Zvukový systém 7.1 kanálů

Program kina Šebetov
Pátek 7. února – ŽENSKÁ NA VRCHOLU

Hvězdně obsazená zimní česká romantická komedie

… když láska přemůže i bod mrazu.
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí na popud své tety Ely (Jana
Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent na horách, aby se tak vyhnula svému citovému problému. Díky své
roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota. Tam potkává dva muže, ač o žádné seznamování opravdu nestojí.
Jedním je horal a milovník adrenalinových sportů Richard (Martin Dejdar) a druhým, jeho bratr (Marek Němec), vážený člen horské
služby, ale hlavně milovník žen a zábavy.
Tahle nesourodá partička se ve sněhem zapadané Samotě rozhodně nenudí. A to Helena ještě netuší, že její starostlivá milující matka
(Jana Preissová) donutí protestujícího otce (Bolek Polívka), aby vyrazili na hory za nimi. Jsou Vánoce a rodina musí být přece
pohromadě!
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 109 minut, www.bioscop.cz.

Pátek 21. února – AD ASTRA

Vizuálně přitažlivé sci-fi drama se skvělým výkonem Brada Pitta

Brad Pitt putuje na vnější okraj sluneční soustavy, aby zastavil hrozbu pro veškerý život na Zemi. Objevuje zde tajemství, která
zpochybňují povahu lidské existence a naše místo ve vesmíru.
22. století. Umělá inteligence je integrována do všech průmyslových odvětví, Měsíc a Mars jsou kolonizovány, lidmi osídlené satelity
obíhají kolem Neptunu, nejvzdálenější planety sluneční soustavy. Na Zemi se staví nová babylónská věž. Je to anténa, jejíž konec
dosahuje až do vesmírného prostoru a která má sloužit k vyhledávání inteligentního mimozemského života.
Tým budující tuto obří stavbu vede Roy McBride (Brad Pitt). Astronautem se stal díky svému otci (Tommy Lee Jones), jenž byl
velitelem výzkumné expedice projektu Lima. I jejím úkolem bylo pátrat po vyspělém mimozemském životě a před dvaceti lety zmizela
kdesi v hloubi vesmíru. Nyní je Země postižena řadou nečekaných katastrof, které zasáhnou i stavbu obří antény. Americké
zpravodajské služby se domnívají, že Royův otec stále žije a ohrožení Země má původ v explozích, ke kterým dochází u planety Neptun
a souvisí s projektem Lima. Roy je vyslán na vesmírnou misi vedoucí přes Měsíc a Mars až k vnějšímu okraji sluneční soustavy, aby
zde otce našel. Jeho cesta však odhalí tajemství zpochybňující samou podstatu lidské existence a jejího místa ve vesmíru.
Širokoúhlý film, české znění, nevhodný do 12 let, 123 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 6. března – POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

Nová mimořádně úspěšná komedie Jiřího Vejdělka

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek
emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana
Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a
zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce Benda
(Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění.
Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška Balzerová) a
hypochondrický údržbář Krása (Pavel Liška). Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna procitá z mátožného spánku porevolučních
devadesátých let, rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo
se pokusit zámek Kostka zachránit.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 110 minut, www.falcon.cz.

Pátek 13. března – TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

Filmová legenda Terminátor pokračuje!

Po dni zúčtování přichází nový den…
Linda Hamilton jako Sarah Connorová a Arnold Schwarzenegger jako Terminátor T-800 se vracejí ve svých ikonických rolích. Pod
filmem, který přímo navazuje na první dva díly, jsou podepsáni sám velký James Cameron, režisér prvního legendárního snímku a Tim
Miller, který režíroval skvělého Deadpoola.
Širokoúhlý film, české znění, do 15 let nepřístupný, 128 minut, www.cinemart.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.
Program kina Šebetov včetně ukázek filmů najdete na: http://www.sebetov.cz.
„Šebetovský zpravodaj“ – periodický tisk územně-správního celku obce Šebetov. Měsíčník vydává Obec Šebetov, IČO: 00281069,
příspěvky přijímá Mgr. Jana Manová, e-mail: sebetovskyzpravodaj@seznam.cz. Uzávěrka pro příspěvky je vždy 25. den v měsíci.
Tisk OÚ Šebetov, tel. 516 465 429. Náklad 500 kusů. Neprodejné, zdarma. MK ČR E 21776.

Slovo starosty
Na základě několika upozornění od občanů, týkajících se
vzniku děr potkanů v blízkosti obydlí či přítomnosti těchto
škůdců u kanalizačních vpustí, jsem sjednal provedení
zásahu u odborné firmy.
První celoplošná deratizace obce Šebetov byla provedena 4.
11. 2019. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40 g
prostředku Hubex. Celkem bylo deratizováno 60 šachet a
vpustí. Během pokládky byly likvidovány 3 ohniska
výskytu – žluté hvězdy (potkaní díry, či soustavy děr, pod
nimiž je obvykle hnízdo o cca 10 – 20 ks potkanů). Při
kontrole nebyly již obnoveny, ale byly nalezeny další 3 ks
(červené hvězdy) a zlikvidovány.
Kontrola provedená 6. 12. 2019 vykázala procentuální
požer nástrah 65% a 6 ohnisek výskytu. To je silně
nadprůměrné číslo, co do „ideální“ stavu (cca 30% bez děr),
ale průměrné co do obcí, kde je deratizace dělána po dlouhé
době (cca 50 – 65%). Některé obce v okolí měly na počátku
deratizace vyšší hodnoty (např. Okrouhlá – jaro 2017 –
68%, nyní 46%, Jaroměřice – podzim 2016 – 74%, jaro
2019 – 36%). Pravidelnou deratizací by mělo docházet
postupně ke snižování výskytu ve střednědobém hledisku a
ke koncentraci výskytu do „problémových“ míst.
Velký výskyt potvrzuje i množství nalezených potkaních
děr a jejich soustav (při zákresu zjištěno, že bylo opomenuto
na likvidaci potkaních děr u domu č. p. 230 nalezených při
průzkumu). Potkaní díry a jejich soustavy jsou obvykle
znakem místního přemnožení. Vzhledem k tomu, že byly
nalezeny prakticky po celé obci, lze tento stav ohrožení
definovat pro celou obec.
Při bližším pohledu na obrázek s mapou rozložení požeru
nástrah je patrná koncentrace do oblasti hlavního silničního
průtahu obcí a okolí (nejhorší stav), bytových domů na
severu obce a v zatrubněném potoce. 100% požer byl zjištěn
také na východním konci obce. Červené body označují
vysoký výskyt, zelené body nulový výskyt.
Vzhledem k mimořádně vysokému výskytu budeme
v pravidelné deratizaci pokračovat 2x ročně v co možná
největším rozsahu. Nápomocný nám může být každý občan,
který omezí odkládání poživatin v okolí svých domů a
zabezpečí krmiva či obiloviny na dvorcích a ve svých
stodolách, což jsou hlavní zdroje pachů a potravy pro
potkany. O výsledcích další jarní deratizace Vás opět
seznámím.
Nové světelné zdroje v KD

V minulém období jsem v našem kulturním domu provedl
výměnu zdrojů osvětlení. Poruchové a neúsporné žárovkové
zdroje byly nahrazeny mnohem více svítivými a především
úspornějšími LED žárovkami a LED čipy v kinosálu.
V polovině ledna jsem spolu s našim pracovníkem panem
Markusem provedl montáž všech již dříve nakoupených
komponentů i do zbytku KD. Za tři dny práce se podařilo do
všech stávajících těles bočního osvětlení nainstalovat LED
moduly a především zcela zmodernizovat světelné zdroje
havarijního nouzového osvětlení, které má nyní méně než
čtvrtinový odběr. Pro další plesy, společenské akce a
projekce kina jsou nyní hlavní prostory lépe prosvětleny a
v případě výpadku napájení je zabezpečeno dostatečně
dlouhodobé nouzové osvětlení pro bezpečný odchod
návštěvníků a pro obsluhu rozvodů elektřiny a plynu. Na pár
snímků se můžete podívat ve fotogalerii na webu obce.
Zdeněk Čížek

Pozvání na divadelní představení

Šebetovský zpravodaj

únor 2020

Zprávy z 1. zasedání zastupitelstva

Tříkrálová sbírka

Zastupitelstvo obce Šebetov se sešlo k veřejnému zasedání
v pondělí 20. ledna 2020.
Zastupitelstvo obce souhlasilo s dohodou o ukončení
smlouvy na pronájem kiosku na koupališti s panem Pavlem
Šolinem. Na výzvu obce k pronájmu kiosku se přihlásil
jediný zájemce, pan Tomáš Blaha. Zastupitelstvo
souhlasilo s pronájmem tomuto zájemci od března 2020.

V sobotu 4. ledna prošli naší obcí skautští koledníci,
kteří vybírali příspěvky na Tříkrálovou sbírku. Těší
nás, že se tato sbírka stala v naší obci tradicí a řada
občanů už na tříkrálové koledníky čeká. Stejně tak jsme
ale vděční všem, které zavoněním na dveře zaskočíme,
ale přesto ochotně sáhnou do peněženky, aby s námi
přispěli na dobrou věc. Letos se podařilo vybrat 27 610
Kč. Je to přibližně o tisíc korun méně než loni, loňský
rok byl ale výtěžkem výjimečný a jsme rádi, že se jej
letos podařilo téměř dotáhnout.
Po sečtení 80 % pokladniček tvoří letošní
celorepublikový výtěžek 105 milionů korun, z toho
oblastní charitě Blansko se podařilo vybrat 2 475 599
Kč. Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče
Charity ČR takto: 65 % vybraných prostředků se vrací
charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké
diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí,
5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné
režie sbírky. Peníze vybrané v rámci blanenské charity
letos budou sloužit především na podporu mobilního
hospice sv. Martina, dále charitní záchrannou síť (pomoc
nejpotřebnějším v regionu), podporu rodin s dětmi v nouzi,
pomoc seniorům a zdravotně postiženým a na rozvoj
půjčovny kompenzačních pomůcek. Další informace
o tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz.
Velké díky patří malým koledníkům, všem dárcům
i organizátorům celé sbírky.
Mgr. Klára Helánová

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu Výboru pro
místní spolky, společenské, kulturní, sportovní a zájmové
činnosti v obci. Celé znění zprávy je uvedeno na
internetových stránkách obce.
SDH Šebetov požádal o prominutí nájmu a nákladů za
energie při pořádání plesu. Zastupitelstvo jednohlasně
souhlasilo s prominutím.
Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek maximálně do výše
12 tisíc korun na pořádání dětského karnevalu (část
tomboly a balíčky pro děti), který se bude konat 7. března.
Ing. Milan Rosenberg

Plánované akce v obci

Redakce Zpravodaje blahopřeje všem školákům
k vysvědčení!!! ☺

Klípky

střípky

 Na webu obce najdete video z tanečních vystoupení
v rámci lednového hasičského plesu.
 Informační panel na hlavní křižovatce /ELP/ přestal od
doby platnosti nových jízdních řádů zobrazovat odjezdy
autobusů linky Moravská Třebová – Brno. Důvodem byla
skutečnost, že dopravce ICOM Ústí nad Orlicí přes
opakované urgence neposkytnul potřebná data dispečinku
IDS. Problém vyřešen, spoje jsou již zobrazovány!

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou poslední sobotu
v měsíci, tedy 29. února 2020 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Každý pátek v lichém týdnu, tj. 14. února, 28. února 2020.
Reklamace odvozu nádob u řidiče pana Andrlíka,
tel. 775 029 516.
Knihovna je otevřena
od 14 do 17 hodin.

každé

pracovní

pondělí

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.
Plužení místních komunikací /zmírňování následků
zimního období/ zajišťuje Jaromír Blaha /mobil
737 786 554/.

Služby na adrese: Šebetov 54
Kosmetika, pedikúra – Alena Hirtová,
tel. 604 213 241
Kadeřnictví – Michaela Ambrozová,
tel. 731 771 639

 Zájemci o návštěvu masopustního průvodu se mohou
přihlásit u organizátorů na čísle 723 299 510 (Daniel
Lizna). Nebude chybět medvěd s medvědářem a další
masky typické pro masopust, průvod doprovodí živá
hudba. Částka, která se během akce vybere, poputuje na
dobré účely (letos to bude na porodní oddělení nemocnice
Boskovice).

Telefony na ohlášení poruch:

Pozor! Soutěž „O nejkrásnější valentýnské přání“

TOPNET internet – telefon 736 484 631, o víkendech
volejte na číslo 731 413 488. Internet od společnosti UNET
– telefon 604 758 166.

pro děti z MŠ a ZŠ. Libovolná technika i materiál.
Odevzdej na OÚ do 28. 2. 2020 (Uveď jméno a příjmení,
věk, souhlas rodičů s prezentací). Vyhodnocení v březnu.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
01.2. MUDr. Řehořek, Blansko, Sadová 33, t. 516 488 453
02.2. MUDr. Řehořek, Blansko, Sadová 33, 516 488 453
08.2. MUDr. Semrádová, Sloup, Zemspol 221, 516 435 203
09.2. MUDr. Roth, Ostrov, Zdrav. středisko, 516 444 326
15.2. MUDr. Adamová, Letovice, Mas. n.18, 516 474 018
16.2. MUDr. Pokorná, Blansko, Gellhornova 9, 516 412 422
22.2. MUDr. Pernicová, Boskovice, Růž. nám. 16, 774 177 804
23.2. MUDr. Paulíčková, Černá Hora, Zdrav. stř., 725 415 615
29.2. MUDr. Paděrová, Šebetov 117,
516 465 452
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.
Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, telefonní číslo
516 491 111.

Vzpomínáme
Dne 9. února 2020 uplyne
20 let od úmrtí paní

Ludmily Mišutové
ze Šebetova.
Za vzpomínku děkuje rodina Dostálova

Únor v pranostikách
2. 2. Na hromnice musí křivánek vrznout,
i kdyby měl zmrznout.
Na hromnice o hodinu více.
3. 2. Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
14. 2. Svatý Valentýnek – jara tatínek.
Únor bílý, pole sílí.
Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen.

V r. 1860 prodal Mořic Karel hrabě Strachwitz šebetovské panství Karlu Oktaviovi říš. hraběti Lippe-Weissenfeld. O pět roků později
se majetek znovu vrátil do rukou hraběte Mořice Strachwitze. Krátce na to královská saská finanční správa uvalila obnosem 100 000 tolarů
na hraběte exekuci, v důsledku čehož byl 7. října 1865 šebetovský velkostatek prodán ve veřejné dražbě vídeňskému obchodníkovi se suknem
Janu Mayovi. Z budov velkostatku byl při prodeji vyjmut domek čp. 76 (při cestě k rybníku v Oboře), který si hrabě Strachwitz z neznámého
důvodu zatím ponechal, a který v r. 1870 prodal vdově Františce Fialové. Tím stopa Strachwitzů ze šebetovského panství definitivně mizí.
Rodová hrobka Strachwitzů byla u zdi kostela sv. Marka v Knínicích vybudována v r. 1829. V současné době je vchod do hrobky
chráněn masívní kovanou železnou mříží ozdobenou písmenem S a ručně tepanou hraběcí korunkou, a dále obrovským náhrobním kamenem,
do kterého je vytesán erb hrabat Strachwitzů. Nad ním je na žlutě natřené a zubem času již značně poničené čelní stěně umístěna nástěnná
malba dvou vznášejících se andělů nesoucích latinsky psaný nápis „Reguiescant in pace“ (Odpočívej v pokoji.). Krypta ve tvaru kříže uchovává
dva kamenné sarkofágy a čtyři kovové rakve.
1. Sarkofág v levé části niky proti schodům: zde odpočívá Gabriela Matylda Marie Magdalena Antonie Strachwitzová, která zemřela
ve věku jeden a třičtvrtě roku dne 27. 11. 1828. Byla prvorozeným dítětem hraběte Mořice Strachwice.
2. Sarkofág v pravé části niky: zde leží Marie Antonie Karolina Josefa Strachwitzová, která zemřela 29. 11. 1828 (tedy dva dny po své
sestře) ve věku sedmi měsíců. Příčinou úmrtí obou dívek byla spála.
3. Rakev mezi sarkofágy patří matce obou dívek, hraběnce Atalle Marii Magdaleně Strachwitzové, která zemřela na šebetovském
zámku 5. 12. 1864 ve věku 58 let na ochrnutí plic.
4. V malé rakvi uprostřed přední řady odpočívá Richard Fridrich Herrmann Maria hrabě Ressequier de Miremont, syn hraběte Adriana
Ressequier de Miremont a Hermíny Strachwitzové, který zemřel na šebetovském zámku 8. 4. 1862 na ochrnutí plic.
5. Zbývající dvě rakve po obou stranách předešlé nejsou označeny jmény zemřelých. V jedné z nich (zřejmě té vlevo) jsou ostatky
Magdaleny svobodné paní Erstenbergové, která zemřela ve Vídni 22. 3. 1868 ve věku 92 let. Byla matkou hraběnky Atally Marie Magdaleny
Strachwitzové, manželky Mořice hraběte Strachwitze.
6. V poslední rakvi spočívá Mořic Karel hrabě Strachwitz, který zemřel 20. ledna 1881 ve Štýrském Hradci. O sedm let později, na jaře
1888 byla rakev s jeho ostatky převezena do Knínic a 19. dubna uložena do rodinné hrobky.
Fotografie v textu:
1. Zámek Kamenice v Polsku. Současný stav. 2. Rodový erb hrabat Strachwiců z Velké Suché a Kamenice. 3. Mořic Karel hrabě Strachwitz
(1822-1847), romantický básník, vzdálený příbuzný majitele šebetovského panství Mořice Karla hraběte Strachwitze. (Shoda jmen.)

V dubnové příloze Zpravodaje si povíme o nadaci Charlotty Königswarterové, z níž byl financován nejen chod opatrovny pro děti
zaměstnanců velkostatku, ale rovněž sloužil jako podpora žáků z chudých rodin.
Na základě archivních dokumentů a vzpomínek pamětníků zpracovala Miroslava Boháčková, 679 35 Šebetov 72,
tel. 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam.cz.

V létě r. 1784 byl na základě dekretu císaře Josefa II. zrušen premonstrátský klášter Hradisko u Olomouce. Šebetovské panství, které
klášter vlastnil po více jak dvě století, přešlo nejdříve pod správu vrchního ředitelství komorních
a státních statků, poté na chod jeho hospodářství dohlížela Náboženská matice, což byl veřejný fond
s právní subjektivitou, zřízený Josefem II. ze jmění zrušených klášterů.
Po čtyřiceti letech provizorního vedení bylo panství vyhláškou z 18. srpna 1824 zařazeno do
veřejné dražby, která proběhla 28. června o deváté hodině dopoledne v Místodržitelském paláci v Brně.
Vyvolávací cena činila 260 223 zlaté, 57 2/4 krejcaru konvenční měny. Každý účastník dražby musel
složit dopředu k rukám c. k. ohlašovací komise státních statků desetinu vyvolávací ceny a to buď hotově,
nebo nejčastěji v kovové měně a státních papírech. Nový majitel panství byl povinen ještě před
převzetím majetku zaplatit do čtyř týdnů po schválení kupu třetinu kupní ceny. Zbývající dvě třetiny
byly splatné ročními rovnými splátkami do pěti let. Veřejné dražby se nemohli zúčastnit Židé.
Na nového majitele si zdejší panství muselo počkat ještě rok. V další veřejné dražbě, konané
5. června 1825 se jím stal Karel Maria hrabě Strachwitz, který nabídl částku 381 000 zlatých konvenční
měny.
Strachwitzové přebrali panství v ne zrovna nejlepší kondici, proto se v podstatě okamžitě pustili
do jeho zvelebování. Hlavní pozornost především věnovali zakládání nových hospodářských objektů,
jichž se po předchozí laxní správě Náboženské matice šebetovskému panství zoufale nedostávalo.
Krátce po r. 1825 tak vznikají sklárny v Úsobrně či třeba Karlův dvůr nad Šebetovem. Jak se záhy přesvědčíme, další zemědělské a výrobní
podniky, které měly za úkol posílit výnosy z panství, na sebe nenechaly dlouho čekat.
Strachwitzové rovněž mysleli na své úředníky a zaměstnance, pro které vybudovali nové kanceláře a byty. Jediné, čemu se po celou
dobu nedostávalo náležité péče, byl zdejší zámek. Nelze vyloučit, že i s touto investicí hrabata někdy v budoucnu nepočítala, osud tomu však
chtěl jinak.

1. Šebetovský zámek za hrabat Strachwitzů.
(Čelní pohled. Foto před r. 1880.)

2. Šebetovský zámek za hrabat Strachwitzů.
(Boční pohled. Foto před r. 1880.)

3. Hrobka hrabat Strachwitzů u kostela sv. Marka v Knínicích.

4. Hrobka hrabat Strachwitzů u kostela sv. Marka v Knínicích.

1. Zámek
Jak jsme si již nastínili, celkový vzhled zámecké budovy neprošel za Strachwitzů žádnými zásadními úpravami. Díváme-li se tedy na
dva vzácně dochované snímky, pocházející z doby krátce před přestavbou zámku v r. 1880 (viz příloha), ve skutečnosti na nich vidíme původní
barokní klášterní rezidenci tak, jak ji na „zelené louce“ nechal krátce po r. 1690 vybudovat hradišťský opat Norbert Želecký z Počenic.
Strachwitzové až na drobné výjimky rovněž nijak výrazně nezasáhli do uspořádání zámeckých místností. O tom, kde se nacházely
hraběcí pokoje, pokoje pro sloužící či třeba panská kuchyně si můžeme udělat představu z popisu, který nechal za účelem odhadu panství
vyhotovit v r. 1861 tehdejší nový majitel Karel Oktavius říš. hrabě Lippe-Weissenfeld. Uvádí se tu: „Zámek na východní straně návsi Šebetova
vystavěný do čtverce, s jednopatrovými křídly. Hlavní průčelí je obráceno do návsi, obsahuje kamenný portál hlavního vjezdu. Jižní průčelí
rovněž obsahuje vjezdový otvor. Nádvoří obklopuje ze čtyř stran arkádová chodba, zčásti dlážděná, zčásti vykládaná mozaikou.
Hlavní trakt obsahuje v úrovni přízemí hlavní vjezd s dvoukřídlými vraty, vpravo pokoj sloužících a čtyři hostinské pokoje, vlevo tři
hostinské pokoje s bytem sloužícího. V pravém křídle je obsaženo trojramenné schodiště s kamennými stupni, pod kterým se nalézá malá
kuchyně s kamennou dlažbou a vedlejší světnicí. Mezi hlavním schodištěm a vjezdem se nalézají dvě obytné světnice s bytem portýra. Potom
následuje kuchyně s cihelnou dlažbou a s dvěma kachlovými kamny a pecí a poté koupelna. V levém zámeckém křídle je obsažena kuchyně se
sporákem a cihelnou dlažbou. Dále následují dva pokoje s předsíní a se schodištěm s dřevěnými stupni, dále kuchyně se sporákem
a s předloženou předsíní, vedle ní komora. Uprostřed zadního křídla se nalézá kaple, do níž vede ozdobný portál. Kaple je zaklenuta dvěma
kopulemi a dlážděna mramorovou dlažbou. Kromě hlavního oltáře obsahuje ještě dva postranní oltáře, kazatelnu a křtitelnici. Vlevo vedle
kaple se nalézá klenutá sakristie. Vpravo od kaple jsou umístěny dvě komory a dva pokoje pro hosty. Vlevo od kaple jsou poté dvě komory se
záchodem mezi nimi.
V horním podlaží, přístupném hlavním schodištěm, se nad vjezdem nalézá jídelna s mramorovou dlažbou a zrcadlovým stropem.

Šebetovský zpravodaj
Vpravo od sálu je umístěn biliárový sál se štukovým stropem a s parketami. Křídlo uzavírá lovecký sál, rovněž s parketovou podlahou. Vlevo
od jídelny se nalézá klenutý salon s parketovou podlahou. Vedle loveckého sálu se nachází zbrojnice
s rákosovým stropem a parketami. V pravém křídle se nachází šest vedle sebe ležících pokojů vesměs
klenutých, s prkennými podlahami. V levém křídle zámku je umístěna ložnice hraběte, dále ložnice hraběnky,
třetí pokoj je ložnicí komtesy, všechny s klenutými stropy. Potom se nalézá malá předsíň se schodištěm
s dřevěnými stupni, za ním jsou dva klenuté pokoje s parketovými podlahami, určené pro komtesu. Křídlo
ukončuje další klenutý pokoj s prkennou podlahou. V zadním křídle se nachází kaple s oratoří a vpravo vedle
sebe ležící tři hostinské pokoje. Tyto jsou klenuté, s prkennými podlahami. Vlevo od kaple se nalézá komora se
záchodem a dále pokoj paní (fraucimor). Záchod je dlážděn cihlami, zbylé místnosti mají prkenné podlahy.
Chodba – arkáda – v úrovni patra je opatřena kamennou dlažbou a je zaklenuta.“

2. Zámecký park
Zásadní změny se dočkal parčík před zámkem, který byl krátce před r. 1835 rozšířen v severní části
o parcelu domu čp. 4, který byl přestěhován do dolní části obce k silnici na Knínice.
Kolem r. 1835 změnil do určité míry svoji podobu i zámecký park. V těsném sousedství předního rybníka sice ještě zůstaly květinové
záhony, členěné na původní geometrické obrazce, dál se však již rozprostírala volná přírodně-krajinářská plocha s nepravidelným obrazcem
cest, doplněných křovinami a listnatými či jehličnatými stromy.
3. Dvůr u zámku
Zásadní proměnou prošlo úřednické křídlo dvora v sousedství zámku. Budova (dnes obytný dům čp. 93) byla prodloužena směrem
k jihu, tedy k silnici a v celé délce zvýšena o jedno patro. Dalším podlažím byla opatřena i budova bývalého “starého zámku“ v severní části
dvora.
4. Ostatní stavby
Karlův dvůr nechali Strachwitzové vystavět mezi r. 1827 - 1831, tedy krátce po koupi panství v lesích východně nad Šebetovem. Název
získal podle majitele panství, Karla Marii hraběte Strachwitze. (Podrobně o Karlově dvoře viz Zpravodaj čs. VI/2012.)
Mořicův dvůr (k r. 1871 se uvádí jako Augustův dvůr) byl vybudován v části Padělky poblíž Světlé před r. 1835 (druhý údaj hovoří
o r. 1837) a pojmenován byl podle Mořice Karla hraběte Strachwitze, jenž zdědil panství po svém otci v r. 1837.
Wilhelmova pila (později hájovna na Pilce) vznikla v údolí říčky Bělé při silnici na Kořenec někdy kolem r. 1840. V názvu nesla jedno
z křestních jmen svého zakladatele, Mořice Karla hraběte Strachwitze. (Podrobně o pile viz Zpravodaj V a VIII/2014.)
Cukrovar, později přebudovaný na sladovnu byl postaven za Karla Marii hraběte Strachwitze před r. 1835 při silnici na Knínice
v jihozápadní části obce.
Cihelna v lokalitě zvané „Baba“ (v polích severně od Šebetova) vznikla někdy kolem r. 1850 za Mořice Karla hraběte Strachwitze.
(Podrobně o cihelně viz Zpravodaj XII/2016.)
Sklárna v Úsobrně byla založena v r. 1827 za Karla Marii hraběte Strachwitze. Orientovala se na výrobu okenních tabulek a některých
druhů užitkového skla.
Z dalších stavebních počinů si třeba ještě připomeňme kapli sv. Anny, kterou nechal v r. 1842 vybudovat na místě zchátralé barokní
kaple na návrší nad obcí Mořic Karel hrabě Strachwitz a rodovou hrobku při jihozápadní straně kostela sv. Marka v Knínicích, jejíž základy
byly položeny v r. 1829, kdy panství vlastnil Karel Maria hrabě Strachwitz. (O kapli sv. Anny podrobně viz Zpravodaj VIII/2017.)
S hraběcí rodinou přichází na zámek i do přilehlého dvora řada nových zaměstnanců. Někteří jsou svobodní, jiní se sem sestěhují
s celými rodinami, někteří pocházejí z okolních vsí, jiní následují své pány až z rodného Slezska. Jen nepatrné procento z těchto nově
příchozích se v obci nakonec usadí natrvalo, pro ostatní jde víceméně o „přestupní stanici“.
Z konce 20. let 19. st. se vzácně dochovaly seznamy osob (bohužel, ve většině případů se uvádějí pouze pracovní pozice, nikoliv jména)
zaměstnaných na zámku a v přilehlém dvoře. Tak například k r. 1826 se dočteme, že „pan hrabě“ (zde Mořic Karel Strachwitz) měl k dispozici
dva sloužící a jeho manželka tři komorné. V r. 1829, kdy se v Šebetově zdržovala „stará paní hrabinka“, tedy Mořicova matka se počet
sloužících upravil na „4 sloužící mužsky“ a „3 komorny“. Společnost staré paní pak dělala „mlada Fraile“. O rok později měla hraběcí rodina
k dispozici dvě komorné. V hraběcí kuchyni se v r. 1829 i v r. 1830 otáčela jedna kuchařka a tři děvečky. Místo panského kočího zastával
kolem r. 1830 Jan Konotka, o zdraví nejen hraběcí rodiny a zaměstnanců dvora pečoval „felčar“ Jan Plhák, kterého krátce před r. 1834 vystřídal
Antonín Blaha z Náměště.
Živo bylo nejen na samotném zámku, ale i v přilehlém areálu dvora, kde měli své byty vrchnostenští úředníci, písaři a kočí, dále vrátný,
hlídač, zahradník a v neposlední řadě zaměstnanci pivovaru jako stárek, mládek a bednář.
Strachwitzové pocházeli ze Slezska, kde se řadí k jedněm z nejstarších rodů. Jejich původním domovským sídlem byly Strachowice
blízko Vratislavi (dnes známé letištěm Wróclaw/Strachowice). První doložený prapředek Woyzlaus de Strachowicz je připomínán r. 1285 ve
Vratislavi (město náleželo v letech 1327-1742 s malou přestávkou z let 1469-1490 pod českou svrchovanost).
Během středověku se Strachwitzové rozšířili do mnoha větví a linií. Na poč. 17. st. se všechny větve spojily do dvou. První z nich
od této chvíle tvořili Strachwitzové z Gäbersdorfu (obec Udanin, Polsko), sídlící západně od Vratislavi, kteří měli ve znaku bílý štít se dvěma
až třemi modrými příčnými pruhy, na každém pruhu dvě růže střídavých barev. Druhá větev měla své středisko na Olešnicku (Polsko) a podle
statku Velké Suché (Gross Zauche) měla příjmení Suchský nebo též Sustský. Ve znaku měla na červeném štítě černou kančí hlavu a jako klenot
pera.
V roce 1627 došlo při setkání zástupců obou větví v Zöptau ve Slezsku (obec Sobotín, ČR) ke spojení erbů a uzavření rodinné smlouvy,
která byla 20. července 1627 potvrzena ve Vídni císařem Ferdinandem II. O tři roky později, 22. září 1630 následoval císařský dekret, jímž byl
Maxmilián Strachwitz z Arnsdorfu a jeho potomci povýšeni císařem Ferdinandem II. do stavu svobodných pánů. O tom, v jakém příbuzenském
vztahu k Maxmiliánu Strachwitzovi byl apoštolský vikář a administrátor biskupství ve Vratislavi Jan Mořic Strachwitz (*1721 -†1781) jsem
nepátrala, rozhodně však nebyl jeho synem, jak uvádí publikace „Šebetov, historie a současnost“. Otcem zmíněného Jana Mořice byl Jan
Fridrich Strachwitz který měl ještě další dva syny, z nichž nás bude zajímat ten nejmladší, totiž Karel Josef (*1724 -†1810).
Během slezských válek (války o rakouské dědictví) se Karel Josef Strachwitz postavil na stranu pruského krále Fridricha II. Velkého
a rozhodně tím jenom získal. V r. 1750 kupuje severně od města Gliwice (Polsko) ležící panství Kamenici se zámkem (vybudovaným na počátku
18. st. rodem Löwenckronů), z něhož si zřizuje rodové sídlo. Zanedlouho poté rozšiřuje svůj majetek ještě o nedaleký Kněžský Las a Zeměčice.
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V červenci r. 1798 se Karlu Josefovi dostává pocty nejvyšší, a to když jako uznání za zásluhy získává od pruského krále Fridricha Wilhelma III.
predikát „z Kamenice“ a společně s ním rovněž hraběcí titul. Obojí mu v březnu 1799 potvrzuje i rakouský císař František II.
V r. 1749 se Karel Josef oženil se šlechtičnou Marií Bojakovskou z Knurova (*1732 -†1775), s níž měl
tři syny. Nejstarší Jan Gustav si vzal neurozenou Karolínu Welczekovou. Manželství bylo bezdětné a Jan brzy
zemřel. Prostřední syn Ernest Joachim (*1755 - †1826) se v r. 1780 oženil s Marií Františku NayhausCormons a po smrti otce zdědil panství Vladislav a Slezský Kámen. (Jejich syn Karel Hans byl otcem jednoho
z největších romantických básníků Mořice Karla hraběte Strachwitze nar. v r. 1822 ve slezských Petrovicích.)
Rodnou Kamenici obdržel do svého vlastnictví nejmladší Karel Maria, který zastával místo komořího u
vídeňského dvora. A byl to právě on, kdo v r. 1825 kupuje šebetovské panství.
Karel Maria hrabě Strachwitz (*31. 10. 1770, Cieszowa -†3. 4. 1837, Vídeň) byl dvakrát ženatý. První
manželka Terezie Leutrum von Ertringen, s níž se oženil v r. 1794, zemřela o dva roky později. V říjnu 1797
si Karel Strachwitz vzal na zámku v Bystrém nedaleko Poličky šlechtičnu Antonii von Rothschütz.
V manželství se vedle dcery Antonie (*1808; provdala se za hraběte Jindřicha z Arca, žila v Rakousku a byla
členkou Řádu hvězdného kříže) narodili ještě dva synové. Zatímco starší Karel Ernest (*1799) zdědil rodové
sídlo v Kamenici, kde také od r. 1823 žil se svou rodinou a v r. 1869 zde i umírá, na mladšího Mořice Karla
pamatoval starostlivý otec koupí šebetovského panství a to mu také ve své poslední vůli z 11. dubna 1836 odkázal.
Karel Maria hrabě Strachwitz se už vzhledem k svému vysokému úřadu komořího na šebetovském panství nezdržoval. Hospodaření
přenechal svému synovi, čemuž nakonec odpovídají již prve zmíněné seznamy obyvatel zámku z konce 20. let 19. st. Výjimkou je pouze
seznam z r. 1829, který zmiňuje „starou paní hrabinku“, tedy Karlovu manželku Antonii, která zřejmě nějakou kratší dobu v Šebetově
pobývala, a která zemřela v r. 1831 u své dcery Antonie na zámku Hošťálkovy v dnešním okrese Bruntál.
Karel Maria hrabě Strachwitz, čestný rytíř Maltézského řádu se dožil sedmašedesáti let. Zemřel ve Vídni 7. 4. 1837.
Mořic Karel Wilhelm Antonín hrabě Strachwitz byl - jak již víme - druhorozeným synem hraběte Karla Strachwitze. Na svět přišel
9. dubna 1804 na rodovém sídle ve slezské Kamenici. Po r. 1825, kdy mu jeho otec koupil šebetovské panství, žil trvale na šebetovském
zámku, v jehož kapli se také 15. května 1826 oženil se šlechtičnou Attalou Marií Magdalenou Erstenberg zum Freyenthurm (*15. 10. 1806,
Vídeň). Jedním ze dvou oddávajících byl stařičký knínický farář (podle matriky mu v té době bylo 87 roků) Šebestián Bilímek.
V manželství Mořice Karla a Atally Marie Magdaleny se narodilo celkem deset dětí. Prvorozeným byla dcera Gabriela Matylda Marie
Magdalena Antonie (*23. 2. 1827 -†27. 11. 1828). Děvčátku šli za kmotra již zmiňovaný farář Šebestián Bilímek a dále Matylda hraběnka
Strachwitzová, manželka Mořicova bratra Karla Strachwitze z Kamenice. Možná stojí za zmínku, že Matylda nesla za svobodna rovněž
přídomek z Erstenbergu. Druhorozeným dítětem byla opět dcera Marie Antonie Karolína Josefa (*9. 4. 1828 -†29. 11. 1829). Obě dívky
zemřely v kojeneckém věku a pochovány byly do za tím účelem nově zbudované rodinné hrobky při kostele sv. Marka v Knínicích.
Po dvou dcerách přichází na svět syn Alfréd Karel (*17. 7. 1829 Šebetov/v matrice se neuvádí - 22. 11. 1899 Paříž), který se v r. 1850
oženil s prvorozenou dcerou majitele napajedelského panství Marií Terezií hraběnkou ze Stockau. V Napajedlech se jim také narodily všechny
tři děti, dcera Anna Marie Attala (*1851), syn Mořic Fridrich Josef (*1852) a dcera Franciska de Paula (*1858). Není bez zajímavosti, že Anna
Marie Attala se v r. 1872 provdala ve Vídni za Augusta Fries von Frieseberg, který zdědil po svém otci Mořici panství a zámek v Černé Hoře.
(Friesebergové drželi zámek až do znárodnění v r. 1945.) A ještě pár slov k Mořici Fridrichu Josefovi. Ten v mládí sloužil jako kadet
u 12. husarského pluku hraběte Hallera. Později dosáhl hodnosti kapitána a mimo to byl také poslancem hornorakouského landtagu. Byl
ženatý a měl jediného syna.
Druhorozený syn Mořic Alexander (*5. 3. 1832) byl dvakrát ženatý, bezdětný. Zemřel ve dvaadevadesáti letech v r. 1924 ve Vídni
a stal se tak nejdéle žijícím potomkem hraběte Mořice Strachwitze.
Třetí dcera (v pořadí již páté dítě hraběte Mořice Strachwitze) Hermína Antonie (*11. 2. 1834) se provdala 8. ledna 1859 na
šebetovském zámku za hraběte Adriana Josefa Ressequier de Miremont, který pocházel ze staré haličské šlechty s francouzskými kořeny.
V Šebetově se jim také narodily první dvě děti, totiž synové Mořic Maria Josef Antonín (*17. 1. 1861 -†v dětském věku?) a Richard Fridrich
Hermann Marie (*7. 2. 1862 -†8. 4. 1862). K oběma porodům přijely porodní báby až z Vídně. Chlapce pokřtil zámecký kaplan Jan Sidon.
V rodokmenu rodu Strachwitzů se u tohoto páru žádní potomci neuvádějí, pokud tedy ještě nějací přišli na svět, pak zemřeli v kojeneckém
věku jako oba zmiňovaní chlapci. Hermína Antonie zemřela v r. 1899 v Itálii.
Dne 12. 6. 1835 spatřil světlo světa Karel Mořic Josef, který si vzal v r. 1860 v haličské Striji Paulinu Johannu Tschorzevskou, šlechtičnu
z Rogala. V r. 1862 se jim ve Vídni narodila dcera Mauritie Helena Charlotta. Během r. 1865 se rodina zdržovala v Šebetově, kde přichází na
svět jejich druhá dcera Bronislava Attala Sofie. Třetí dcera Viktorie Hermina se narodila ve Lvově v tehdejší Haliči (dnes Ukrajina). Karel Mořic
zemřel v r. 1905 ve Vídni.
Sedmým Mořicovým dítětem byl Maximilián Karel (* 4. 10. 1836 - †1893), po něm následoval Zdenko Karel (*11. 11. 1839), pozdější
pán na Mamlingu a Sterzingu v Rakousku. Zdenko Karel sloužil v rakouské armádě, kde dosáhl hodnosti rytmistra. Dále vykonával funkci
císařsko-královského komořího. V únoru 1865 se ve Frankfurtu nad Mohanem oženil s Hildegardou svobodnou paní z Blittersdorffu.
Dospělosti se dožilo jejich pět dětí. Zdenko zemřel v r. 1921 v Německu.
Předposledním dítětem hraběte Mořice Strachwitze byla dcera Helena Kamila Karolina (*18. 3. 1841), která se stala čestnou členkou
ústavu pro výchovu šlechtičen v Brně. Zemřela poměrně mladá v r. 1868. Dne 6. 1. 1843 doplnila Mořicovu početnou rodinu poslední dcera
Huberta Josefína Kamila, která si v r. 1875 vzala svého pokrevního bratrance, o patnáct let staršího Rudolfa Karla Strachwitze von GrossZauche z Kamenice. Manželství zřejmě zůstalo bezdětné (případně potomci zemřeli v kojeneckém věku) a samotná Huberta zemřela
v r. 1912.
Manželka hraběte Mořice Strachwitze Atalla Marie Magdalena zemřela na šebetovském zámku v osmapadesáti letech dne
5. 12. 1864. Jako příčina úmrtí se uvádí ochrnutí plic. Hrabě Mořic Strachwitz byl poté ještě dvakrát ženatý. V říjnu 1867 si vzal o třicet osm
let mladší Hedwigu Keilwerthovou, která však po dvou letech (1869) zemřela. Necelých sedm měsíců před svou smrtí, v červenci 1880 se
hrabě Mořic Strachwitz oženil ve Štýrském Hradci ještě jednou, tentokrát s o jednačtyřicet let mladší Annou Rainerovou. Kdo byly obě dámy,
se mi zjistit nepodařilo (dost dobře mohlo jít o opatrovnice). Manželství zůstala bezdětná. Hrabě zemřel 20. ledna 1881 ve Štýrském Hradci.
Do historie rodu Strachwitzů se Mořic Karel hrabě Strachwitz zapsal jako jeden z jeho nejslavnějších a nejschopnějších důstojníků.
Sloužil u císařsko-královského regimentu č. 9 knížete Liechtensteina, s nímž se zúčastnil 21. 6. 1849 bitvy u Peredu v Uhrách (dnes obec
Tešedíkovo na jihozápadním Slovensku). S jednou eskadronou, jíž velel, statečně čelil náporu osmi husarských nepřátelských oddílů a po
dvojnásobném neúspěšném útoku celé nepřátelské kavalerie ji přinutil k útěku. Za to obdržel po ukončení polního tažení vojenský záslužný
kříž.

