Únorové pranostiky
Netrkne-li

únor rohem, šlehne ocasem.

Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Je-Ii v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrži.
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Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.

ŠEBEToVSKÝ

V únoru prudký severniček - hojné úrody
bývá poslíček.

ZPRAVODAJ

Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Leži-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu
poleze za kamna.

Z veřejného zasedání ZO
Zápis ZO č. 1/2012 ze dne 11.1.2012
Přítomní:
Čížek Zdeněk, Jiří Habala, Leoš Dosedla, lvanka
Hachlerová, Mgr. Jana Manová, Ing. Helena Karásková
Občané a hosté: Ing. Jan Šmíd, Vít Man, Josef Hirt
Ověřovatelé:
Leoš Dosedla, Mgr. Jana Manová
Zapisovatel:

Ú NOR

53. ročník

Jiří Habala

Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce (ZO) začalo v 18:00 hodin.
Místostarosta obce provedl kontrolu zápisu číslo 16/201 I.
Zastupitelstvo
bylo
informováno
starostou
obce
o bilanci nákladů odpadovém hospodářství za rok 2011. ZO
navrhlo zvýšení poplatku pro rok 2012 za provozování
odpadového systému obce na 500,- Kč na osobu a rok, nebo
vlastnictví
nemovitosti,
z důvodu zvýšení nákladů firem
zpracovávajících
odpad a především změny výše DPH. ZO
jednohlasně schvaluje výši poplatku v částce 500 Kč.
Starosta obce informoval zastupitelstvo
o hospodaření
kabelové televize. Navrhl zachování poplatku pro rok 2012 za
kabelovou televizi ve výši 50,- Kč měsíčně. ZO jednohlasně
schvaluje zachování poplatku ve výši 50 Kč měsíčně.
Starosta
obce
informoval
zastupitelstvo
o dopisu
Agropodniku
Skalice
nad Svitavou,
který
seznamuje
s postupem výkupu pozemků.
Starosta obce informoval zastupitelstvo o návrhu smlouvy
o bezúplatném p~evodu majetku (kanalizační přípojky) mezi
Svazkem a obcí Sebetov. ZO s návrhem souhlasí a pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy.
ZO bylo informováno o možnosti vyhlášení konkurzu na
ředitele ZŠ a MŠ. Starosta obce byl pověřen konzultací na
MěÚ Boskovice o vhodnosti vyhlášení konkurzu na ředitele
ZŠ a MŠ, případně na možnost sloučení do jednoho subjektu.
Pan Hirt se přišel informovat, jak dopadlo jednání kolem
oprav památek
s pracovníky
Památkového
úřadu Brno.
Opravy památek musí provést obec na své náklady. Obec se
musí přihlásit jako vlastník památky. Obci bude předán
kontakt na osoby, které mohou provádět opravy. Státní dotace
nebudou. Obec zadá zpracování projektů na provádění oprav
a bude se snažit získat alespoň krajskou dotaci. Panna Marie
Bolestná - je možná pouze výměna kříže (dřevo) bez
souhlasu památkářů.
Sochu musí opravit oprávněná osoba,
oprava asi 100.000,- Kč. Jan Nepomucký - musí opravit
oprávněná osoba, oprava asi 1.000.000,- Kč, kaplička - musí
opravit oprávněná osoba, oprava asi 100.000,- Kč.
Paní Ing. Helena Karásková přišla v 19.00 hod.
Pan František Hlubinka podal žádost o vyměření a odkup
části pozemku, o výměře cca 30m2 u bytového domu č.p. 210.
Záměr bude nejprve zveřejněn
na úřední desce. Bude
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vyvoláno jednání za účasti všech majitelů bytů, kde bude
stanoven postup k vybudování garáží pro majitele bytů, kteří
nemají dosud zbudovánu garáž.
Paní Ivanka Hachlerová odešla v 19:40 hodin.
Na základě žádosti schvalujeme podmínky pro prodej 1/3
pozemků Luboši Dobešovi
p.č. 1555/1 za cenu 50 - Kč za
2
'
m . Pozemek p.č. 1556/1, v případě hodnověrného doložení
dokladu o úhradě kupní ceny pozemku v minulosti, bude pan
Dobeš hradit pouze náklady
souvisej ící s převodem
pozemku.
V případě,
že nebude doloženo
hodnověrné
prokázání úhrady kupní ceny pozemku v minulosti, bude mu
tento pozemek odprodán za 50,- Kč za m2. Pokud dojde
k převodu
těchto
pozemků,
bude kupujícímu
předána
i vodohospodářská
stavba odvodnění. Ing. Šmíd předjednal
možné majetkoprávní vypořádání podílů.
ZO souhlasí s odkupem
pozemku p.č. 19/6 (PK) od
manželů Jankových o výměře I] O m2 za cenu 30.- Kč za m2•
Jedná se o plochu meze u státní silnice.
Starosta obce předložil cenovou nabídku na digitální
příjem televizních
programů
v kabelovce.
Předložená
nabídka je 57.750,- Kč. ZO schvaluje rozšíření příjmu
digitálních televizních programů.
Zasedání
Zastupitelstva
obce (Z O) bylo ukončeno
ve 20:20 hodin.

Zubní pohotovosti
Zubní
pohotovost
je dle rozpisu
zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.
04.2. MUDr.
telefon
05.2. MUDr.
telefon
11.2. MUDr.
telefon
12.2. MUDr.
telefon
18.2. MUDr.
telefon
19.2. MUDr.
telefon
25.2. MDDr.
telefon
26.2. MUDr.
03.3. MUDr.
04.3. MUDr.
10.3. MUDr.
telefon
11.3. MUDr.
telefon

Jaklová, Boskovice, Smetanova 24,
516 454 046
Kopáčková, Letovice, A. Krejčího la,
516 474 369
Krami, Boskovice, Růžové nám. 16,
733 644 499
Křížová, Boskovice, Růžové náměstí 2345/12,
516 452 808
Kubínová, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
516 491 263
Kučerová M., Lysice, Komenského 429,
516 472 460
Kučerová P., Lysice, Komenského 429,
516 472 460
Kutlíková, Boskovice, Lidická 8, 516453 997
Loskot, Svitávka, Hybešova 197, 516471210
Lukeš, Boskovice, Smetanova 24, 516454046
Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2,
516 474 488
Padalík, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
516 491 263

Šebetovský zpravodaj

10. ŠKOLNÍ PLES

Dobročinná sbírka

plesového veselí nezaháleli ani
děti a zaměstnanci ZŠ Šebetov a uspořádal i
tradiční ples. Důvod k veselí byl opravdu velký,
protože letos se uskutečnil jubilejní 10. školní
ples a tomu odpovídala nejen organizace, ale
i atmosféra v sále. Každý, kdo v páteční podvečer 27. I.
zavítal do kulturního
domu, jistě nelitoval.
Nechybělo
výtečné občerstvení
bohatá tombola,
muzika v podání
skupiny Kredit a zajímavý program, kterého se zhostili sami
žáci. Velký úkol dostaly nejmenší holčičky z I. ročníku,
které se ujaly úvodu, přivítaly všechny přítomné a zvládly
spolu se žáky 2. ročníku zatančit mazurku. Skvěle tak
připravily příjemnou atmosféru pro své starší spolužáky,
kteří vystoupili s několika dalšími čísly. Přítomní tak mohli
shlédnout
Superstars,
vystoupení
tanečního
kroužku
s choreografií Zumba nebo břišní tance.
Velký dík tedy patří všem pořadatelům, účinkujícím, kapele
a přítomným hostům, kteří se podíleli na výborné atmosféře.
Doufáme, že se všichni přítomní báječně bavili, štěstí
v tom bole při nich stálo a že další ročník školního plesu bude
nejméně stejně tak vydařený.
Bc. Kamila Koumá

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková
organizace,
která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti - materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní příležitost.

v období

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO

»
»
»

»

»
»

OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše
jen nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv - veškerou nepoškozenou
Hračky - nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMtJŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce - z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola
a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí, znečištěný
a vlhký textiL
Věci prosíme zabalené do igelitových pvthl či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Sbírku
můžete
shromažďovat
do pondělí 27. února
v přízemí OÚ Šebetov. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší
informace
Vám
rádi sdělíme
na tel.: 224316800,
224317203.
Více na: www.diakoniebroumov.org.

Plánované akce v obci
Zdravotně

relaxační cvičení s Ivou každé pondělí, vždy od

18 hodin v tělocvičně ZŠ.

Cvičení žen pod vedením pí. Tesařové každé
a čtvrtek v tělocvičně školy od 18:30 do 19:30 hodin.

úterý

Kroužek

břišních tanců je organizován
v tělocvičně
Základní školy každý pátek od 16 do 16:30 hodin.

Proč zvolit právě
homeopatickou léčbu?
Lze jí léčit téměř vše, od běžné rýmy, kašle, po závažné
patologie. Je to léčba jemná, účinná a trvalá. Je vhodná pro
léčbu alergií, astmatu, ekzémů, migrén, nespavosti, bolestí
žaludku, zánětů močových
cest, pomáhá
při krvácení
průjmech, zánětech středouší, úrazech
u snížené imunity
a u řady dalších zdravotních potíží. Homeopatie je důležitá
při léčbě chronické
únavy, u ženských
onemocnění
nepravidelné menstruace, výtoky, přes potíže v těhotenství
během porodu a po porodu. Homeopatické
léky se mohou
používat i v době těhotenství a kojení. Použití homeopatie se
i při klasické léčbě nevylučuje. Homeopatické léky bral jako
vhodnou alternativu k chemickým lékům i papež Jan Pavel
II. Obětavá Matka Tereza homeopatii používala a dokonce
upředno tňovala a zaváděla do svých charitativních center.
Homeopatie
se stala důležitou součástí léčby na mém
obvodě. Registrované děti jsou léčeny zdarma.
Přidáním homeopatik ke klasické léčbě se mi daří držet
děti zdravé, podařilo se podstatně snížit spotřebu antibiotik
a nutnost hospitalizace
mých pacientů. Z hlediska zátěže
organi mu a prostředí i z hlediska ekonomického je použití
horneopatik výrazně výhodnější.
MUDr. Rula Machačová

Veřejná schůze Zastupitelstva obce se uskuteční ve středu
8. února od 18 hodin v kanceláři úřadu.
Sbor

dobrovolných

hasičů

si

Vás

dovoluje

pozvat

na

Hasičský ples v sobotu 11. února do místního KD. K dobré
náladě zahraje SOS Banda, chybět
občerstvení a hodnotná tornbola,

nebude

ani kvalitní

Mátový anebo citron - tuto divácky úspěšnou divadelní
frašku sehrají boskovičtí ochotníci v neděli 26. února od 15
hodin v našem kinosále.
Skupina herců zkouší bulvární frašku z dvacátých let
minulého století. Je pár dní před premiérou a nic neni
hotové. Technika je flegmatická, kostymérka držkatá,
režisérka nezvládá krizové situace. Mezi herci vzrůstá napětí.
První dáma souboru je zoufalá z mladého milovníka,
nesmělého, neohrabaného začátečníka, nicméně synáčka
sponzora představení. Nadcházi večer premiéry. Vše se mění
v nezvládnutelné delirium.

Nabídka služeb
Sběrna

odpadů je otevřena v zimním režimu každou
poslední sobotu v měsíci, tedy 25. února 2012 od 14 do 15
hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní. Ve čtvrtek 2. 2., 16. 2., 1. 3.

a 15. 3. 2012.

únor 2012
Reklamace
neodvezených
nádob
vyřizuje
pan
z firmy S ITA Boskovice, telefon 516 426 415.

Šotnar

Holičství
- kadeřnictví,
manikůra,
modeláž
nehtů,
parafínové
lázně, kurzy NAIL-ARTu,
prodej kosmetiky
Oriflame, alternativní
medicína E ERGY, numerologie,
v přízemí OÚ, na objednání na telefonu 722 204 226.
Knihovna

Starají se o nás velice pečlivě, dodávají nám pohodu a sílu
do dalších dní, které nás čekají. Velký dík patří i MUDr.
Lickovi, který k nám chodí každou volnou chvíli.
4. ledna 2012 jsme se rozloučili s naší spolubydlící
p. Boženou Koutnou. Odešla velmi tiše - tak jak žila.
Děkujeme
všem,
kteří se o nás starají s citem
a pochopením.
Květuše Hrdá

je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hod in.

Rekondiční masáže - Hana Musilová
na objednání: mobil: 732 768 534.

zdravotní

středisko,

Prodejna
levného textilu na zdravotním
středisku
má
otevřeno v úterý a pátek od 8:30 do 15:30 hodin a v sobotu
od 8:30 do 10 hodin.
Telefony na ohlášení poruch:
Obecní internet - 736 484 631, o víkendech - 731 413 488.
Programy v kabelovce - SMS na číslo 602 836939.

I

OBLASTNí

C1iARITA

Vážený pane starosto!
BLANSKO
Koncem loňského roku jsme Vás požádali o pomoc při
uskutečnění Tříkrálové sbírky 2012 ve Vaší obci. Jelikož
jsme
se setkali
s velkým
porozuměním,
vstřícností
a pomocnou
rukou z Vaší strany, chtěli bychom Vám
i Vašim kolegům mnohokrát poděkovat.
Koledníci na okrese Blansko vybrali částku I 400 018
Kč, z toho ve Vaší obci 15414 Kč. Děkujeme!!!

,t···~

Motto letošní sbírky bylo: "Vše co musíme udělat, aby se
nám dostalo pomoci, je o ni požádat."

Klípky-střípky
*

Výše obecního poplatku za odpad byla stanovena na 500
Kč na obyvatele či vlastníka nemovitosti na rok. Obecní
kabelovka je účtována za nezměněnou cenu 50 Kč/měsíc.
Splatnost poplatku je do konce měsíce května. Tyto poplatky
můžete v kanceláři OÚ uhradit i platební kartou.
* Na koupališti musela být z bazénu vypuštěna voda a tím
zrušeno brusliště. Úniky vody způsobovaly
nebezpečné
náledí, které začalo pronikat do sousedních pozemků.
* Pokud vlastníte internetový telefon, připomínám, že
můžete využít volání zdarma na obecní úřad. Naše číslo je
530336530.

Z vašich darů máme v plánu v roce 2012 podpořit tyto
projekty:
sociální rehabilitace - řešení potřeb uživatelů
podpora
volnočasových
aktivit pro děti a mládež
ohrožených sociálním vyloučením
pomoc nemocným v Domácí hospicové péči
pomoc lidem v nouzi bez rozdílu
podpora výjezdního krizového týmu

Poděkujte, prosím, našim jménem také všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem zapojili.
Marie Sedláková, koordinátorka TKS OCHB
při Oblastní charitě Blansko

Naši oslaven ci

Mezlnárodnf
souatreděnl

Idle platného trvalého pobytu!
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní
Pan
Pan Lng.
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní

Ludmila
Zdeněk
Eva
Jana
Marta
Rudolf
Jaroslava
Alexandra
Alena
Mojmír
Pavel
Bronislava
Jarmila
Lubomír
Tomáš
Anna
Věra
Jaroslav
Josef
Marie

Zemachová
Konečný
Cibulová
Abrahámová
Tlamková
Ambroz
Daňhelková

Jiříková
Nováková
Chlup
Marek
Tesařová
Sudická
Mišovic
Mertlík
Janková
Picmausová
Dokoupil
Hrouz
Žďárská

č. p. 110
33
108
173
37
25
209
I
f

186
204
173
f

166
49
178
I
195
14
126

80
75
68
67
67
66
65
65
65
64
64
63
62
61
61
61
61
60
60
60

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

milým oslavencům
Našim
prejeme
hodně zdraví,
spokojenosti, rodinné pohody a plno elánu do dalších
krásných let života.
/Pokud chcete 11 svéhojména uvést titul,prosíme, oznamte nám 10!

Poděkování
Srdečné
poděkování
ošetřovatelskému
personálu
za
přístup v Sociálních službách Šebetov od všech, kteří tu
žijeme až do posledních chvil svého života.

Výuku vedou kvaliflkovanf rodilí mluvčf

Dětské tábory

s výukou

anglického

jazyka

4-6 vyučovacích
hodin (45 minut) denně - výuka probíhá
zábavným,
konverzačním
způsobem,
při kterém je každé dítě
nuceno
rozvíjet
své komunikačni
schopnosti
v cizlm jazyce
ve vyučovací
skupině
je vždy
přítomno
8 - 12 žáků
aktivity
ve volném
čase jsou
organizovány
způsobem
běžným
pro letní tábory - to znamená
hry, soutěže,
turistika,
koupáni, táborák, stezka odvahy, diskotéka, ...
volný čas budou mít děti podle možností
organizovaný
se
svými anglickými
lektory,
aby i zde byly spontánně
rozvljeny
jejich komunikační
schopnosti
Termín
1.7.- 7.7.2012
8.7.-.14.7.2012
15.7.-21.7.2012
15.7.-21.7.2012
22.7.-28.7.2012
5.8.- 11.8.2012
12.8.- 18.8.2012
19.8.- 25.8.2012
26.8.- 1.9.2012
Cena:

6 250,-

cena
výlety,

Místo konání
Hluboká nad Vltavou
Hluboká nad Vltavou
Ceská Kanada
Bvstřice ood Hos!Vnem
Chata Koořivná ••• - Malá Morávka
Daňkovice - eskomoravská Vysočina
eskomoravská Vv-sočina
DaňkoviceDaňkovice - eskomoravská Vysočina
Daňkovice - eskomoravská Vysočina

ubytování,
a ceny,

stravu,
vstupy

do

výuku,

učební

zámků,

materiály,

bazénu,

pojištění
Podrobné

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč

zahrnuje

soutěže

Cena
6250,6250,6250,6250,6250,6250,6250,6250,6250,-

informace,

reference

a přihlášky

Web:

www.descart.cz

Mail:

info@descartes-agentura.cz

Tel:

+420777815805

získáte

na:

apod.,

Připravu jeme:

16.3.
20.3.
30.3.
06.4.

Vyměřený čas
Kocour v botách
Poupata
Perfekt Days

Program kina Šebetov
Pátek 10. února - OCELOVÁ PĚST
v drsném a napínavém akčním snímku z blízké budoucnosti

IMDB.com 7,5110.

Ocelová pěst představuje Hugh Jackman Charlieho Kentona, bývalého boxera,
jehož milovaný sport ovládli dva a půl metru vysocí oceloví roboti a lidé jako Charlie už do něj nadále nijak nezapadají. Protože nerná s kým
zápasit a nerná žádné vyhlídky na lepší budoucnost, je nucen přivydělávat si jako promotér robotických zápasů. Daří se mu jakž takž
protloukat tím, že dává dohromady mizerné a vysloužilé roboty a cestuje od jednoho turnaje k druhému, kamkoliv, kde je schopen si nějak
přivydělat. Když už se zdá, že situace nemůže být zoufalejší a komplikovanější,
vpadne mu znenadání a proti jeho vůli do života jeho syn
Max (Dakota Goyo), se kterým už delší dobu není v kontaktu.
Oba společně spojí síly, aby postavili a vytrénovali nového robota a proměnili ho v boxerského šampiona. Zatímco si buduje jméno
v brutálním a nemilosrdném
světě robotických zápasu, zjišťuje Charlie, že se mu navzdory všem očekáváním nabízí poslední šance na
boxerský comeback.
ŠirokoÚhlý film, české zněni, volně pristupny, 127 minut, wlI'lV.falcon.c=.

Pátek 17. února - DŮM

CSFD.cz 6,9110.

Otec Imrich má svoje sny. Dcera Eva má svoje vlastní. Ale život je to, co se děje někde mezitim.
Dům je intimním dramatem otce a dcery, příběhem o lásce, střetu snů různých generací a neutuchající touze po svobodě. lmrich buduje svůj
vlastní životní sen - staví dům pro svoji mladší dceru Evu. Do stavby domu projektuje všechny své sny a ambice, které ztratil v éře
komunismu.
a rodinném dvoře však stojí rozestavěné domy dva - první, nedokončený dům, měl patřit Evině starší sestře Janě. Ta se ale
otcovi vzepřela a Imrich ji i s její rodinou ze svého života "vyškrtl".
Eva sní o tom, že po maturitě konečně opustí "vězení dokonalého
domova" i život na maloměstě a konečně se vydá poznávat jiný svět. Těžce nese otcovy starosvětské názory a jeho chování vůči matce
a sestře, chodí za školu, tajně se stýká se sestrou a její rodinou, přivydělává si a dělá vše proto, aby mohla co nejdříve "vypadnout".
ečekaně j i cestu zkříží nový muž, starší a ženatý Jakub, se kterým ji do života přibude další tajemství. Brzy však všechna tajemství začnou
vyplouvat na povrch ajejich životy naberou nečekaný zvrat.
Dům je celovečerním debutem mladé slovenské scénáristky a režisérky Zuzany Liové. Ve světové premiéře byl uveden na prestižním
Mezinárodním festivalu Berlinale 20 II, v sekci Fórum, která je věnována mladým talentům. Od té doby film prošel řadou dalších festivalů
a stal se nejvíce oceňovaným českým filmem.
Klasický formát, české zněni, volné pěistupny, 100 minut, www.falcon.cz.

Pátek 24. února - DREAM HOUSE

IMDB.com 6,6/10.

ěkteří lidé tvrdí, že domy mají paměť. Pro jednoho muže je ale jeho domov místem, pro které by byl schopen vraždy, jen aby na něj
zapomněl. Daniel Craig,
aomi Watts a Rachel Weisz účinkují v hlavních rolích filmu Dream House, napínavého thrilleru o rodině, která se
nevědomky přestěhuje do domu, ve kterém došlo k několika brutálním vraždám. Záhy zjišťují, že si je vrah vyhlédl jako své další oběti.
Úspěšný vydavatel Will Atenton (Daniel Craig) skončí s prací v New Yorku, aby se společně se svou ženou Libby (Rachel Weisz) a svými
dvěma dcerami přestěhoval do klidného městečka v Nové Anglii. Zatímco se ve svém novém životě zabydlují, zjišťují, že jejich dokonalý
domov byl děj ištěm vraždy matky a jej ích dětí. Celé město je přesvědčeno, že zemřeli rukou svého manžela a otce, který celý incident přežil.
Když se Will pustí do pátrání o podrobnostech celé tragédie, zavede ho jediná stopa k Ann Patersonové (Naomi Watts), sousedce, která měla
k zavražděné rodině velice blízký vztah. Jak Will s Ann společně skládají dohromady hrůznou skládačku událostí, zjišťují, že příběh
posledního člověka, který opustil Willův vysněný dům je děsivý právě tak, jako příběh toho, kdo do něj vstoupil po něm.
Klasický formát, české titulky, pristupny od /2 let, 90 minut, www.ťalcon.cz.

Pátek 9. března - SHERLOCK HOLME S

IMDB.com 7,8/10.

Robert Downey mladší hraje roli nejslavnějšího detektiva na světě Sherlocka Holmese. Ve filmu "Sherlock Holmes: Hra stín ů." Jude Law se
vrací jako jeho úžasný kolega Dr. Watson., Sherlock Holmes býval nejchytřejším
mužem salónu ... až dosud. Na scéně je ovšem nový
kriminalistický
mozek - profesor Moriarty
který se intelektuálně Holmesovi nejen vyrovná, ale jeho cit pro špatnost spolu s naprosto
chybějícím pocitem svědomí mu vlastně může pomoci slavného detektiva předstihnout.Když
najdou rakouského korunního prince mrtvého,
podle důkazů, jak je interpretuje inspektor Lestrade , to vypadá na sebevraždu.
Ale Sherlock Holmes usuzuje, že princ se stal obětí vraždy,
která je navíc pouze kouskem větší a daleko a zlověstnější záhady, kterou zkonstruoval profesor Moriarty.Při výkonu služby spojené se
zábavou Holmes najde stopu v podzemním pánském klubu, kde Holrnes spolu se svým bratrem Mycroftem Holmesem zapíjejí poslední noc
svobody Dr. Watsona. Právě tady se Holmes seznámí se Sim , cikánskou kartářkou, která vidí víc, než prozrazuje. Vyšetřování se stává ještě
nebezpečnějším,
když se Holmes, Watson a Sim dostávají na starý kontinent. Prohnaný Moriarty je pořád o krok napřed a spřádá sítě smrti
a zkázy. Všechno je součástí většího plánu, který, pokud vyjde, změní celé dějiny.
Širokozíhlý film, české titulky, pěistupny od /2 let, /29 minut, www.warnerbros.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19,30 HODIN, VSTUPNÉ 35 KČ.
Více na internetu:
.
Program kina a ukázky filmů vysílá program INKA v kabelové televizi obce Šebetov.
Měsíčník "Šebetovský zpravodaj' vydává při Obecním úřadě v Šebetově a pří pěvky přijímá Zdeněk Čížek.
Tisk ObÚ Šebetov. Náklad 700 kusů. ZDARMA. Kontakt: Tel./fax. 516465 429, e-rnail: sebetov@sebetov.cz.
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Pohled
do historie obyvatel a domů obce Šebetov
číslo 8

únor 2012
Chceme-Ii pochopit přítomnost a piedvidat budoucnost, mě-li bychom znát svol/minulost.

Když jsem si připravovala podklady pro únorový článek o životě obyvatel naší obce v 2. pol. 19. st. a v souvislosti s tím jsem
zařazovala jednotlivá jména k popisným číslům, uvědomila jsem si, jak moc se tato za uplynulých 150 let změnila. Některá čísla
zanikla (to když se příslušný dům v lepším případě zboural, v horším vyhořel), jiná se navzájem vyměnila (což byla zvlášť oblíbená
činnost v rámci budov velkostatku), další se zapsala jako nová (pochopitelně když se postavil i nový dům), a ještě další se zjednoho
domu vyčlenila (když se stavení rozdělilo na dva majitele). Stručně řečeno - za bezmála dvě století tady vznikl menší propletenec
čísel a domu. Co s tím? Odpověď je na místě - vytvořit soupis, který by dokázal navzájem porovnat stav minulý s tím současným.
Jedině tak se lze přesně dozvědět, kdo se kde narodil, žil, zemřel, - jedině tak lze lokalizovat ten daný, konkrétní dům. Samotné číslo
je v tomto případě pouhým vodítkem.
Protože textu je hodně, nebudu již dále zdržovat, jen podotknu, že zatím co jednotlivá stavení šla dohledat vcelku dobře,
tajenkou o velké neznámé se pro mne stalo číslování některých budov bývalého velkostatku - viz dále. Nu, snad čas, archivní
záznamy a také postřehy Vás, kteří budete číst následující řádky, vnesou během doby do celé záležitosti více světla.

Přehled domů a popisných čísel (1830-1910)
Budovy velkostatku.

Majitelé: 1825-1860 hrabata Strachwitzové, 1860-1865 hrabě K. O. Leppe- Weisenfeld, 1865 hro M. Strachwitz, 1865-1877 vídeňský
obchodník se suknem J. Maya, 1877-1945 baron M. Konigswarter a jeho vnuk, baron J. Konigswarter.
l.(zámek) - každý z uvedených majitelů se na zámku zdržoval pouze příležitostně - jedinou výjimkou byla v tomto směru
hraběcí rodina Strachwitzů, Tito zde žili trvale, přičemž společně s nimi přebývala na zámku i celá řada služebných (komomé,
kuchařky, portýr, stolník atd.), případně dalších zaměstnanců (důchodní, obroční či šafář). K r. 1869 je zámek uváděn jako prázdný;
za barona J. Konigswartera zde byl trvale zapsán pouze portýr - k r. 1910 I. Dohnal.
2. (dvůr u zámku) - zhruba do pol. 19. st. je pod tímto číslem zapsán celý dvůr. Když z tohoto, na tehdejší dobu poměrně
rozsáhlého komplexu, vyčlením pouze obytné prostory, pak se vedle drobných staveb (např. zahradnický domek, zaniklý po r. 1835,
či samostatný byt sládka a strážného), jednalo především o severní křídlo, přebudované na zač. 18. st. ze "starého zámku". (Dnes čp.
93). V této budově se nacházely byty zaměstnanců: - kolem r. 1858 jsou to rodiny pacholků, drábů a kočích, po r. 1860 se sem ze
zámku stěhuje šafář s pojezdným, ale žije zde i nadkovář, sladovnický mistr a ještě později i důchodní a nadlesní. Před r. 1890
přechází číslo v rámci dvora na panskou nálevnu (dnes zbouráno) a v r. 1910 i na poštu (dnes čp. 3). Dnes se čp. 2 nachází na domě,
stojícím vedle bývalého vjezdu do dvora (totožný s vjezdem do Sběrného dvora). V r. 1912 se na jeho místě nacházel sklad
hospodářského nářadí.
3. (ma/ý dvůr v Oboře) - v r. 1834 spadal pod toto číslo malý, hospodářský dvůr u rybníka v Oboře, ve kterém bydlela rodina
panského drába. Na začátku 60 I. 19. st. ustupuje čp. 3 novému čp. 101 a "odchází" do dvora u zámku, kde je připsáno na blíže
nespecifikovanou obytnou stavbu v blízkosti pivovaru. V r. 1880 přísluší pod čp. 3 byt pachtýře nálevny a současně i byt (snad
nějaký domek), v němž žije hned šest zahradnických pomocníků. V 90. I. 19. st. se trojka "stěhuje" ještě jednou, a to j iž naposledy, do
právě postaveného jižního křídla, jehož součástí je vedle koníren i byt kočího a patrová budova pošty. V r. 1910 je vynechána pošta
(viz čp. 2) a pod číslem 3 jsou zapsány dva byty - kočího F. Macheina a nočního hlídače A. Pichlera. Dnes číslo přísluší budově vedle
vjezdu do Sběrného dvora.
50. (pansky dům v Dolnťch Kapouiiatech, dnes čp. 99) - v r. 1858 je tento dům veden pod správou panství, přičemž v něm
bydlí pět pacholků s rodinami. Podstatná změna nastává po r. 1880, kdy si jeden z nájemníků, hajný T. Nejezchleba, staví v těsném
sousedství (ve směru ke koupališti) malý domek, který je posléze označen čp. 50, zatímco panský dům dostává nové čp. 99 - viz dále
čp. 32. V r. 1910 bydlí v čp. 50 A. Hrouz. V 70. I. min. st. byl dům z havarijních důvodů stržen.
51. (Bě/ský mlyn) - stával v malebném údolí říčky Bělé (pod Kořencem). Ve středověku patřil soukromému mlynáři; do
majetku vrchnosti se dostal výměnou za mlýn na Melkově. V dobových pramenech je označován jako Bělský mlýn, nicméně
známější je pod jménem "Stěničkův" - rodina mlynáře Stěničky (někdy chybně Štěničky) zde hospodařila několik století. Ve 20 I.
min. st. byl mlýn v rámci "úsporných opatření" velkostatku stržen (stejný osud potkal i cihelnu, pivovar a sladovnu). Čp. 51 se
přestěhovalo na malý domek v Kapouňatech.
76. (dům) - v 70. I. 19. st. tento dům, stojící při cestě do Obory, odkoupila správa velkostatku, načež ho využívala jako
služební byty pro zahradníky. Na stejném místě jej najdeme i dnes.
90. (dům čp. 89, později sladovna) - původně byl objekt cukrovaru veden pod čp. 89, přičemž ani podle zápisů, ani z mapy
není patrné, že by tu snad někdo trvale bydlel. Zlom nastává až v r. 1868, kdy je cukrovar přebudován na sladovnu a jej r součástí se
stává i nový, obytný dům. V témže roce také dochází k přesunu popisných čísel - sladovna je již pro příště vedena pod číslem
sousedního domu, tedy 90, kdežto ten naopak získává číslo sladovny - 89. V r. 1910 měla sladovnu v nájmu fy. Biach a syn
z Boskovic; v domě bydlel židovský správce A. Gottlieb s rodinou. Dnes tento dům najdeme v sousedství autobazaru.
91. (pal1ský dům) - zda šlo v letech 1858 a 1868, kdy se na tomto čísle uvádí rodina panského revírníka, o dům, který je
totožný s tím dnešním, se mi zatím objasnit nepodařilo. Faktem zůstává, že revírník stejného jména je v r. 1890 uváděn již na čp. 92,
tedy v hájence na Karlově. Podle mapy z r. 1871 se v místě současného domu čp. 91 sice nachází zakreslená (dřevěná) stavba,
nicméně její číslo je nečitelné. V r. 1890 na čp. 91 nebydlí nikdo, později panský cihlář T. Rosenberg. V r. 1910 jsou zde zapsáni dva
zahradní pomocníci. Dnes se domek nachází v Horním Zábraní.

$ebetovský zpravodaj
v r. 1827, nicméně ještě sedm let poté se uvádí bez popisného čísla. První
písemně do ložená trvale zde žijící rodinaje zaznamenána ke sčítání z r. 1858 (pacholek J. Štěrba). V r. 1880 zde bydlí šafář J. Barák
z Cetkovic - patrně ale již jen velmi krátce, protože v 80 I. je dvůr přeměn na myslivnu. V r. 1910 je na tomto čísle zapsán lesní
správce M. Ullmann z Frýdlantu s hospodyní a služkou. Hájovna leží při silnici na Po horu.
93. (Světelský dvůr panský) - pod tímto číslem je v soupisu obyvatel k r. 1868 zapsán dvůr, který stával ve Světlé. Celkem zde
žilo pět rodin - vedle nájemce šlo většinou o pacholky při konlch. V průběhu 80. l. 19. st. dochází k větším stavebním úpravám ve
dvoře u zámku. Především se jedná o rozšíření západního křídla s úřednickými byty - po dokončení se do nového stěhuje nejen
důchodní, šafář či lesník, ale také číslo 93. Od této chvíle zde již zůstává natrvalo ..... tedy to číslo!
99. (panský dům v dolnich Kupouiiatech] - původně byl tento dům označen čp. 50 - viz výše. V r. 1890 se poprvé objevuje
pod novým číslem 99, přičemž toto číslo je přeneseno z domu čp. 32 - viz níže. V r. 1910 jsou zde uváděny dva byty: s rodinami zde
žijí V. Valfk, "obsluhovatel parního stroje na pile" a F. Bušina, dělník na pile.
100. (Panský dům) - jaké okolnosti zavdaly příčinu k výstavbě tohoto domu, jsem zatím nezjistila. Snad mělo jít původně o
jakýsi penzion pro vysloužilé zaměstnance panství - aspoň by tomu napovídal jeho první (a také poslední) klient, bývalý správce ve
výslužbě, K. Ohnahauser.
Po jeho smrti zřídila baronka v domě mateřskou školku (J 884), kde dlouhá léta působila učitelka M.
Škodová z Brna. V r. 1910 zde s rodinou bydlel školník F. Kavan. Dům se nachází v Kapouňatech.
101. (Dvůr Obora) - v r. 1834 zde stával malý dvůr, označený čp. 3. K r. 1858 se čp. 101 ještě neuvádí, v r. 1868 jsou již pod
ním zapsány čtyři rodiny panských nádeníků. Rozšíření do dnešní podoby se dům dočkal v 80. 1. 19. st., což nakonec dosvědčuje i
nárůst bytů zjednoho (r. 1880) na čtyři (1890). V r. 1910 zde převážně bydlí zaměstnanci pily (strojník, účetní, lesní geometr). V 50.
I. min. st. byl dům rozdělen na samostatné bytové jednotky, z nichž každá obdržela vlastní číslo. Čp. 101 zde zůstalo zachováno.
102. (pila v Melkovském
údoli) - ve skutečnosti šlo o nevelký objekt, sestávající z přístřešku pro jednorámovou vodní pilu,
hospodářského zázemí a obytného stavení, kde žil pilař se svou rodinou (1868). Po přesunutí dřevařské výroby na Melkov přejal dům
funkci hájovny - v r. 1910 je zde zapsán hajný A. Dlapa s rodinou. Dům (v havarijním stavu) najdeme v Melkovském údoli, při
silnici na Kořenec.
103. (panská cihelna)
- cihelna stála v místě zvaném Na Babě, tedy jinak řečeno v polích po pravé straně při silnici na
Vanovice (proti pile). V r. 1868 zde hlásil trvalý pobyt cihlařský mistr Fr. Soukup s rodinou. Jen podotknu, že pocházel až od
Strakonic. Později zde žil další cihlářský mistr T. Rosenberg ze Šebetova. Ve 30 I. min. st. byla cihelna zrušena, přičemž čp. 103
převzal dům, stojící dnes v Dolním Zábraní.
104. (Moilcův dvůr) - dvůr založil v r. 1837 M. Strachwitz v blízkosti obce Světlá. Původně šlo pouze o hospodářské objekty,
k nimž náležel jeden byt (r. 1868 zde např. žil správce E. Loffelmann, pocházející od Pelhřimova). Možná stojí za zmínku, že v této
době je název Mořicova dvora potlačen na úkor názvu Augusty dvůr. Toto nejasné označení najdeme i na mapě z r. 1871. - Tak jako
většina budov veLkostatku, i Mořicův dvůr prodělal po r. 1880 citelnou změnu k lepšímu. Vedle oprav stávajících hospodářských
budov totiž dal majitel panství, baron M. Konigswarter podnět k výstavbě hned dvaceti drobných bytů pro budoucí zaměstnance
dvora. Od r. 1890 se Mořicův dvůr přesouvá pod čp. 107. V r. 1900 a 1910 je pod čp. 104 zapsán soukromý dům. Dnes přísluší dvoru
čp. 104.
107. [Moiicův dvůr) - číslo popisné 107 se objevuje v souvislosti s Mořicovým dvorem od r. 1890. V seznamu z r. 1910 je
zapsáno osmnáct bytových jednotek, z nichž se šest uvádí jako neobsazených.
V současné době se dům čp. 107 nachází nad
křižovatkou, vlevo při silnici na Světlou.
108. (vi/a) - reprezentační vila byla postavena v místech bývalých hospodářských budov dvora na konci 19. st. Sloužila k
ubytování zámeckých hostů. V r. 1900 i 1910 je vedena jako trvale neobydlená, Dnes je zde umistěn OÚ a obecní byty.
109. (pila) - poslední z obytných domů, náležejících kveLkostatku, stál od konce 19. st. v areálu pily. Vr. 1910 se vněm
nacházely tři bytové jednotky - "placmistra"F. Humpolíka, dílovedoucího F. Axmana a "obsluhovače elektr. stroje" J. Bušiny.
Později dům sloužil k administrativním účelům.
92. (Karlův dvůr) - Karlův dvůr byl vybudován

Soukromé domy.
(Vysvětlivky:
bz = beze změny,
m = majitel domu k 31.12.1910).
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Severní strana návsi.
Čp. 4 (podsedek) - pod tímto číslem se původně skrýval dům, který svou polohou bezprostředně zasahoval do blízkosti
klášterní, posléze zámecké budovy, což se mu nakonec stalo i osudným. Těsně po r. 1830 byl zbořen a pozemek, na němž stál, byl
včleněn do areálu parku. Rodina Sklenářova, které dům patřil, se odstěhovala do nového (snad) stavení v blízkosti cukrovaru - vlevo
při silnici na Boskovice. Sem s nimi "odešlo" i čp. 4. / M: M. Hrdá, podnájem: knínický učitel, pozdější šebetovský řídící učitel, A.
Cupa\.
Čp. 5 (podsedek) - bz, m: J. Valenta, rolník.
Čp. 6 (podsedek) - bz, majitel: E. Hrazdíra, obchodník se smíšeným zbožím.
Čp. 7 (podsedek) - bz, nájemník: J. Vtípil, rolník a J. Matoušek, nádeník ve vápence.
Čp. 8 (~ lán) - bz, m: F. Mazal, rolník.
Čp. 9 (~ lán) - bz, m: V. Blaha, řezník.
Čp. 10 ( ~ lán) - bz, m: C. Řiha, rolník.
Čp. 11 (podsedek) - bz, m: A. Čechová, podnájem: stolař Č. Hirt s rodinou a dělník na pile A. Rosenberg s rodinou.
Čp. 12 (~ lán) - bz, m: J. Valenta, rolník.
Čp. 13 (podsedek) - bz, m: L. Lujka, kočí v lese.
Čp. 14 (~Ián) - bz, m: F. Pospíšilová, v nájmu F. Stříž, sladovnický mistr z Knínic.
Čp. 15 (podsedek) - bz, m: J. Sedlář, rolník.
Čp. 16 (podsedek) - bz, m: J. Valentová, rolnice.
Čp. 17 (~Ián) - bz, m: F. Valenta, rolník.
Křižovatka, silnice na Boskovice.
Čp. 18. (hostinec) - bz, m: A. Mrvová, hostinská.
Čp. t 9 (domek) - bz m:1 A. Kopal, cestář.
Čp. 20 (domek) - bz, m:J. Zvejška, dělník ve sladovně.

únor2012
Čp. 21 (podsedek, později hostinec) - tento dům stával vpravo při silnici na Boskovice, zhruba v úrovni dnešních domů čp.
224 a 225. Vdova po hostinském J. Kavanovi v r. 1898 hostinec nejdříve propachtovala a následně v r. 1902 prodala J. Odehnalovi.
Protože dům svou dispozicí zasahoval do nově vyměřované okresní silnice, a navíc se na něm už přece jen podepsalo "stáří" několika
století, rozhodl se v r. 1914 J. Odehnal pro stavbu nového, moderního hostince (dnes na křižovatce), načež byl ten stávající později
stržen.
Do/ní Zábranl.
Čp. 22 (domek) - bz, m: F. Lujka, dělník ve sladovně.
Čp. 23 (domek) -bz, m: F. Horák, zahradník.
Čp. 24 (domek) - bz, m: J. Soukup, dělník ve sladovně.
Horní Zábranl.
Čp. 25 (domek) - bz, m: A. Hrdá, rolnice.
Čp. 26 (domek) - původně stával mezi čp. 25 a čp. 28. V r. 1910 je maj itelem uváděn Č. Hirt, v podnájmu zde žije F. Holfk,
dělník ve sladovně. Po 1. sv. v. byl domek z důvodu havarijního stavu zbořen a čp. bylo přeneseno na novostavbu domku" Na mezi".
Kopec.
Čp. 27(domek) - bz, m: R. Koutný, tesař.
Horní Zábrani.
Čp. 28 (domek) - bz, m: F. Dračka, dělník ve sladovně.
Čp. 29 (podsedek) - bz, m: A. Kavan, nájemci D. Konečný, dělník na pile a J. Sekanina, dělník na dráze.
Čp. 30 (domek) - bz, m: M. Kopalová, nájemník F. Heger, dělník na pile.
Čp. 31 (domek) - původně stál přes cestu proti zahradě domu čp. 38 (dnes je v těchto místech zeď zahradnictví).
V 60. 1. 19.
st. vyhořel, obnoven již nebyl a čp. se přestěhovalo na pravou stranu k domku, který dnes stojí při zahradě domu čp. 36. V soupise z r.
1910 se uvádí jako neobydlený.
Čp. 32 (domek) - původně se nacházel přes cestu proti zahradě domu čp. 37 (dnes zeď zahradnictví). V 60. 1. 19. st. vyhořel a
obnoven již nebyl. Maj itel F. Dvořák se přestěhoval do Kapouňat na čp. 99, kde je uváděn již v r. 1868. V r. 1868 je čp. 32 zapsáno na
blíže nespecifik. budově velkostatku, v r. 1880 se nevyskytuje, v r. 1890 se poprvé objevuje v Kapouňatech a nahrazuje čp. 99, které
se "stěhuje" na čp. 50. Majitel - J. Dvořák, zámečník.
Čp. 33 (domek) - bz, m: M. Blažková, majitelka obchodu se smíš. zbožím v Trnávce.
Čp. 34 (domek) - bz, m: A. Kavan, truhlář.
Čp. 35 (domek) - bz, m: F. Dragoun, dělník ve sladovně.
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Čp. 36 (~ lán) - bz, m: A. Vondálová, Vísky, nájemníci: A. Dosedla, dělník na pile a F. Jedlička, obuvník.
Čp. 37 (~ lán) - bz, m: J. Kavan.
Čp. 38 (~ lán) - bz, m: A. Procházka.
Čp. 39 (podsedek) - bz, m: A. Dragoun, zedník.
Čp. 40 (~ lán) - bz, m: T. Valenta.
Čp. 41 ( podsedek) - bz, m: T. Okáč, nájemník: F. Fučík, obchod se smíšeným zbožím.
Čp. 42 (V. lán) - bz, m: J. Valenta.
Čp. 43 (V. lán) - bz, m: manž. Dostálovi, nájemník: A. Špidlová.
Čp. 44 ( V. lán) - bz, m: A. Holub, nájemník: F. Sulický.
Čp. 45 (podsedek) - bz, m: J. Říha.
Čp. 46 (podsedek) - bz, m: J. Filip.
Čp. 47 (~ lán) - bz, m: J. Hrazdíra.
Čp. 48 (~ lán) - v r. 1901 se tento dům rozděl il na dvě čísla - viz čp. 110. V r. 1910 zde bydlel F. Staněk, pekařský mistr.
Kapouhata.
Čp. 49 (domek) - bz, m: F. Trávníček, dělník na pile.
Kopec.
Čp. 52 (V. lán) - bz, m: F. Klimeš. Do pol. 19. st. zde bydlel pohodný.
Kapouňata.
Čp. 53 (domek) - bz, m: J. Ševčík,
Horní Zábrani.
Čp. 54 (domek) - bz, m: 1. Geršl.
Dolní Zábranl.
Čp. 55 (domek) - bz, m: F. Zvejška, dělník ve sladovně.
Horní Zábraní.
Čp. 56 (domek) - bz, m: T. Dragoun, dělník ve sladovně.
Dolní Zábranl.
Čp. 57 (domek) - dřevěné stavení se původně nacházelo mezi čp. 55 a čp. 60, a stejně jako tato dvě čísla, i ono se dispozičně
odklánělo šikmo od cesty. Po r. 1910 byl domek zbourán a číslo zrušeno. V r. 1910 zde žil J. Vach, dělník na pile.
Kapouňata.
Čp. 58 (domek) - bz, m: Ž. Dvořáková, nájemník: A. Pichler.
Do/ní Zábrani.
Čp. 59 (domek) - i toto stavení (včetně čp.) dnes již na mapě obce nenajdeme. Původně stávalo vedle hospody čp. 21 (směrem
k Boskovicim), přičemž svoji kůlnou zasahovalo napříč přes téměř celou dnešní vozovku.
Proč muselo být zbouráno je tedy
nabíledni. (Původní silnice se v těchto místech ostře zatáčela). V r. 1910 zde bydlel F. Monhort, dělník ve sladovně.
Čp. 60 (domek) - původní dům se odkláněl vlevo, šikmo od cesty. Po r. 1910 byl zbourán a nahrazen novostavbou, která se
posunula na linii domu čp. 22 a zahrnula parcelu domu čp. 57. V r. 1910 zde bydlel F. Rosenberg, dělník na pile.
Čp. 61 (domek) - zbourán, m: J. Dvořák, dělník ve sladovně.
Kapouňala.
Čp. 62 (domek) - bz, m: T. Fučfková, nájemník J. Dobeš, dělník na pile.
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Kopec.
Čp. 63 (domek) - bz, m: F. Vojtěchová, vdova.
Dolní Zábraní.
Čp. 64 (domek) - bz, m: J. Lujka, rolník.
Kopec.
Čp. 65 (domek) - bz, m: A. Lizna, dělník ve sladovně.
Čp. 66 (domek) -bz, m: 1. Sulický, zedník.
Čp. 67 (domek) - stával za domkem čp. 66, směrem nahoru, k lesu. Zbourán, čp. zrušeno. M: F. Dvořák, dělník na pile.
Kapouňata.
Čp. 68 (domek) - bz, m: A. Horáková, rolnice.
Čp. 69 (domek) - bz, m: A. Zemánková, rolnice, A. Zemánek, lesní dělník.
Čp. 70 (domek) - bz, m: F. Baběrád, krejčí.
Čp. 71 (domek) - bz, m: 1. Veselý, obchodník se smíšeným zbožím, obuvník.
Čp. 72 (domek) - bz, m: F. Snášel, dělník ve sladovně.
Čp. 73 (domek) - bz, m: F. Konečný, dělník na pile.
Čp. 74 (domek) - bz, m: A. Kopalová, nájemník: J. Baběrád, dělník na pile.
Čp. 75 (domek) - bz, m: F. Poledníková, nájemník: 1. Prchal, kočí v lese.
Čp. 77 (domek) - bz, m: F. Kvapil, obuvník.
Čp. 78 (domek) - bz, m: A. Minx, dělník na pile.
Čp. 79 (domek) - bz, m: R. Dosedla, dělník na pile.
Čp. 80 (domek) - bz, m: F. Geršl, dělník na pile, obuvník.
Čp. 81 (domek) - bz, m: F. Stříž, dělník na pile.
Čp. 82 (domek) - bz, m: J. Rosenberg, dělník na pile, v létě dělník v cihelně.
Čp. 83 (domek) - bz, m: L. Veselý, tesař na pile, zahradník.
Čp. 84 (domek) - bz, m: V. Grulich, panský hajný.
Čp. 85 (domek) - bz, m: A. Veselý, dělník v lese, podomní práce.
Čp. 86 (domek) - bz, m: F. Grepl, dělník v lese, nádeník.
Čp. 87 (hostinec) - bz, m: J. Veselý, hlídač na pile, nájemník: F. Řezník, hostinský, řezník.
Čp. 88 (domek) - bz, m: A. Brabec, osobní kočí u obvodního lékaře.
Při silnici na Boskovice.
Čp. 89 (domek) - do r. 1868 měl tento domek čp. 90, kdežto pod čp. 89 byl veden sousední cukrovar. Po přestavbě cukrovaru
na sladovnu a následné výstavbě nového, bytového domu v jejím areálu, byla obě čísla "přehozena". Viz též čp. 90. M: J. Geršl,
dělník na pile.
Čp. 112 (domek) - bz, J. Bílek, dozorce na pile.
Čp. 115 (domek) - bz, V. Sklenář, rolník.
Kapounata.
Čp. 94 (domek) - bz, m: F. Kavanová, rolnice.
Čp. 95 (domek) - bz, m: 1. Kopal, rolník. Z tohoto domku se kolem r. 1905 vyčlenilo čp. 114. M: J. Kopal, rolník.
Čp. 96 (domek) - bz, m: J. Matoušek, nájemník: T. Prchal, dělník, J. Pichler, bednář.
Čp. 97 (domek) - bz, m: F. Rosenberk, lesní dělník, nájemník: 1. Matoušek, dělník na pile.
Čp. 98 (domek) - bz, m: A. Lujka, děLnfk na pile.
Čp. 114 (domek, vyčleněn z čp. 95) - bz, m: 1. Weiss, kočí v lese.
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Čp. lOS (domek) - bz, m: F. Monhort, zedník.
Do lní Zábran i.
Čp. 106 (domek) - bz, m: V. Hrdý, dělník v lese.
Jižní strana návsi.
Čp. 110 (domek, vyčleněn z čp. 48) - bz, m: J. Kchýr, dělník na pile.
Čp. 111 (vilka) - bz, m: MUDr. J. Novák.
Čp. 113 (domek) - bz, m: T. Veselý, poštovní služba.
Železnice.
Čp. 1J6 (domek při dráze) - bz, nájemník: A. Pecháček, c. k. staniční mistr.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tímto jsem vyčerpala všechna popisná čísla, uváděná při soupisu domů k 31. 12. 1910. Věřím, že daný přehled pomůže
k identifikaci jednotlivých domů, a stane se jakýmsi "pomocníkem" nejen k článku o životě v naší obci před více jak sto lety. Ten
mám připravený, a uveřejním jej v některém z dalších Zpravodajů.
Příště ...
Další výprava do historie obce nás čeká opět v dubnu. S přicházejícím jarem se vydáme do zahrad a parků, z čehož vyplývá, že
si budeme vyprávět o panských zahradnících, na jejichž tradici navázali v 30. I. min. st. postupně bratři A. a V. Smékalovi; - na
známého šebetovského zahradníka V. Smékala, najeho práci i život zavzpomíná p. V. Smékal (syn) a pi. P. Dobešová (vnučka).
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Na podkladě archívních materiálů zpracovala Miroslava Boháčková
67935 Šebetov 72, tel. 724275 143, e-rnail: bohackova.mirka@seznam.cz.

