tomáš
Kopalová Lenka

Počet hlasů

231
183
161
106
191
89
130
32
89

Ze schůze ZO
Ustavující zasedání ZO ze dne 31. listopadu 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 schválilo zvolení jednoho
místostarosty.
Zastupitelstvo obce Šebetov v souladu s § 84 odst. 2
písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Zastupitelstvo obce Šebetov volí starostou Zdeňka
Čížka.
Zastupitelstvo obce Šebetov volí místostarostou Leoše
Dosedlu.
Zastupitelstvo obce Šebetov zřizuje finanční výbor
a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Zastupitelstvo obce Šebetov volí předsedou finančního
výboru Ing. Milana Rosenberga.
Zastupitelstvo obce Šebetov volí předsedou kontrolního
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výboru Ondřeje Krejčíře.
Zastupitelstvo obce Šebetov volí členy finančního
výboru Ivanku Hachlerovou a Daniela Liznu.
Zastupitelstvo obce Šebetov volí členy kontrolního
výboru Ing. Tomáše Axmana a Ing. Milana Rosenberga.
Zastupitelstvo obce Šebetov zřizuje výbor pro výstavbu
a územní rozvoj, výbor pro místní spolky, společenské,
kulturní, sportovní a zájmové činnosti, výbor pro správu
obecního majetku, výbor pro sociální, občanské a školské
záležitosti.
Zastupitelstvo obce Šebetov volí členem Výboru pro
výstavbu a územní rozvoj Leoše Dosedlu. Předsedu
Výboru pro místní spolky, společenské, kulturní, sportovní
a zájmové činnosti Ing. Tomáše Axmana a za členy Kláru
Helánovou, Milana Kopala a Josefa Kurfűrsta. Předsedu
Výboru pro správu obecního majetku Daniela Liznu a za
členy Boženu Smékalovou, Václava Valentu, Ivoše Grunda
ml. a Ondřeje Krejčíře. Předsedu Výboru pro sociální,
občanské a školské záležitosti Ivanku Hachlerovou a za
členy Jiřinu Vybíhalovou a Almu Komárkovou.
Zastupitelstvo obce Šebetov v souladu s § 72 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích stanovilo odměnu za výkon
funkce
místostarosty jako
neuvolněného
člena
zastupitelstva obce ve výši 6.900,- Kč měsíčně hrubého.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty.
Zastupitelstvo obce Šebetov v souladu s § 77 odst. 3
písm. b) zákona o obcích stanovilo, že při souběhu výkonu
funkcí předsedy a člena výboru, neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce náleží odměna ve výši 2000,- Kč
měsíčně hrubého.
Zastupitelstvo obce Šebetov v souladu s § 77 odst. 3
písm. b) zákona o obcích stanoví, že předsedkyni Výboru
pro sociální, občanské a školské záležitosti náleží zvýšená
odměna ve výši 2500,- Kč.
Zastupitelstvo obce Šebetov uděluje podpisové právo
k účtům obce pro starostu Zdeňka Čížka, místostarostu
Leoše Dosedlu a účetní obce Naděždu Veselou.
Zastupitelstvo obce Šebetov souhlasí, aby obec Šebetov
v orgánech Svazku VaK obcí a měst okresu Blansko
zastupoval Zdeněk Čížek.
Zastupitelstvo obce Šebetov souhlasí s uzavřením
Smlouvy Smlouvu o příspěvku na financování služeb
sociální prevence a odborného sociálního poradenství
zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu
Blansko pro rok 2019, kterou předložilo Město Boskovice.
Zastupitelstvo obce Šebetov souhlasí s uzavřením
Smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce „Stavební

Šebetovský zpravodaj

úpravy hlavní křižovatky v Šebetově“.
Zastupitelstvo obce Šebetov souhlasí s odkoupením
pozemků v k.ú. Šebetov o celkové výměře cca 56 m2 za
cenu 50,- Kč/m2 /nesrovnalosti v rámci obnovy operátu/.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové
opatření č. 10/2018.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:45
hodin.

Čištění a prohlídky komínů
Před začínající topnou sezónou upozorňujeme občany
na zákonnou povinnost provést alespoň 1x ročně odbornou
kontrolu kouřovodů a těles komínů autorizovaným
kominíkem.
Proč si nechat zkontrolovat a vymést komín?
- zvýšení účinnosti komínového tahu (kamna nedehtují,
lépe táhnou, menší spotřeba paliva)
- bezpečnost Vás i osob v objektu (kvůli špatnému komínu
může dojít k otravě, díky obrácenému tahu)
- kvůli pojistce na nemovitost (bez provedené kontroly
komínu nelze nárokovat pojistnou událost).
Hromadné kontroly týmem kominíků i letos v naší obci
právě v těchto dnech provádí Kominictví Koudelka
z Moravské Třebové /mobil na objednávky: 601 559 949/.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
10.11. MUDr. Adamová, Letovice, Masarykovo náměstí 18,
telefon 516 474 018
11.11. MUDr. Kraml, Boskovice, Růžové nám. 16,
telefon 733 644 499
17.11. MUDr. Křížová, Knínice u Boskovic, tel. 516 452 808
18.11. MUDr. Kubínová, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
telefon 516 491 263
24.11. MUDr. Tomaštíková, Adamov, Smetanovo nám. 327,
telefon 516 446 398
25.11. MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 457
01.12. MUDr. Kutlíková, Boskovice, Růžové nám. 345/12,
telefon 516 453 997
02.12. MUDr. Tomášková, Blansko, Pražská 1b, 734 177 800
08.12. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197, 516 471 210
09.12. MUDr. Lukeš, Boskovice, Smetanova 24, 516 454 046
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.

Dovolená MUDr. Machačové
MUDr. Rula Machačová, dětská lékařka zdravotního
střediska v Šebetově, oznamuje čerpání dovolené ve
dnech 21. – 28. listopadu 2018.
Pro akutní stavy zastupuje MUDr. Pavel Doležel na
zdravotním středisku Velké Opatovice či dětská pohotovost
nemocnice Boskovice /po – pá 17 - 22 hodin, so – ne 8 - 20
hodin.
Sestra je přítomna v ordinaci Boskovice, Lidická 10.

Změna otevírací doby pošty
Od 1. prosince 2018 dojde k trvalé změně
otevírací doby pošty v Šebetově.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

07:30 – 12:30
10:30 – 13:30 14:00 – 17:00
07:30 – 12:30
11:00 – 16:00
11:00 – 16:00

Lípa svobody v Šebetově
K letošnímu jubileu naší
vlasti vyhlásila brněnská
nadace Partnerství projekt
Stromy svobody. Stromy
svobody symbolizují vznik
Československé republiky a v
letech 1918 a 1919 jich lidé
vysadili tisíce. Do výsadby se
tehdy zapojili starostové, žáci,
členové místních spolků.
Stromy byly ověšené stuhami,
domy praporky, zpívala se
hymna, ke kořenům se
ukládaly pamětní listy. Sázely
se i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968) vždy, když si
lidé chtěli připomenout a oslavit význam svobody
a demokracie. V letošním významném roce probíhalo pod
záštitou nadace jednak mapování dosud zachovalých
Stromů svobody, jednak na stovkách míst v celé republice
také výsadba stromů nových.
Díky Sdružení dobrovolných hasičů jsme si mohli
výročí vzniku naší republiky připomenout zasazením lípy
svobody i my, občané Šebetova. Ve spolupráci se základní
a mateřskou školou, Sokoly a místním skautským oddílem
byl zorganizován slavnostní průvod s prapory od základní
školy k místu výsadby vedle hasičské zbrojnice. Zde
proběhl krátký kulturní program, za jehož přípravu velice
děkujeme paní učitelce a paní ředitelce základní školy.
Slavnostní význam celé akce podtrhla i účast paní
senátorky Jaromíry Vítkové, která přednesla před výsadbou
krátký proslov. V rámci oslav proběhlo slavnostní předání
výročních stuh na prapory místních spolků. Při samotné
výsadbě stromu pak symbolicky přiložila ruku k dílu paní
senátorka, zástupci všech místních spolků a obce. Přes
značnou nepřízeň počasí se této důstojné oslavy výročí
založení naší republiky zúčastnilo mnoho občanů
Šebetova. Od hasičské zbrojnice pak pokračoval tradiční
lampionový průvod do areálu Krčmy u Piráta, kde bylo
připraveno pohoštění a také ohňostroj.
Velké díky patří všem, kteří se na organizaci celé akce
podíleli, jakož i sponzorům a všem občanům, kteří svou
účastí význam i slavnostní charakter této akce podpořili.
Za výbor pro místní spolky, sport, kulturu a volnočasové
aktivity zapsala Mgr. Klára Helánová

Restaurování sousoší na návsi
Jak si mnozí asi povšimnuli, tak v balustrádě sousoší sv.
Jana Nepomuckého na návsi je položen nový kamenný
základ. Požádal jsem tedy akademického restaurátora pana
Tůmu o pár vět k postupu prací při obnově této památky.
V rámci demontáže druhotně zbudované podesty tvořené
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opukovými schody, byla při zemních pracech nalezena
řada fragmentů kamenných prvků z různých typů kamene
(opuka, hrubozrnný pískovec z místních chlumů). Ve
většině případů se jednalo o druhotně použité prvky, např.
okenní parapety, demontované zřejmě z některé z budov
areálu místního zámku. Výjimku tvořily zlomený schod
s nosem, který byl pravděpodobně součástí dřívější podesty
sousoší (historická fotografie zachycuje dílo v době, kdy
stálo na podestě tvořené schody s nosem). Podle profilu
zlomeného schodu byly v roce 2018 vyrobeny a následně
osazeny na místo 4 nové kamenné schody, tvořící novou
podestu díla.
V současné době probíhá řešení problému ohradní zídky.
Ohrádka je novým prvkem, novotvarem degradujícím
z estetického hlediska sochařsky velmi kvalitní sousoší.
V rámci výše zmíněného průzkumu byly také odkryty tři
kamenné "prahy" balustrády se čtvercově vysekanými
kapsami pro umístění kuželek. Není vyloučeno, že jedná o
zbytky "původní" balustrády, která byla v průběhu
existence díla zničena, a která v minulosti inspirovala
stavbu současné zídky. Vzhledem k nálezům dalších
kamenných prvků které s památkou nesouvisí je však
i nadále stejně pravděpodobné že ohrada je novým
druhotně zbudovaným prvkem, jehož primární ideou
a funkcí bylo zabránit domácí a hospodářské zvěři
v přístupu a znečišťování sousoší. Historické fotografie
mimo jiné dokumentují dvě fáze podoby kamenné ohrady
kolem sochy. Na mladších historických fotografií lze
pozorovat současnou kompozici ohrady, v té době ještě
s dřevěnou brankou. Starší fotografie zachycuje dobu kdy
"průchod" k soše je užší, než nyní a je přehrazen
kamenným
prvkem
jehož profilace má tvar
charakteristický spíše
pro "práh" balustrády,
na rozdíl od ostatních
bloků madel které mají
tvar schodů s nosem
(včetně neopracované ložné plochy). Netypická
materiálová skladba a celková kompozice ohrádky
dokladuje zcela svobodným improvizačním přístupem
jejího stavitele, který neváhal k jejímu zbudování použít
jakýkoli zdarma přístupný materiál. V současné době stále
probíhá jednání s orgány památkové péče o možných
přístupech k vyřešení ohrádky, přičemž se nabízí tyto
základní možnosti: 1. nahrazení stávající ohrádky novou a) kamennou balustrádou, b) kovaným plůtkem; 2.
prezentovat dílo bez ohrádky; 3. opravit stávající ohradu.
Cílem je vyřešit problém v roce 2019. Během tohoto roku
je zároveň v plánu vytvořit kamenné kopie zcizených
andílků původně sedících na konzolách podstavce. Obě
sochy budou nejprve vymodelovány ze sochařské hlíny
a odlity do sádry. Podle těchto sádrových modelů následně
kamenosochař vyseká pískovcové sochy. Doufejme že se
vše podaří vyřešit tak, aby celkově zrestaurované dílo bylo
umístěno na důstojné místo nesnižující jeho umělecké
kvality.

Sběrna odpadů je otevřena v sobotu 24. listopadu 2018 od
14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 15. listopadu,
29. listopadu a 14. prosince 2018. Případné reklamace
neodvezených nádob uplatňujte na telefonu 724 761 642.
Prosíme občany, aby v den odvozu neblokovali průjezd pro
svozový vůz na místních komunikacích 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.
------------------------------------------

Klípky-střípky

Vzpomínka

* Pracovníky VAS a.s. Boskovice byly v obci opraveny dvě
dešťové vpusti – před zámkem a u Černé brány. Vedoucím
Správy a údržby silnic Boskovice bylo dále přislíbeno

provedení oprav na našich komunikacích – výtluků
a poškozených krajnic vozovek, které vznikly v souvislosti
s vedením objízdné trasy v rámci rekonstrukce ulice
Dukelská v Boskovicích.
* V prostorách budovy zdravotního střediska byla od
července prováděna postupná rekonstrukce všech prostor
sociálního zázemí, kdy se měnily veškeré armatury
a provedly nové obklady stěn a podlah. V říjnu se líčily
stěny a to včetně chodeb. První listopadovou sobotu jsem
ve všech těchto obnovených prostorách a chodbách
nainstaloval nové úsporné osvětlení.
* V naší knihovně si přečtěte listopadové vydání časopisu
dTest, ve kterém tentokrát najdete výsledky testů
mobilních telefonů, dětských plen, autosedaček, arašídů
a změkčovačů vody. Vzhledem k rostoucím cenám
elektřiny možná zvažujete přechod na solární energii. Proto
zde otestovali úplně poprvé také fotovoltaické panely.
Nabízíme také časopisy Reflex, Zahrádkář a Domov.

Plánované akce v obci
Oblíbené cvičení pro ženy v tělocvičně Základní školy
Šebetov se koná každé úterý 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 ZŠ Šebetov paní Vendula
Kammererová.
Vodárenská a.s. oznamuje, že od 8. do 15. listopadu 2018
v době od 8 do 14 hodin budou v naší obci probíhat odečty
vodoměrů. V případě nepřítomnosti zanechejte stav
vodoměru na viditelném místě.

Sociální služby Šebetov, p.o., Vás srdečně zvou na
tradiční Vánoční jarmark, který se bude konat v sobotu
1. prosince 2018 ve vstupních prostorách zařízení v době
od 9 do 16 hodin. Přijďte si zakoupit adventní výzdobu či
zajímavé dárečky z keramiky, textilu, pedigu a vosku.

Nabídka služeb

Dne 17. října 2018 zemřel ve věku nedožitých 79 let
pan Jan Geršl, rodák ze Šebetova.
Rodina Korčákova děkuje všem za tichou vzpomínku.

