SI

Zvukový systém 7.1 kanálů

Březen v pranostikách
/7./ O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
/9./ Na svatou Františku déšť – neurodí
se brambory.
/12./ Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu
otevře, ledy plují do moře, šelma sedlák, který neoře.
/19./ Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý
rok, prší-li nebo padá sníh, bude mokro a neúroda.

Program kina Šebetov

/21./ Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.

Pátek 8. března – HALLOWEEN

Hororový thriller

Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou masku a v ruce nůž. Pokud ho potkáte na Halloween, bude to asi poslední den vašeho
života. Slavná hororová série právě píše svou poslední kapitolu.
Před čtyřiceti lety dokázala Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) jako jedna z mála přežít řádění maskovaného zabijáka Michaela Myerse.
Útok, který se odehrál o halloweenské noci, v ní však zanechal hluboké jizvy na duši. Od noci, během které vyšinutý mladík ubodal
její přátele, jen aby mohl připravit o život i ji, se důsledně připravuje na jeho návrat. Žije v ústraní, v domě plném důmyslných pastí,
zoufale si nerozumí s dcerou (Judy Greer), která ji kvůli téhle posedlosti považuje za blázna, a velmi těžce si hledá i cestu
k dospívající vnučce. To vše navzdory tomu, že Myers dožívá v jedné z nejpřísněji střežených psychiatrických léčeben a možnost jeho
útěku je jen teoretická. Blíží se však Halloween a všechny Lauriiny obavy se rázem zhmotní po havárii vězeňského autobusu, který
převážel nebezpečné psychiatrické pacienty do nového ústavu. Některým z nich se podařilo uprchnout. Michael Myers byl mezi nimi.
Širokoúhlý film, české znění, do 15 let nepřístupný, 106 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 15. března – JOHNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE

Komedie

Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná, vrací se na scénu Johnny English. Dokáže muž, pro kterého jsou zmatky,
chyby a omyly základním pracovním nástrojem, obstát i v moderním světě?
Abychom si rozuměli, Johnnyho Englishe (Rowan Atkinson), penzionovaného tajného agenta, který se na stará kolena stal učitelem,
by do služeb vlasti za normálních okolností nepovolal ani ten největší šílenec. Jenže jistý geniální počítačový hacker odhalil identitu
všech aktivních agentů britské tajné služby a premiérka (Emma Thompson) rázem připomíná pověstného tonoucího, který by se rád
chytnul i stébla. Shodou jemu vlastních nešťastných náhod je Johnny English tím jediným, kdo svou zemi může právě teď zachránit.
Co na tom, že si absolutně netyká s nejnovějšími technologickými hračkami. Zde se odehraje první kapitola souboje digitálního génia
s analogovým blbcem, souboje, který zdaleka nemusí být tak jednostranný, jak se na první pohled zdá.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 88 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 22. března – BOHEMIAN RHAPSODY

Absolutní kinohit, který naplno prožijete jen na plátně kina !!!

Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu
i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid
v roce 1985.
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou
i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Snímek mapuje
raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní. Jejich příběh začíná bleskovým
startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce
1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších show v historii rocku. Jejich hudba byla
a stále je ohromnou inspirací pro celý svět. Hrajeme v 16:30 hodin a v 19:30 hodin. V souladu s podmínkami distribuce tento
film musíme promítat za zvýšené vstupné 60 Kč. Využijte odpolední termín projekce, očekáváme mimořádnou návštěvnost!
Širokoúhlý film, české znění, do 15 let nepřístupný, 100 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 29. března – SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL

/25./ Jestli na den Zvěstování panny Marie ráno
před slunce východem a přede dnem světlí
oblakové jsou, takže hvězdy spatřiti se mohou,
bude rok příjemný a úrodný.

60. ročník

Zahájení měření

Krčma obnovuje provoz

Jak už bylo uvedeno v předešlých vydáních
Zpravodaje nastává další etapa tvorby digitální mapy
intravilánu Šebetova. Od března začíná měření hranic
vašich pozemků pracovníky Katastrálního úřadu Brno.
Tito geodeti se na požádání prokazují služebními průkazy.
Pro Vaši jistotu a bezpečí při jakýchkoliv pochybnostech
neváhejte tyto pracovníky požádat o legitimování se.
Z důvodů častých dotazů Vás tímto upozorňujeme, že
se zaměřují i neoznačené body, které tvoří užívací hranice
(např. zdi ve dvoře, domy uvnitř zahrady apod.). Všechny
lomy vlastnické hranice jsou označeny barevnými
značkami v rámci již proběhlého šetření v loňském roce
a také budou předmětem měření. Blížící se konec etapy
měření v intravilánu obce Vám opět oznámíme
prostřednictvím Zpravodaje, předběžný předpoklad je
konec léta 2019.

V únoru ohlášené otevření provozovny muselo být
z důvodu menšího úrazu nájemce odloženo.

Humanitární sbírka

Otevírací doba:
Pondělí
zavírací den
Úterý, středa, čtvrtek 17 – 22 hodin
Pátek, sobota
17 – 24 hodin
Neděle
17 – 22 hodin
Na Vaši návštěvu se těší nový nájemce pan Pavel
Šolin, který pro Vás rád připraví hostiny či rauty pro
veškeré oslavy a společenské příležitosti či firemní akce.

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli do
únorové humanitární sbírky pro Diakónii Broumov. Opět
se nám podařilo shromáždit úctyhodné množství šatstva.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.
Připravujeme: 5. dubna - Toman, 12. dubna - Léto s gentlemanem, 19. dubna - Útok z hlubin.

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.

Krčma U Piráta v areálu koupaliště v Kapouňatech od
pátku 15. března 2019 obnovuje svůj pravidelný provoz.

Ze schůze ZO
Zasedání ZO č. 2/2019 ze dne 20. února 2019

Animovaná dobrodružná komedie

V další pokračování populární animované série se střetne svět kouzel a kouzelníků s králem Haraldem.
Ve svém novém dobrodružství se Gerda bude opět moci spolehnout na pomoc trollích kamarádů a jejich krále Arroga a také na
doprovod statečného mladíka Rollana. Podpoří ji i parta pirátů, v níž nemůže chybět její kamarádka Alfida. A nečekanou pomoc
Gerda najde i na straně svého protivníka. Haraldův syn, princ Anders, totiž skrývá nečekané tajemství, kterým tatínka určitě nepotěší.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 80 minut, www.cinemart.cz.
Toto rodinné představení hrajeme již v 18 hodin.

BŘEZEN 2019

Sbírka bude odvážena od pondělí 11. března 2019.
Pokud ještě chcete přispět, prosím učiňte tak nejpozději do
neděle 10. března 2019. Přízemí obecního úřadu, kde je
sbírka shromážděna, je trvale přístupné.

Oznámení dovolené
Praktický lékař MUDr. Petr Lick oznamuje, že
z důvodu dovolené neordinuje na zdravotním středisku
v Šebetově ve dnech pondělí 11. března až středa 13.
března. V úterý 12. března od 7:30 – 12 hodin zastupuje
v Šebetově MUDr. Albert. Ostatní dny nutné případy ošetří
MUDr. Albert na středisku v Benešově.

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 zřízení věcného břemene č.: PV014330048664/001.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV014330048463/001.
Zastupitelstvo obce Šebetov souhlasí s poskytnutím
finančního příspěvku na Mikulášskou jízdu parního vlaku
dne 24. listopadu 2019 ve výši 4.000,- Kč a poskytnutí
občerstvení pro personál vlaku.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje zrušení a výmaz

Šebetovský zpravodaj

všech předkupních práv a omezení na bytovém domu
č.p. xx.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové
opatření č. 1/2019.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45
hodin a poděkoval všem za účast.

Masopust v Šebetově
V sobotu 2. března 2019 prošel obcí Šebetov, po více
než šedesáti letech, masopustní průvod. V průvodu
nechyběl medvěd s medvědářem, kominík, vodník a další
typické masky. Částka 2900 Kč, která se během akce
vybrala, bude zaslána nadaci Dobrý anděl na pomoc
rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do
těžké situace. Poděkování patří těm, kteří připravili
občerstvení a pohostili průvod, muzikantům s nástroji,
skautům s nejmladší generací a všem, kteří se průvodu
zúčastnili. Těšíme se, že se za rok sejdeme opět v hojném
počtu.
Za účastníky Daniel Rosenberg

telefon 733 644 499
16.3. MDDr. Gořulová, Letovice, Masarykovo nám. 162/38,
telefon 792 325 594
17.3. MUDr. Kubínová, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
telefon 516 491 263
23.3. MUDr. Kulhánková, Křtiny, Zdravotní středisko,
telefon 516 414 291
24.3. MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 457
30.3. MUDr. Kutlíková, Boskovice, Růžové nám. 2345/12,
telefon 516 453 997
31.3. MUDr. Láníková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 456
06.4. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197, 516 471 210
07.4. 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.

Klípky-střípky

Dětský karneval
V sobotu 2. března se v Šebetově konal dětský karneval.
Základní a mateřská škola připravily pro děti program,
skauti tombolu a sokoli sál a občerstvení pro děti. Děti si
celé odpoledne plné her, zábavy a hudby užily. Poděkování
patří občanům, kteří se aktivně zapojují do přípravy
a organizace společenských a kulturních akcí v Šebetově.
Za výbor pro místní spolky Tomáš Axman

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
09.3. MUDr. Havlová, Blansko, Pražská 1b, tel. 721 425 074
10.3. MUDr. Kraml, Boskovice, Růžové nám. 16,

* COOP Jednota Šebetov nabízí k objednání 10-ti týdenní
kuřice hnědé a černé barvy včetně kohoutků. Termín
objednání je do 24. března 2019 na prodejně. Cena za kus
je 115,- Kč.
* Upozorňuji cestující, že nový informační elektronický
panel na hlavní křižovatce prozatím nezobrazuje odjezdy
autobusů linky Mor. Třebová – Brno. S IT techniky tohoto
dopravce pracuji na schválení a zapracování této linky do
databáze dispečinku IDS JMK Brno.
* V minulých týdnech nás potrápil záhadný úbytek výkonu
kotle v kině a v KD. Po servisním zásahu je vše vyčištěno,
opraveno a seřízeno. V kině už není zima…
* V areálu Mateřské školy jsme provedli rekonstrukci
veřejného osvětlení. Fotogalerii najdete na webu obce.

březen 2019

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.
Cvičení pro maminky s dětmi v tělocvičně ZŠ Šebetov
probíhá každý čtvrtek od 8:30 hodin.
Britskou komedii „VRAŽDA SEXEM“ s „vražedným“
humorem sehraje Ochotnické divadlo Boskovice v našem
kinosálu v sobotu 23. března v 18 hodin. Když má
pragmatická žena, povoláním lékařka, jedno velké přání:
klidný domov a realistický přístup k životu - nezdá se to být
přání nesplnitelné. Pokud se jí však v domě sejde nepraktický
a sám sebe hledající manžel, všetečná a krátkozraká tetička,
šílená rodička, pubertální neteř a příliš horlivý asistent, je
poklidný domov to poslední, co můžete očekávat...
Obec Šebetov pořádá v sobotu 30. března zájezd za
kulturou do Prahy na muzikálovou komedii DOKTOR OX
v divadle Hybernia. Odjezd autobusu z křižovatky v Šebetově
je v 7 hodin, začátek představení je ve 14 hodin, před
začátkem je plánována menší individuální prohlídka města,
předpokládáme, že v Praze budeme cca 2 hodiny před
představením, záleží na plynulosti dopravy. Po představení se
pojede zpět do Šebetova, příjezd plánujeme po 22 hodině.
Cena s příspěvkem na dopravu činí 400,- Kč. Rezervované
vstupenky jsou k vyzvednutí v kanceláři OÚ.

V sobotu 6. dubna proběhne v obci již tradiční akce
Ukliďme Česko. Sraz v 9:30 hodin u budovy OÚ.
Občerstvení po akci zajištěno. Ve stejný den také proběhne
sběr železného šrotu.

* V naší knihovně si přečtěte březnové vydání časopisu
dTest, ve kterém najdete výsledky testů regeneračních
šamponů, české, slovenské a polské bryndzy, polotovarů
halušek, počítačových antivirů, mycích prostředků do
myček a motoristy bude zajímat test letních pneumatik.
Nově si můžete vypůjčit časopisy Receptář a Dům
a zahrada či časopisy 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.

Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 7. března a 21. března.
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.
Od dubna 2019 bude odvoz domovního směsného odpadu
zajišťovat nová společnost – Dobrovolný svazek obcí
Technické služby Malá Haná. Odvozy popelnic budou od
dubna 2019 probíhat každé sudé pondělí, tedy 1. dubna
a 15. dubna.
Termíny odvozu separovaného odpadu /sklo, papír a plasty/
zatím nebyly definitivně upřesněny.
Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí od 14 do 17
hodin.
Pojízdná prodejna masa a uzenin Plumlov nabízí svoje
zboží každé úterý se zastávkami v 11:45 hodin pod
koupalištěm a ve 12:00 hodin u nákupního střediska.
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.
Česká pošta – pobočka Šebetov
Pondělí
07:30 – 12:30 hodin
Úterý
10:30 – 13:30 14:00 – 17:00
Středa
07:30 – 12:30
Čtvrtek
11:00 – 16:00
Pátek
11:00 – 16:00

Vzpomínka
Pro tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát,
a nám zůstala jen bolest a vzpomínky na tebe,
tatínku náš.

Nabídka služeb

Dne 2. března 2019 uplynulo 12 let
od úmrtí pana Jiřího Blahy ze Šebetova, který
by se 20. února 2019 dožil 78 let.

Sběrna odpadů je otevřena v sobotu 30. března 2019 od
14 do 15 hodin.

Za tichou vzpomínku na něj děkují a stále vzpomínají manželka
Marta, dcery Marta a Jiřina se svojí rodinou.

