SI

Zvukový systém 7.1 kanálů

Červenec v pranostikách
/4./ Prokop – zelí okop!
/10./ Neprší-li na Sedm bratří, bývají suché žně.
/13./ Svatá Markyta vede žence do žita.
/21./ Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.
/22./ V den Maří Magdalény rádo poprchává,
neboť svého Pána oplakává.

Program kina Šebetov

/25./ Pakli na Jakuba slunce svítí,
má pak krutá zima býti.

Pátek 26. července – TERORISTKA

Mimořádně úspěšná česká komedie

Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila
žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně
na to gauneři spoléhají. "Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi," říká
darebák. "Právě. Ale teď už si tím nikdy nebude jistý," odpoví mu paní, než
odjistí zbraň.
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na
penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti
arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka
(Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás
občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že
stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky - přesto, že jí bývalý
žák, momentálně v podmínce (Pavel Liška), dává cenné životní rady:
"Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky něco
posere."
Klasický formát, české znění, do 12 let nevhodný, 95 minut, www.cinemart.cz.
S výjimkou předpouťového představení má kino Šebetov v měsících červenec
a srpen prázdniny a nehraje. Na své věrné diváky se těšíme opět v září!

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 17 HODIN A V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 60 KČ.

Fotogalerie k příloze Pohled do historie obyvatel a domů obce Šebetov

1. První obecní dům v Šebetově.
(Foto 30. - 40. léta 20. st.)

2. Hasičská zbrojnice a obecní dům na návsi.
(Foto asi 40. léta 20. st.)

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.

/26./ Annenské chladné rosy ohlašují pěkné časy.
/31./ Od svatého Ignáca - léto se obracá.

60. ročník

ČERVENEC 2019

Změna odvozu odpadů
Nádoby na domovní odpad /popelnice/ byly v obci
Šebetov odváženy pravidelně každé pondělí v sudém týdnu.
Poslední tento odvoz se uskutečnil v pondělí 8. července
2019 v brzkých ranních hodinách.
Nově se budou popelnice odvážet každý pátek v lichém
týdnu, tedy 19. července 2019, 2. srpna 2019, 16. srpna 2019
či 30. srpna 2019.
Provozovatel odpadových služeb - Technické služby Malá
Haná k této změně přistoupil pro zlepšení a hladký
průběh logistiky svozu ze všech přibývajících členských obcí.
O záměru změnit termín odvozu domovního odpadu v obci
Šebetov jsem nebyl oficiálně informován a v den nezdařeného
a především neohlášeného nového termínu odvozu odpadu mi
zavolala jednatelka společnosti s omluvou na chybu
v komunikaci svého kolegy, který na poslední chvíli
přeplánoval rozpisy svozů.
Změnily se i termíny vývozu komodit sběrných hnízd,
od třetího týdne v červenci budou plastové odpady již opět
odváženy každý týden.

Šebetovský zpravodaj
Návsi. Požádání o dosetí trávníku u zpevněné plochy na Kopci,
dotaz na úpravu ploch po frézování pařezů. Byla nabídnuta
pomoc Skautů při udržování pořádku v odpočívadle v Oboře.
Závěrem dotaz na kouření v prostorách KD, upozornění na hrubší
vyjadřování personálu Krčmy, dotaz na dosypání a dodělání
okraje chodníku.
Zapisovatel schůze Leoš Dosedla

Lavičky pro kapli
Zelené lavice ze zámeckého parku se změnily k nepoznání.
Pro potřeby mší v naší kapli sv. Anny jsem nechal deset
starých kusů repasovat. Obdržely nový nátěr a především
dřevěné díly. Poprvé je můžete vyzkoušet při pouťové mši.
V kapli budou trvale ponechány.

Ze schůze ZO

Úvodem schůze byla přijata dotace z JMK ve výši 250 tis. Kč
na opravy v domu č.p. 215. Na provedení oprav tohoto domu byly
poptány čtyři nabídky na okenní výplně. Vybrána byla nejnižší
nabídka od firmy LIMA OKNA Boskovice. Dále bylo
odsouhlaseno
provedení
nejnutnějších
obkladačských
a instalatérských prací, drobná výmalba a výměna svítidel
v I. patře. ZO vyhovělo žádosti paní ředitelky MŠ o pořízení
nových lehátek pro děti. Členové Zastupitelstva vzali na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šebetov za
rok 2018. Dále byl udělen souhlas s celoročním hospodařením
roku 2018 bez výhrad. Byla schválena účetní závěrka za rok 2018
obce Šebetov, účetní závěrka za rok 2018 MŠ Šebetov a ZŠ
Šebetov. Dále bylo schváleno rozdělení kladných hospodářských
výsledků MŠ a ZŠ. Ředitelka ZŠ požádala o udělení výjimky
z počtu žáků pro školní rok 2019/2020, žádosti bylo vyhověno.
Bylo vzato na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019 a přijato
rozpočtové opatření č. 6/2019. Pro společnost E.ON byla
schválena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro vedení domovní přípojky v Dolním Zábraní. Bylo
vyhověno žádosti o proplacení nákladů na Dětský den. Také bylo
schváleno odkoupení parcel pro vyřešení vlastnického nesouladu
v rámci obnovy operátu.
V bodu Různé bylo diskutováno o: posudek Ing. Hořavy –
návrh firmy pana Porče – odloženo, cenová nabídka zámečnictví
pana Motla – úprava vzduchotechniky v kině a v KD – odloženo
k bližšímu seznámení, přijata byla vyhláška o rušení nočního
klidu zohledňující oslavy poutě a country akce v areálu
koupaliště. Telefonní linka bezpečí – žádost o 5 000,- Kč – ZO
nepřijalo. Dotaz na možnost nástěnky pro skauty na křižovatce –
průzkum trhu provede Ing. Axman. Ředitelka ZŠ požádala
o provedení reklamace stavebních prací na soc. zařízení
v přízemí, dále poukázala na nevhodnost parkování soukromých
vozidel za budovou školy. Debata o obnově herních prvků
a úpravě prostranství – práce budou prováděny o prázdninách.
Přítomný občan projevil nespokojenost s krátkodobými restarty
u programu ČT1 v době začátku moravského vysílání a dotázal
se na postup obnovy sousoší sv. Jana Nepomuckého, dále se
dotázal na neupravené prostranství před domem na p.č. 20/11 na

Sdělení obchodu MEGI

Plánované akce v obci

Prodejna MEGI oznamuje, že od pondělí
15. července do středy 17. července bude otevřeno pouze od
7:30 hodin do 12 hodin. Od čtvrtka 18. července bude provoz
obchodu obnoven na obvyklou otevírací dobu.
Od pondělí 15. července do čtvrtka 18. července jsou
přijímány objednávky na pouťové mini zákusky v krabici /tj.
10 x 5 druhů/. Toto objednané zboží bude k odběru od pátku
26. července.

Ve středu 17. července se od 17 hodin koná v zasedací
místnosti OÚ veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
Country večer se skupinou ASI TAK je pořádán v pátek
19. července od 19 hodin v Krčmě U Piráta v areálu
koupaliště. Mimo bohatého občerstvení nebude chybět ani
gulášek, opékané makrely či cigáro z udírny.

Oznámení MUDr. Machačové
Dětská lékařka MUDr. Rula Machačová oznamuje změnu
ordinační doby na zdravotním středisku Šebetov v měsících
červenec 2019 a srpen 2019.
Pondělí 7:30 – 10 hodin Úterý 11 – 13 hodin
Středa 7:30 – 10 hodin Čtvrtek neordinuje se
Pátek
7:30 – 10 hodin
MUDr. Machačová dále oznamuje, že od 5. srpna 2019
do 16. srpna 2019 nebude ordinovat z důvodu čerpání
dovolené.

Zubní pohotovosti

Zasedání ZO č. 5/2019 ze dne 19. června 2019
Vzhledem ke značné obsáhlosti zápisu ze zasedání
a nedostatku tiskového prostoru Zpravodaje otiskujeme pouze
stručné shrnutí bez osobních a citlivých údajů. Celé znění zápisu
je uveřejněno na webu obce.

červenec 2019

Dotace z JMK
I přes poměrně restriktivní systém bodování se mi podařilo
získat dotaci na opravy v budově č.p. 215, jejíž přízemí je
využíváno jako mateřská škola. S přispěním vlastních zdrojů
se zde právě provádí nejnutnější práce na opravách
vodoinstalací, v obou podlažích se mění sanitární zařízení,
obnoví se obklady, budou se instalovat nové okenní výplně,
v horním patře se plánuje výměna osvětlovacích těles a drobná
výmalba schodiště. Práce chceme stihnout dokončit do
začátku nového školního roku. Na webu obce se na postup
prací můžete podívat ve fotogalerii.

Hasiči reprezentovali
V sobotu 29. 6. 2019 proběhlo okresní kolo požárního
sportu v Blansku. Za okrsek Šebetov se soutěže účastnil tým
žen z SDH Šebetov a týmy mužů z SDH Pamětice
a SDH Vážany.

Zubní
pohotovost
je
dle
rozpisu
zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
20.7. MDDr. Gořulová, Letovice, Masarykovo nám. 162/38,
telefon 792 325 594
21.7. MUDr. Paulíčková, Černá Hora, Zdrav. středisko,
telefon 725 415 615
27.7. MUDr. Kulhánková, Křtiny, Zdrav. středisko,
telefon 516 414 291
28.7. MDDr. Koudelková, Blansko, Pražská 1b, 516 419 538
03.8. MUDr. Hosová, Rájec, Zdrav. středisko, 516 432 138
04.8. MUDr. Hošáková, Adamov, U Kostela 4, 516 446 428
10.8. MUDr. Houdková, Blansko, Pražská 1b, 731 144 155
11.8. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197, 516 471 210
17.8. MUDr. Jaklová, Boskovice, Smetanova 24,
telefon 516 454 046
18.8. MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8, 516 454 338
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

Naše ženy byly opět úspěšné a vybojovaly 3. místo.
I když se naši muži na okresní kolo neprobojovali, byli
nápomocní spřáteleným sborům SDH Deštná, SDH Pamětice
a SDH Velká Roudka. Ani mezi rozhodčími nechyběl náš člen
Jiří Habala, který dělal rozhodčího na 100 m s překážkami
a štafetě 4x100 m.
Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci našeho
sboru a obce Šebetov.
Za SDH Šebetov Tomáš Tvarog

* Provozovatel minimarketu KEVIN v Šebetově hledá
hodnou paní na občasné hlídání jejich jednoročního syna.
Dále přijme brigádní sílu na vybalování a regálování zboží.
Bližší informace obdržíte v prodejně.
* K lavičkám u herních prvků na návsi byl zabudován stůl,
na odpočívadlo v Oboře byl nainstalován odpadkový koš.
Doufejme, že obojí vydrží nápor veřejnosti a bude co nejlépe
sloužit svému účelu.
* Po třech neúspěšných pokusech opatřit skluzavku na
koupališti kvalitním nátěrem byla raději odvezena do lakovny.
Snad bude do pouti k radosti dětí zpátky v bazénu.
* V průběhu jara došlo k aktualizaci internetových stránek
SDH Šebetov. Nyní na nich najdete nejaktuálnější informace,
pozvánky a fotografie ze společenských akcí a aktivit spolku.
www.hasicisebetov.cz.

Zavzpomínejte na hru ze školních lavic. Pivovar Litovel
Vás zve na zcela rozverný turnaj LITOVELSKÉ
PIŠKVORKY v Krčmě U Piráta ve čtvrtek 25. července.
Hra se spoustou krásných výher začíná od 18 hodin. Nenechte
si ujít večer plný zábavy za účasti atraktivní rozhodčí a zkuste
být nejlepší! Každý hráč dostane navíc plechovku piva
Moravan zcela zdarma. Více na webu obce.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou sobotu v lichém týdnu,
tedy 20. července, 3. srpna a 17. srpna 2019 od 14 do 15
hodin.
Odvoz popelnic
Každý pátek v lichém týdnu, tedy 19. července, 2. srpna
a 16. srpna 2019. Reklamace odvozu nádob u řidiče pana
Andrlíka: tel. 775 029 516.
Termíny odvozu separovaného odpadu: plasty každý čtvrtek
v lichém týdnu a pondělí v sudém týdnu, papír každou středu
v lichém týdnu, sklo a bio odpad dle rozpisu na webu.
Svozy jednotlivých komodit odpadu a provozní dny sběrny
najdete také na webu obce v pravém sloupci dole v modulu
Svoz odpadu.
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

1935 - projednáno rozšíření vodovodu; zadána rekonstrukce obecní kanceláře; zadána úprava návsi v Kapouňatech - zaklopení potoka;
rozhodnuto o přemístění trafiky „z důvodu, že trafika na nynějším místě není žádnou okrasou pro obec“ z horní části návsi (proti domu čp. 8)
na pozemek proti čp. 37; rozhodnuto odprodat obecní pozemky v Zábraní.
1936 - projednáno vykácení obecního lesa na Kopci; schválen příspěvek na očkování rodinám s větším počtem dětí; z důvodu nedostatku
finančních prostředků rozhodnuto o opravě místních silnic pouze vyrovnáním a válcováním.
1937 - jednáno o prodeji dřeva a pařezů z obecního lesa na Kopci a o prodeji úrody třešní.
1938 - schváleno skácení starých švestek v obecním sadu a javorů a lip při Rychvaldské cestě; návrh na stavbu koupaliště v Kapouňatech;
sledování průběhu stavby koupaliště.
1939 - vyhlášen týden čistoty a pořádku v obci - každý občan si musí před svým domem
uklidit, občané, kteří mají vedle veřejných cest a obecních pozemků hnojiště, je musí
bezpodmínečně odstranit; schválení ohrazení koupaliště a pramenišť vody; nařízen nedělní klid
v řeznických živnostech.
1940 - řešena otázka obecního býka - prodej starého a nákup mladého; schváleny konečné
úpravy kolem koupaliště - dokončení hřiště a stavba dřevěných kabin; rozhodnuto, že sbírka pro
Říšský červený kříž se provede po domech; přezkoumání podaných nabídek na úpravu kanalizace
v Zábraní.
1941 - bez zápisu.
1942 - nařízení, že každý musí udržovat před svým domem pořádek; usneseno, aby se
starostou stal Josef Kavan; usneseno do rybníka na návsi zakoupit násadu ryb; rozhodnuto provést
kanalizaci v Zábraní k domu čp. 31; stanovení ceny pro nucený výsek masa; uzavření smlouvy na tři
roky s chovatelem kozlů J. Geršlem z čp. 144.
1943 - zajištění sbírky starého šatstva a odpadků; rozhodnutí o zakoupení psacího stroje;
projednána výstavba chodníku kolem obecního domu čp. 117; jednáno o obnově sochy sv. Jana Nepomuckého Památkovým úřadem v Brně a zadání
opravy sochy; provedení kanalizace v Dolním Zábraní.
Roky 1944 a 1945 jsou bez zápisu.

Dne 16. června uplynulo plných devadesát let od chvíle, co naší obcí v rámci jedné ze svých pracovních cest po střední Moravě projel tehdejší
prezident T. G. Masaryk.
Ve dnech 3. až 21. června 1929 pobýval prezident Masaryk na svém letním sídle, zámku Židlochovice. Brzy ráno v neděli 16. června se vydal
- mimo jiné za doprovodu předsedy vlády Františka Udržala, ministra vnitra Jana Černého a dcery Alice - na pracovní cestu, jejímž cílem byla návštěva
okresů Boskovice, Jevíčko a Litovel. Po kratší zastávce v Řečkovicích a v Milonicích přijel prezident v dopoledních hodinách do Boskovic, kde byl na
náměstí uvítán zástupci okresu, města, židovské obce a nejrůznějších spolků. Jako první promluvil za boskovický okres a tím tedy i za jeho obyvatele
okresní hejtman, vládní rada Alois Fendrych: „Pane presidente! Jménem obyvatelstva boskovického okresu vítám Vás co nejuctivěji a nejoddaněji. Za
Vašeho osvíceného řízení osudů státu pracovali jsme v prvním desetiletí všichni - každý na své brázdě - pilně a svědomitě na odstranění následků
dlouhé války a na upevnění naší samostatnosti, vědomi jsouce si odpovědnosti oproti národu a příštím generacím. Slibuji Vám, pane presidente,
jménem obyvatelstva, že budeme dále poctivě a nezištně pracovati v duchu Vašich zásad a projevuji Vám náš vroucí dík za Vaši vzácnou návštěvu
s prosbou, by dobrotivé nebe Vás dlouho zachovalo nám.“
Poté, co se prezident Masaryk podepsal do pamětní knihy, směřovala jeho další cesta do Jevíčka, kde měl být podle programu před polednem.
Můžeme tedy odhadnout, že Šebetovem projížděl někdy kolem 11. hodiny. Jak probíhaly přípravy k uvítání prezidentské kolony v naší obci, dokládá
zápis ze schůze Obecní rady, která byla zvláště za tím účelem svolána na 5. června. K bodu jedna - „Zařízení postupu oslav a postavení slavobran
i stožárů ku uvítání pana prezidenta Masaryka na den 16. června t. m.“ se nakonec starosta Josef Kavan, náměstek František Monhort a radní Eduard
Hrazdira, František Fučík a František Humpolík usnesli následovně: „Postaviti jednu slavobránu u sladovny a druhou mezi školou a obecním domem.
Dále mezi obě brány postaví se asi 12 stožárů podle nutnosti, které budou ověnčeny a okrášleny kyticí a praporem. Ku udržení pořádku a sestavení
postupném pořadí navržena komise z následujících členů - Fr. Fučík, pan řídící Cupal, pan učitel Žďárský, náčelník hasičů pan Hrouza a pan Fr. Axman.
Spojené povozy obstará pan starosta, postavení slavobrán a stožárů obstará pan radní Humpolík, chvojí obstará pan náměstek Monhort.“
Jak jsme si již řekli, prezident T. G. Masaryk projížděl Šebetovem někdy kolem jedenácté hodiny. Zda se však dozajista početnému obecenstvu
podařilo hlavu státu zahlédnout, je s otazníkem. Knínický kronikář Alois Ferulík totiž do tamější kroniky poznamenal: „Bohužel, mnozí prezidenta
neviděli, poněvadž jel dosti rychle a v krytém autu.“
Po zastávce v Jevíčku pokračoval prezident Masaryk na hrad Bouzov a do Litovle, kde svoji cestu zakončil, načež se ve večerních hodinách
vrátil zpět do Židlochovic. Dlužno ještě podotknout, že za Jevíčkem na cestě k Bouzovu dostihla prezidentskou kolonu prudká bouřka, která jinak
pečlivě naplánovaný program téměř o hodinu a půl zbrzdila.

V malebném údolí říčky Bělé stával již od středověku mlýn, kterému se podle jeho majitelů říkalo Stěničkův. Za jeho historií se vydáme v příští
příloze Zpravodaje. (Pokud byste měli k Stěničkovu mlýnu nějaký poznatek či vzpomínku, případně pocházíte z rodu Stěničků, prosím, ozvěte se mi.
Děkuji.)

Na základě archivních dokumentů a vzpomínek pamětníků zpracovala Miroslava Boháčková, 679 35 Šebetov 72,
tel. 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam.cz.

Fotopřílohu /dva dobové snímky/ najdete na zadní straně Zpravodaje obce.

Dne 17. března 1849 byl vydán (s působností od 1. 1. 1850) „Prozatímní obecní zákon“, na jehož základě došlo ke zřízení místních, okresních
a krajských obcí jakožto základů nové územní samosprávy. Obce se tak po dlouhých staletích
vymaňují z vlivu vrchnosti, stávají se svobodnými a do vínku je jim dána řada pravomocí, jako
kupříkladu možnost spravovat vlastní jmění, zřídit místní policii či uplatnit vlastní trestní senát
(skládal se ze starosty a dvou radních). Souběžně s těmito změnami zaniká i dosavadní funkce
rychtáře a vedení obce se ujímá obecní představenstvo v čele se starostou. A právě starostové
a radní - pochopitelně ti zdejší - jsou námětem dnešní první části výpravy za historií naší obce.
V druhé části nahlédneme do zápisů Obecního výboru a Obecní rady, a konečně na závěr si
připomeneme jednu zajímavou událost, od níž v červnu uplynulo plných devadesát let.

V úvodu je třeba připomenout, že jména starostů Šebetova - zvláště z období druhé poloviny
19. st. - se v nějakém ucelenějším soupisu nedochovala. Následující přehled jsem sestavila na
základě podpisů, dochovaných na nejrůznějších archivních listinách.
Zřejmě prvním šebetovským starostou (za jménem není uvedena funkce, takže mohlo jít
dost dobře i o radního) byl Josef KOZLOVSKÝ, s jehož podpisem se pravidelně setkáváme
v soupisech odeslané pošty zdejšího Obecního výboru v letech 1853-54. Za zmínku stojí, že Josef
Kozlovský byl sedlák (půlláník) z čp. 8 a dožil se pouhých pětačtyřiceti let (†1863). K r. 1855 je ve
stejném soupisu uváděn již s funkcí starosty Josef KAVAN, sedlák z čp. 37 a v rozmezí let 1856-1859
František VALENTA, sedlák z čp. 42. Z téže doby známe jméno i prvního radního, sedláka Tomáše
Holuba z čp. 44.
V l. 1859-1864 figuruje na obecních listinách podpis starosty Josefa DOKOUPILA, sedláka z čp. 41. Zřejmě pouhý rok (1865) vedl starostenský
úřad HRAZDIRA (křestní jméno není uvedeno), přičemž jedním z radních byl bývalý starosta Josef Dokoupil. S ním coby radním se setkáváme
i v l. 1865-1870, kdy se v čele šebetovské obce znovu objevuje Josef KAVAN. Nejde však o bývalého starostu - ten byl již několik roků po smrti (†1862
ve věku 43 let), ale o jeho jmenovce, jinak podsedníka a hostinského Josefa Kavana z čp. 21. V l. 1871- 1872 se zmiňuje starosta František VALENTA.
Ze dne 24. července 1873 se vzácně dochoval zápis z volby Obecního představenstva, v němž se mimo jiné praví (doslovný přepis): „Poněvadž
ze žádné strany námytky činěné nebyly, a byly zvoleni většinou hlasů z 9 výborů za představeného Obce Šebetovské p. Tomáš Říha s 6 hlasi a za
prvního radního František Valenta čís. 40 a Jozef Kavan s 8 hlasi.“ Starostou obce se tak stal Tomáš ŘÍHA, sedlák (půlláník) na čp. 9. Pro upřesnění
ještě dodám, že členům obecních výborů se říkalo „výbor“ nebo „výborník“.
Podle podpisů na dochovaných listinách byl v rozmezí let 1877-1885 starostou Josef KAVAN. Zda šlo o hostinského z čp. 21, který již jednou
tuto funkci zastával, nebo o syna bývalého starosty Josefa Kavana z čp. 37, který měl totožné jméno se svým otcem, nedokáži jednoznačně říci.
Každopádně, jeden z uvedených byl v dané době i radním. Z dalších radních se zmiňují Cyril Říha, Martin Hradský, Josef Holub, Jan Hrazdira, Josef
Hrazdira a Josef Bílek.
V r. 1886 byl starostou zvolen Cyril ŘÍHA, sedlák z čp. 10. V tuto chvíli se také poprvé setkáváme s radním Tomášem Valentou. O tři roky
později (1889) se starostou stává Josef KAVAN z čp. 21, který vedl úřad i následující volební období (od r. 1891).
Dne 28. 7. 1891 se v Šebetově konaly volby devíti členů Obecního výboru a čtyř náhradníků. Nejvíce hlasů, tedy devět obdržel a prvním
radním se tak stal František Hrazdira z čp. 47, na druhém místě skončil Josef Kavan z čp. 21, který měl sedm hlasů. Do výboru byli dále zvoleni Tomáš
Valenta, František Špidla, Josef Holub, Jan Sedlář, Josef Valenta z čp. 42, František Kvapil a Alois Pospíšil. Co se týče radního Františka Hrazdiry,
rozrušila v létě r. 1892 nejen zdejší „výborníky“ zpráva c. k. okr. hejtmanství v Boskovicích, že onen „pro zločin krádeže ku 4 měsíčnímu žaláři odsouzen
byl, tím práva volebního pozbyl“. V dopisu z 5. září vyzývá c. k. okr. hejtmanství zdejší představenstvo, aby na uprázdněné místo vypsalo nové volby
a výsledek neprodleně ohlásilo.
V r. 1894 byl do čela obce zvolen dosavadní radní Tomáš VALENTA, jinak sedlák na čp. 17. Svůj úřad vykonával svědomitě po následující
třináct let a dle vzpomínek pamětníků patřil k velmi oblíbeným. K r. 1904 se ve funkci radních uvádějí Josef Kavan z čp. 37, Josef Valenta z čp. 42
a František Kvapil z Kapouňat.

Šebetovský zpravodaj
V r. 1907 se novým starostou stává dlouholetý radní a zapisovatel (což byla zvláštní funkce) Josef KAVAN z čp. 37. V r. 1909 tvořil Obecní
výbor celkem 12 osob. Vedle starosty Josefa Kavana to byli radní Josef Valenta, František Kvapil a Josef Říha, členy dále byli Cyril Říha, Tomáš Valenta,
Eduard Hrazdira, MUDr. Josef Novák, Josef Geršl, František Valenta, František Mazal a Josef Lujka. Další
volby proběhly o tři roky později a v kronice se o nich dochoval následující zápis: „Dne 28. 12. 1912 byla
vykonána volba do Obecního výboru a dne 8. 1. 1913 do Obecního představenstva. Ve třech voličských
sborech jest 136 voličů. V každém sboru se volí 4 členi Obec. výboru a 2 náhradníci. - Volilo celkem 54 voličů,
82 voličů se k volbě nedostavili a nevolili. Volba ve III. sboru počala o čtvrt na devět a skončila v deset hodin
dopoledne. Volba ve II. sboru začala o půl jedenácté a skončila ve čtvrt na dvanáct dopoledne. Volba v I.
sboru začala o půl dvanácté a skončila ve dvanáct hodin. Zvoleni byli do obecního představenstva Josef
Kavan - starosta, Josef Valenta - první radní, Josef Geršl - druhý radní, František Kvapil - třetí radní, Eduard
Hrazdira - zapisovatel, dále členové František Fučík, Josef Valenta, Josef Lujka, Tomáš Valenta, František
Mazal, Josef Říha a MUDr. Josef Novák.“ - Jak již bylo v textu řečeno, starostou se stal opět Josef KAVAN
z čp. 37, který ve funkci setrval až do prvních komunálních voleb v nově vzniklé Československé republice
v červnu 1919, kdy jej vystřídal ředitel zdejší školy Antonín Cupal. Josef Kavan dále pokračoval jako starostův náměstek, funkci zapisovatele
(tajemníka) vykonával učitel Jan Horák. V novém zastupitelstvu dále působili Alois Hrouz, František Fučík, správce pily František Humpolík, Alois Geršl,
MUDr. Josef Novák, Antonín Holub, Jan Bílek, Veselý, Josef Valenta a František Dragon.
Další volby proběhly v r. 1923: dne 16. 9. byla provedena volba Obecního zastupitelstva a dne 3. 10. Obecní rady. Voleb se zúčastnily tři strany
- Strana lidová se stranou dělnictva, Strana dělníků, domkařů a malorolníků a Strana lidová i sdružených stran národních. Celkem volilo 393 voličů,
odevzdáno bylo 390 platných hlasů. V čele obce opět stanul někdejší starosta Josef KAVAN z čp. 37, jeho náměstkem byl zvolen rolník František
Monhort z čp. 105, radními lesní na velkostatku Václav Říha z čp. 92, obchodník Eduard Hrazdira z čp. 6 a obuvník Alois Geršl z čp. 77.
Josef Kavan spravoval obec po dvě funkční období. V r. 1932 proběhly další komunální volby, které - jak zmiňuje kronika - značně rozvířily
veřejný život naší obce. Důvod? - V zápisu se uvádí: „Až do roku letošního volívalo se u nás od založení samostatného státu československého dle
zásady poměrného zastoupení. Poněvadž však při posledním sčítání lidu chyběl 1 občan do 700 obyvatel,
zvítězila kandidátka vedená Aloisem Geršlem, obuvníkem ze zdejší osady Kapouňat, která získala většinu
hlasů. Bylo to velikým překvapením pro stranu velkostatku vedenou Františkem Humpolíkem, správcem
parní pily a spojenou s ní stranou lidovců, kde nejvíce uplatňoval se do Šebetova přistěhovavší stolař Čeněk
Bárta, kteří zapomněli onu okolnost zjistiti. Proti volbám byl těmito podán rekurs, který však byl nadřízenými
zákonitými instancemi zamítnut. Dohodou potom byli do obecního zastupitelstva zvoleni tito občané: Alois
Geršl, domkař a obuvník, Antonín Stříž, domkař a zedník, František Janek, domkař a zedník, Josef Geršl,
domkař, Alois Hrdý, domkař a dělník na dráze, Josef Kavan ml., rolník, Josef Valenta, rolník čp. 40, Antonín
Holub, rolník, Eduard Hrazdira, obchodník, František Kroužílek, domkař, Karel Kabelka, lesní správce,
František Krebs, nadlesní, Antonín Kavan, domkař a zedník, Jan Dvořák, soukr. zaměstnanec v. v. a Josef
Říha, rolník.“
Starostou byl zvolen Alois GERŠL. Jak uvádí kronikář: „Jest to prvý případ v dějinách naší obce, že starosta jest z osady Kapouňat“. Nový
starosta rozhodně nemohl tušit, že setrvá v úřadu třináct let, přičemž šest posledních bude poznamenáno válečnými událostmi. (V r. 1942 byla funkce
starosty krátce přenesena na Josefa Kavana.)
Dne 10. 5. 1945 byl v budově obecního úřadu ustanoven Místní revoluční národní výbor, který převzal pravomoce někdejšího Obecního
zastupitelstva. V neděli 20. 5. 1945 se na veřejném shromáždění oprávněných voličů v zámku konala volba členů do Místního národního výboru.
Ke dni 11. 6. byl předsedou MNV ustanoven učitel Ladislav Žďárský, místopředsedou František Grulich, jednatelem František Vích a pokladníkem
Antonín Stříž.

Odměna, kterou starostové za svůj úřad dostávali, byla rázu čistě symbolického. Tak například v r. 1906 obdržel starosta ročně 80 Korun,
o rok později mu schválil Obecní výbor odměnu ve výši 100 Korun. (Pro srovnání - v r. 1911 činila roční průměrná mzda dělníka v továrně kolem 1000
K, pekař si za týden vydělal v průměru 38 K, zedník 34 K, zámečník 35 K a třeba takový kočí 28 K). Z dalších zaměstnanců Obecního úřadu bych
například zmínila stolaře Antonína Procházky, který za práci polního hlídače (šlo o sezonní zaměstnání) obdržel 110 K ročně. Stejná částka náležela
i nočnímu hlídači Josefu Kopalovi. V r. 1912 Josef Kopal požádal o kabát, v čemž mu obec bez námitek vyhověla.
K r. 1908 se uvádí plat obecního písaře 80 K, ponocného 108 K a obecního posla 100 K. Radní měli schválenou odměnu 48 K. V r. 1913 bylo
služné starosty zvýšeno na 150 K, noční hlídač Alois Kopal si přišel na 140 K a obecní sluha Antonín Procházka na 150 K. Ve válečném r. 1917 se
A. Procházkovi zvýšil plat na 200 K a dočasnému ponocnému Josefu Lujkovi na 160 K. Odměna starosty činila 400 K, radních 60 K, obecního tajemníka
200 K, obecního sluhy 300 K a ponocného Aloise Kopala 180 K. V r. 1919 došlo k dalšímu navýšení - služné starosty nyní činilo 600 Kč, radní obdrželi
200 Kč, obecní tajemník 300 Kč, obecní sluha 500 Kč a ponocný 200 Kč. V r. 1921 měl nově ustanovený polní hlídač Vincenc Hrdý mzdu 400 Kč ročně.

Do r. 1908, kdy byl postaven první obecní dům v Šebetově (dnes zdravotní středisko) se zdejší představitelé scházeli v „obecní kanceláři“,
o jejímž umístění se mi však nepodařila aspoň pro tuto chvíli nalézt žádná informace. V r. 1929 se zdejší Obecní úřad přestěhoval do prvního patra
zrekonstruované hasičské zbrojnice, od r. 1957 úřaduje ve vile čp. 108. O stavbě původního obecního domu a rekonstrukci hasičské zbrojnice si
povíme v některé další příloze Zpravodaje.

První dochovaný „Protokol“, tedy zápis ze schůze zdejšího Obecního výboru, pochází ze 17. října 1904. V následujících letech se členové
Obecního výboru (dnes Zastupitelstvo obce) scházeli vždy přibližně desetkrát do roka (v r. 1906 ale třeba jen třikrát) a nejčastěji řešili prodej, výměnu
či propachtování obecních pozemků, dále nákup a ustájení obecního býka, udělení domovského práva lidem žijícím v obci více jak deset let či přidělení
chudinské podpory. Na schůzích se rovněž volili členové nejrůznějších komisí (případně samotného Obecního výboru) a jednou do roka se schvalovaly
obecní účty a projednával rozpočet obce. Přítomno bylo téměř vždy všech dvanáct členů výboru včetně starosty a tří radních. Zápisy z jednání
Obecního představenstva za toto období se nedochovaly.
Nejstarší zápisy zdejší Obecní rady (tj. starosta a radní) pocházejí ze 14. března 1928. Obsahově se nijak neliší od předchozích zápisů Obecního
výboru, snad jsou jen obsáhlejší a stále častěji řeší nejrůznější stavební akce (kanalizace, vodovod, hasičská zbrojnice, elektrifikace, úprava návsi
apod.). Zápisy z jednání Obecního zastupitelstva za toto období se nedochovaly.

červenec 2019
Stručný výtah ze zápisů z jednání Obecního výboru.
1906 - schválení 150 K na nákup obecního býka; obecním hospodářem byl zvolen František Mazal, obecním písařem Eduard Hrazdira,
policejním komisařem František Valenta a Josef Geršl, do sirotčí rady byli zvoleni Josef Říha a František Mazal.
1908 - schválení stavby obecního domu; jednání o zadání a průběhu stavby obecního domu; prodána obecní pastouška v Horním Zábraní
Tomáši Dragounovi za 1000 K.
1909 - zřízen chudinský fond, otcem chudých zvolen František Kvapil, pokladníkem Josef Valenta; ustanoveno vybírat od řezníka Vincence
Blahy za prohlížení dobytka a masa 100 K za rok; jednání o výši nájmu za četnickou stanici v nově postaveném obecním domě (schválená částka
350 K na rok); schválení stavby okresní silnice přes Kapouňata směrem ke Karlovu a zároveň zrušení silnice přes Rychvald na Kopci.
1910 - odsouhlasení deputace k zemskému výboru do Brna stran výstavby školy; omezení pastvy
dobytka na obecních pozemcích na Kopci; domovské právo uděleno hostinskému Janu Odehnalovi; vzhledem
k tomu, že majitelé pozemků 842 a 843 (tj. přibližně na Mezi proti OÚ, kde je dnes MŠ) nebyli ochotni tyto za
účelem stavby obecné školy prodat, navrhl MUDr. J. Novák, aby byla škola postavena za humny mezi zelinářskou
zahradou a domem čp. 111 (tj. při cestě z Horního Zábraní k obchodu Megi), což bylo jednohlasně schváleno.
1911 - Josef Kavan odvolal prodej pozemku pro stavbu školy (Horní Zábraní), domluven nový pozemek
na zahradě Antonína Kavana z čp. 29 (tj. místo, kde dnes stojí budova ZŠ); schválen řád pro obecní knihovnu,
knihovníkem zvolen František Monhort; schváleno pachtování trávy na tři roky; posouzení žádosti Eduarda
Hrazdiry z čp. 6 a sousedů na zřízení vodovodu z Kopce; schválení žádosti M. Braunerové o chudinskou podporu
ve výši 3 K po dobu 2 měsíců; jednání o stavbě školy.
1912 - na návrh radního Říhy zřízena 3x týdně v obecní kanceláři čítárna; rozděleno užívání pastvin mezi
domkaři; domovské právo uděleno pekaři Františku Staňkovi a Antonínu Pichlerovi; projednána otázka zřízení
vodovodu a zavedení elektřiny; obecní býk přidělen do soukromého užívání Josefu Valentovi za daných podmínek; stavba školy - nábytek zadán
stolaři Dosedlovi.
1913 - volba řídícího učitele - jedenácti hlasy zvolen Antonín Cupal; zamítnutí přidělení ke kominickému obvodu v Boskovicích z důvodu,
že obec má dlouholeté dobré zkušenosti s kominickým mistrem z Jevíčka; řešeny otázky kolem dostavby školy; domovské právo uděleno Karlu
Konečnému a Františku Zvejškovi.
1914 - schválení účtů za stavbu školy.
1915 - usneseno vybírat obecním sluhou Ant. Procházkou za každou připuštěnou krávu poplatek 2 K 50 hal.; zajistit soupisy mouky, přebytek
mouky odevzdají občané na vojenské účely; určit koně a povozy na vojenské účely; projednán návrh na vysázení návsi ovocnými stromky.
1916 - vedením obecní pokladny dočasně pověřen Jan Odehnal; vyřízení žádosti o chudinský příspěvek F. Filipové a jejím třem dětem ve výši
5 K měsíčně.
1917 - domovské právo uděleno Vincenci Blahovi; vyřízení žádosti o příspěvek na opatrovnictví I. Stříže pro Fr. Konečného ve výši nejvýše
50 K měsíčně; za pasení krávy na obecním pozemku stanoven poplatek 1 K, za kozu po 20 hal.; nedaří se obsadit místo obecního pastýře; projednána
válečná půjčka.
1918 - projednána válečná půjčka; rozdělení obecních pastvin na Kopci mezi občany; zajištění opravy obecních cest.
1919 - zrušeno vybírání školního paušálu; jednáno o elektrifikaci obce; projednána organizace oslav národního svátku 28. října; domovské
právo uděleno baronu Janu Königswarterovi.
1920 - omezení tanečních zábav; stanovení částky 600 Kč Josefu Říhovi z čp. 10 za chov plemenného býka; ustanovení Osvětového svazu;
provedení kanalizace na návsi a v Zábraní; zřízení izolační místnosti a ustanovení ošetřovatele Ludvíka Stříže; zavedení vody do školy; jednáno
o zřízení občanské újezdní školy; návrh na zřízení telefonní hovorny v domě čp. 76; polním hlídačem ustanoven František Grepl; prodán obecní kočár;
projednáno uzavření MŠ v Kapouňatech čp. 100 a rozhodnuto, že nadační fond, z něhož byla školka financována, bude sloužit pro potřeby školních
dětí z chudých rodin; pozván Mor. zem. zeměměřičský úřad za účelem přesného zaměření obecních pozemků.
1921 - zamítnutí přistoupení do školní obce měšťanské v Knínicích.
1922 - rozšíření kanalizace na návsi.

Stručný výtah ze zápisů z jednání Obecní rady.
1928 - usneseno prodat ovoce z obecních stromů občanům; projednání žádosti obchodníka Františka Sedláka z čp. 111 na připojení se
k veřejnému vodovodu; zadání výběrového řízení na přestavbu hasičské zbrojnice a obecního domu; schválení školního rozpočtu. - A nyní pro
zajímavost jeden autentický zápis z 19. 12. 1928, týkající se odběru vody z nedávno dokončeného vodovodu. Pro objasnění textu ještě doplním, že
voda se pouštěla denně jen v určité hodiny. - „Ohledně vodovodu, z něhož v poslední době se jeví nedostatek vody následkem zbytečného plýtvání
usneseno veřejně vyhlásiti, že vodovod jako dosud se uzavírati nebude, ale zjistí-li se pachatel, bude z odběru vody vyloučen uzavřením vody.“
1929 - zamítnutí výstavby benzínové stanice na křižovatce pro nedostatek místa; vzat na vědomí přípis OÚ Boskovice, aby obchodníci
uchovávali cukrovinky pod skleněnými příklopy; projednán odprodej dřeva z obecního lesa; řešena organizace průjezdu prezidenta T. G. Masaryka
(podrobněji viz níže).
1930 - odsouhlasení výstavby poštovní úřadovny; povolení stavby kina; podpora autobusového spojení.
1931 - rozhodnutí o zpevnění silnice od sladovny k Sedlákovým (tj. od autobazaru k čp. 111); zadáno ustanovení přípřeže k vojenským účelům;
projednána dostavba poštovního úřadu.
1932 - stanovení místa, kde má obecní sluha bubnem obecní záležitosti vyhlašovat a stanovení
úředních hodin na OÚ; rozhodnuto o úpravě obecních studní a rybníka; schválení prodeje třešní jedinému
zájemci J. Vojtěchovi z čp. 63 za 120 Kč; denní mzda na obecních pracích stanovena na 15 Kč; zvýšení
nájemného četnické stanice; zadána oprava podlahy v obecní noclehárně; rozhodnuto vymáhat nedoplatky
za pronájem trávy soudně; schválení prodeje býka - chovatelka Fr. Mazalová udává, že býk je poslední
dobou zlý; projednání stavby prádelny a sklepa na poště; oprava izolační místnosti; přidělení pastvin
občanům na zpracování na pole.
1933 - stanovení výše vodného; rozšíření vodovodu o nové prameny; majitelé zahrad vyzváni, aby
hubili škůdce; projednání zprávy o kolaudaci vodovodu; zadáno vyhotovení výstražných tabulek pro
automobilisty a jejich umístění na začátku obce - malbu provede malíř A. Jakubec, upevnění A. Kopal;
rozhodnuto o opravě obecních cest štěrkem a kamením; ohlášení, že voda bude otevřena každý den mezi
10-12 hod.
1934 - zajištění dřeva pro obecní kancelář z obecního lesa; projednání stavby mostu v Zábraní - zedníkům placeny 3 Kč na hodinu.

