Z mateřské školy…
Závěr školního roku 2019/2020 byl v letošním
roce jiný než jindy. Vzhledem ke koronavirové situaci
mateřskou školu nenavštěvovalo mnoho dětí, ale i přesto
jsme nemohli opominout slavnostní pasování předškoláků,
které se uskutečnilo společně s rodiči dne 30.6. Budoucím
školákům byly předány upomínkové předměty a společně
jsme je slavnostně pasovali na prvňáčky. Z celého srdce
přejeme Petříkovi, Silvince, Karolínce a Elišce, ať se jim ve
škole líbí a daří! Při přátelském posezení s rodiči jsme si
poté jen povzdechli, jak ten společně prožitý čas v mateřské
škole uběhl a teď už se nezbývá než těšit na nové 4 děti,
které od září doplní plnou kapacitu naší MŠ.
Do první poloviny měsíce července probíhal provoz
mateřské školy a v druhé polovině už dětem započaly
prázdniny. V mateřské škole však pokračovaly úklidové
a přípravné práce a hlavně započaly také další nutné opravy
budovy, kterými jsou výměna osvětlení a elektroinstalace
v prostorách MŠ.
Doufáme tedy, že se v září sejdeme opět v hojném počtu
a ve zdraví, abychom si mohli popovídat své zážitky
z prázdnin. A pokud budete mít milé děti chuť, nakreslete
nám nějaký zážitek na papír a přineste s sebou do školky
v úterý 1. září, kdy opět zahájíme provoz. Budeme se moc
těšit!
Mgr. Kamila Koutná, ředitelka MŠ

V srpnu děti dovádějí,
Hrají si a zas se smějí.
Není to už jako
v červenci,
Prázdniny se chýlí ke
konci.
7. Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.
10. Svatý Vavřinec – první podzimec.
24. Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
28. O svatém Augustinu léto opouští krajinu.
29. Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.

střípky

 Připomínáme, že pobočka České pošty v Šebetově má
nové telefonní číslo 954 267 935 /VoIP/.

Výtvarná soutěž pro děti od 3 - 15 let
(Libovolná technika i formát)

Literární soutěž pro
děti od 6 -15 let
(Lze psát ručně i na počítači)

Společné téma:
„Moje prožité prázdniny“
Na svoji soutěžní práci uveď jméno a příjmení, počet let,
kontakt na sebe. Odevzdej do 26. 8. do kanceláře OÚ,
na e-mail: sebetovskyzpravodaj@seznam.cz., nebo osobně
J. Manové. Hodnotit bude vícečlenná porota a na některé
z Vás bude čekat odměna.
Redakce se bude těšit na Vaše práce.
„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.

V červnu proběhla po obci další vlna deratizace potkanů.
Dovolte mi Vás seznámit se zjištěnými výskyty a závěry
deratizačního týmu.
Zdeněk Čížek

Výsledky celoplošné deratizace
obce Šebetov – jaro 2020

Když pálí srpen, bude pálit i víno.
Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.
Je-li moc hřibů – bude moc sněhu.

 Kvůli zhoršení epidemiologické situace a zvýšení rizika
nákazy koronavirem platí od úterý 28. 7. 2020 zákaz
návštěv pacientů na všech odděleních Nemocnice
Boskovice. Zákaz platí až do odvolání rovněž v nemocnici
Blansko.

S láskou připravené dárečky na rozloučenou…

Slovo starosty…
Oslavy pouti jsou už za námi a prázdninové léto se
přehouplo do své druhé poloviny.
Na počasí rozmarný červenec potrápil především prudkým
přívalovým deštěm v pondělí 20. 7., kdy napadlo přes 15
mm srážek během necelé hodiny.

Klípky

Nastávající prvňáčci se loučí…

našich zcizených andílků, kteří byli původně vytvořeni
z maletínského pískovce. Infekční situace v polském
příhraničí je trvale velmi špatná a provozovna je stále
uzavřena.

SRPEN V PRANOSTIKÁCH

Intenzivní déšť a následné proudy vody a bahna udeřily
nejvíce od svažitého území Kapouňat, ale zasaženy byly
i Čtvrtě, na Náves se opět přivalilo množství vody
Mezírkou. Doufejme, že srpen bude klidnější, s letními
teplotami, kterých zatím moc nebylo…
Po pouti se obnovily stavební práce v obci. Na Návsi byla
hlavní stavba kanalizace již dokončena a již se jen provádí
drobné úpravy. Dokončily se nové chodníky, nyní se
stavební práce přesunuly před Základní školu, kde se bude
budovat nová opěrná zeď pro odstavnou plochu,
autobusový záliv a schodiště do školy. I zde je komplikace
v podobě telekomunikačního kabelu. Nutnou přeložku
máme již nějaký ten rok schválenou a vyjednanou. Od jara
se se správcem intenzivně jedná o co nejvčasnějším
provedení výkopu pro nové vedení telekomunikační
infrastruktury a především její přepojení do prodloužené
kabeláže. Před školou se bude také obnovovat páteřní
vedení vodovodu. Prozatím je odloženo zkapacitnění
plochy parkování před poštou. Toto území nyní využíváme
jako zázemí staveniště.
Potěšující zprávou je, že se mi i letos podařilo získat dotaci
na restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého na Návsi.
Restaurátorské práce jsou náročné, zdlouhavé a nákladné.
Získaná dotace je důležitým povzbuzením do zdárného
dokončení díla. Letos pevně věřím, že se podaří vybudovat
betonový základ pro novou ohrádku, kamenné díly na
sloupy jsou již u kameníka na osekání a v kovářské dílně se
již zadala ruční výroba kovaných prvků ozdobného plůtku,
který vyplní prostor mezi hlavními pilíři ohrady. Detail
ozdobných prvků plůtku je na obrázku výše. Stále složitá
situace je v získání jemnozrnných pískovcových kvádrů
pro vysekání andílků z polského kamenolomu. Tento
vyhlédnutý materiál je nejvíce shodný s původní strukturou

Celoplošná deratizace obce Šebetov byla provedena 22. 6.
2020. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40g
Hubex. Celkem bylo deratizováno 69 šachet a vpustí.
Během pokládky byly likvidovány 6 ohnisek výskytu –
žluté hvězdy. Při kontrole muselo být ještě 5 z nich
doplněno a byly nalezeny 3 malé další.
Kontrola byla provedena 14. 7. 2020.
• Podzim 2019 – 65% + 6 ohnisek výskytu;
• Jaro 2020 – 81% + 9 ohnisek výskytu.
Jarní deratizace vykázala procentuálně 81% požraných
nástrah. Vzhledem k počasí je možné, že část z nástrah
mohla být „rozbita“ případnými proudy vody při průtržích
mračen, z výsledků okolních obcí je míra ovlivnění oproti
„očekávaným“ výsledkům cca 30% u Jaroměřic, ale
v zásadě minimální co se týče obce Benešov (zlepšení
situace) a Chrudichromy (vše deratizováno ve stejném
období). Vliv je tedy možné považovat na úrovni cca 10 –
20%, což by znamenalo procentuální výsledek cca ve výši
jako tomu na podzim.
Takto vysoký výskyt je potvrzen také výskytem mnoha
potkaních děr po celé ploše obce, což poukazuje na stav
přemnožení, který stále ještě přetrvává (situaci, kdy
k takové kumulaci výskytu docházelo po více let obvykle
nelze vyřešit během jednoho, či dvou zásahů).
Ovlivnění počasím částečně znesnadnilo analýzu
rozmístění výskytu. Lze však i na základě počtu a velikosti
potkaních děr určit jako nejproblematičtější místo opět,
jako i na podzim, oblast kolem hlavní cesty a bytových
domů u ní. Dále pak v severní části u také v okolí bytových
domů. Rozmístění ale spíše stále poukazuje na dlouhodobé
rozšíření se potkaní populace po celé obci.
Deratizace kanalizační sítě - výsledky
Počet deratizovaných
69
Zobrazení na
šachet
mapě
Nulový výskyt
13
Zelený bod
Vysoký výskyt
56
Červený bod
(81%)

Šebetovský zpravodaj

v Krčmě na koupáku a areálu na koupališti (59 tis. Kč),
úpravy v MŠ (32 tis. Kč) a nákup motorové pily pro JSDH
a stavební úpravy na hasičské zbrojnici (90 tis. Kč).
Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení nového územního plánu
Šebetova. Na tvorbě návrhu zadání a následujících krocích
se bude dle příslibu vedení obce aktivně podílet pracovní
skupina obsahující všechny členy zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schválilo pořízení nového osvětlení do
přízemí MŠ.
Ověřovatelé Ondřej Krejčíř, Ing. Milan Rosenberg

Zprávy ze 4. zasedání zastupitelstva
Vzhledem k výskytu doporučujeme:
• Pokračovat v pravidelné deratizaci 2x ročně v co
možná největším rozsahu (do doby dokud se budou
objevovat ohniska výskytu) do stavu cca 30%
opakovaně, poté snížit frekvenci;
• Analyzovat nakládání s odpady v okolí bytových
domů (jak u hlavní cesty, tak na severu obce) –
obvykle hlavní zdroj pachů a potravy pro potkany
v těchto lokalitách.
Ing. Ondřej Trubecký, za tým Deratizace4D

Zápis ze schůze kontrolního výboru
dne 13. 7. 2020 proběhla schůzka kontrolního výboru,
přítomni byli všichni členové i předseda.
Projednány byly tyto body:
- kontrola zápisů a usnesení z roku 2018, 2019
- kontrola rozpočtového opatření k hasičské zbrojnici
(veškerá dokumentace atd.)
- kontrola rozpočtového opatření č. 10/2018
Kontrola proběhla bez závad.
Příští schůze proběhne 10. srpna a kontrolována bude
dokumentace ke křižovatce, větší investiční akce, aj.
Předseda kontrolního výboru Ondřej Krejčíř

Zprávy z 3. zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Šebetov se sešlo k veřejnému zasedání
v pondělí 29. června 2020. Zastupitelstvo obce vzalo na
vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2019 a schválilo závěrečný účet a účetní závěrku za rok
2019. V roce 2019 činily příjmy obce Šebetov 18,5 mil. Kč
a výdaje 14,7 mil. Kč. Na konci roku 2019 měla obec na
účtech k dispozici 14,7 mil Kč.
Zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrky a rozdělení
hospodářského výsledku ZŠ a MŠ. Základní škola
hospodařila s přebytkem 180 tis. Kč a mateřská škola
s přebytkem 94 tis. Kč. Ředitel ZŠ požádal o udělení
výjimky z počtu žáků. V příštím školním roce by mělo
navštěvovat školu 18 žáků, v letošním roce to bylo žáků 16.
Zastupitelstvo s touto žádostí souhlasí.
Zastupitelstvo obce posoudilo předložené cenové nabídky
a vybralo za dodavatele nové podlahy ve společenské
místnosti na hasičské zbrojnici společnost Hruška & Minx
s nabídnutou cenou 53 tis. Kč bez DPH.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření zahrnující:
ztrátovost vodovodu v Šebetově (121 tis. Kč), úpravy

Zastupitelstvo obce Šebetov se sešlo k veřejnému zasedání
v pondělí 20. července 2020.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr na doplnění
technologie čistírny odpadních vod. Celkové náklady
budou činit 598 tis. Kč, spoluúčast obce bude přibližně 240
tis. Kč a Svazku vodovodů a kanalizací 358 tis. Kč.
Předpokládaná realizace je v první polovině příštího roku.
Z předložených nabídek na pořízení nového dopravního
automobilu pro jednotku dobrovolných hasičů obce
vybralo zastupitelstvo nejvýhodnější nabídku s celkovými
náklady 1,25 mil. Kč. Dotace od jihomoravského kraje činí
300 tis. Kč a od Ministerstva vnitra 450 tis. Kč, zbylé
náklady ve výši 500 tis. Kč pokryje rozpočet obce Šebetov.
Byla schválena obecně závazná vyhláška o nočním klidu,
která upravuje dobu nočního klidu při společenských
akcích v obci. Dále byla projednána stížnost některých
občanů Kapouňat na rušení nočního klidu.

srpen 2020

Zájezd na muzikál do Prahy
Obec Šebetov pořádá v sobotu 10. října 2020 zájezd za
kulturou do Prahy na muzikál FUNNY GIRL v divadle
Studio DVA.
Odjezd autobusu z křižovatky v Šebetově je naplánován na
7
hodinu,
začátek
představení je ve 14
hodin. Před začátkem
představení je plánována
menší
individuální
prohlídka
města
(předpokládáme,
že
budeme v Praze cca 2
hodiny před začátkem
divadla,
záleží
na
plynulosti dopravy). Po
představení se pojede
zpět do Šebetova, příjezd
plánujeme po 22 hodině.
Cena s příspěvkem na
dopravu činí 450,- Kč
nebo 400,- Kč dle ceny
vstupenky.
Vstupenky jsou k zakoupení v kanceláři OÚ.

Loučení s prázdninami

Zastupitelstvo obce schválilo doplácení ztrátovosti
stravování v MŠ v případě nízkého počtu dětí a příspěvek
na pořádání Loučení s prázdninami ve výši 10 tis. Kč, které
bude pořádat skautský oddíl v neděli 30. srpna.
Z důvodu aktuálních dotačních příležitostí doplnilo
zastupitelstvo Program obnovy vesnice z konce minulého
století o bod 33 - Opravy objektu kulturního domu
s předpokládaným rozpočtem 600 tis. Kč.
V závěru byl dán prostor k připomínkám a názorům
občanů, které se týkaly především aktuálních investičních
akcí (oprava chodníků, křižovatky a kanalizace).
Ověřovatel zápisu Ing. Tomáš Axman

Poděkování

z minulého čísla zní LHOSTEJNOST. Gratulujeme paní
Anežce Hanákové a paní Aleně Zárubové (Soc. služby
Šebetov), které si mohou vyzvednout odměnu v kanceláři
obecního úřadu.

Bioodpad – čtvrtek 13. a 27. srpna
Papír – čtvrtek 6. srpna a 3. září
Plast a nápojový karton – čtvrtek 20. srpna
Směsný odpad – pátek 14. srpna
Případnou Vaši reklamaci nevyvezené nádoby uplatněte
u dispečera pana Dočkala, mobil: 778 700 840.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.
Pojízdná prodejna masa a uzenin Plumlov dočasně do
odvolání přerušila svoji činnost.
Telefony na ohlášení poruch:
TOPNET internet – telefon 736 484 631, o víkendech
volejte číslo 731 413 488. UNET internet tel. 604 758 166.
Prodejna JEDNOTA od srpna upravuje otevírací dobu,
prodej již od 7 hodin, v některé dny zavírá již v 15:30 hod.

Zubní pohotovosti
Zubní
pohotovost
je
dle
rozpisu
zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
08.8. MUDr. Jaklová, Boskovice, Smetanova 24,
telefon 516 454 046
09.8. MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8, t. 516 454 338
15.8. MUDr. Houdková, Blansko, Pražská 1b, 731 144 155
16.8. MUDr. Hošáková, Adamov, U Kostela 4,
telefon 516 446 428
22.8. MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČSČK 38,
telefon 516 462 203
23.8. MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1b,
telefon 516 418 788
29.8. MUDr. Grénarová Magda, Boskovice, Růžové nám.
16, telefon 774 710 550
30.8. MDDr. Potůček, Blansko, Pražská 1b, 516 419 538
05.9. MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15,
telefon 516 474 310
06.9. MUDr. Hosová, Rájec, Zdravotní středisko,
telefon 516 432 138
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

Sbor dobrovolných hasičů Šebetov děkuje všem občanům
za darování železného odpadu, kterého se vybralo
přes 6500 kg. Veškeré finanční prostředky budou použity
na nákup vybavení do rekonstruované společenské
místnosti na hasičské zbrojnici.

Správné znění tajenky osmisměrky

Svoz odpadových nádob z domácností

Dne 7. srpna 2020
uplynou 2 roky
od úmrtí pana

Miloslava
Wasserbauera

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou sobotu v lichém týdnu,
tedy 15. srpna a 29. srpna 2020 od 14 do 15 hodin.

Za tichou vzpomínku
děkuje
Zdeňka s rodinou

V soupisu obyvatel k r. 1880 jsou Benhardovi zapsáni v Šebetově na čp. 90 - sladovna. Karel Bernhard se hlásí k německé
národnosti a v kolonce „zaměstnání“ má uvedeno „panský úředník“. V rodině slouží sedmnáctiletá služebná Veronika Dračková ze
Šebetova. Druhý byt na čp. 90 obývá vrchní sladovník, svobodný, třicetiletý Vilém Lukáš z Oseku u Duchcova a dále ženatý dělník
František Kavan ze Šebetova.
V r. 1885 se manželům Benhardovým narodila dcera Valerie Marie. Karel Benhard se v té době uvádí jako správce sladovny
a na tomto faktu se nic nemění ani během sčítání obyvatel v r. 1890. Společnou domácnost s Benhardovými v uvedeném roce sdílí
chůva, čtrnáctiletá Anna Herzigová z Knínic, naopak syn Klement se coby student gymnázia zdržuje v Moravské Třebové. V druhém
bytě žije devatenáctiletý sladovnický pomocník Ludvík Umgelter z Brna.
Po r. 1893 si sladovnu pronajímá renomovaná firma „L. A. Basch a synové“, která sem dosazuje vlastního správce. Tak v r. 1896
přichází do Šebetova Adolf Gottlieb (*1863), syn židovského nájemce hostince z Cetkovic. K r. 1900 je na čp. 90 zapsán s manželkou
Julií (*1871), dcerou Johanou (*1894) a synem Markem (*1896). V rodině vypomáhá děvečka Františka Zvejšková z Knínic. Druhý byt
obývá svobodný sladovnický mistr Bohumil Novotný (*1864) rodem z obce Spomyšl nedaleko Mělníka. V r. 1910 doznává rodina
Adolfa Gottlieba drobných změn. K r. 1900 nejmenovaná dcera Elsa (*1892) a dcera Johana se zdržují v Brně, kde navštěvují dívčí
lyceum, syn Marek studuje německé obecně reálné gymnázium v Prachaticích a nejmladší syn Kurt (*1903) se zatím drží máminých
sukní. V rodině posluhuje třiadvacetiletá Josefa Valentová z Knínic. Sladovnickým mistrem nadále zůstává Bohumil Novotný.
Těžké válečné období překonala sladovna, nyní již v pronájmu firmy „M. Basch a syn“ stále pod vedením Adolfa Gottlieba, který
je k r. 1920 zapsán na čp. 90 společně s manželkou a synem Markem, vystudovaným elektromontérem t. č. bez zaměstnání. Služebné
práce v domácnosti Gottliebových obstarává Josefa Vyšinková z Drválovic. V následujících letech sladovna utlumuje svoji výrobu, a to
je také impuls pro A. Gottlieba k odchodu. K r. 1925 se na čp. 90 uvádí pouze strojník Tomáš Valenta z Knínic s rodinou.
V dalších letech pronajímal velkostatek byty na čp. 90 svým zaměstnancům především z řad dělníků na pile. Ve 30. letech se tu
zmiňují rodiny Ladislava Dosedly, Františka Dobeše, Ladislava Lujky a Josefa Komárka. Po r. 1950 je dům zredukován na dva byty, které
přecházejí do osobního vlastnictví. K r. 1955 se tu uvádí rodina Františka Dobeše a Josefa Komárka.
Na závěr je třeba říci, že stejně tak jako kdysi v cukrovaru, tak později i ve sladovně nacházeli příležitost k obživě domkaři
z celého Šebetova.

Na přední straně: areál sladovny ve směru od pily, v popředí dolní Zábraní. (Kolem r. 1910.)

Za vstřícnost a za možnost zveřejnit dva aktuální snímky děkuji panu Tomáši Vránovi z Brna.

V říjnovém Zpravodaji si připomeneme jedno zajímavé výročí a dále si povíme o historii Mořicova dvora.

Nádvoří sladovny kolem r. 1905.

Místnost (sklep) bývalé prádelny. (18. 7. 2020)

Půda sladovny s atypickou vazbou. (18. 7. 2020)

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

Od pradávna bývalo v našich končinách zvykem sladit medem, v menší míře pak březovým sirupem. S rozvojem obchodu
v 16. st. se začal ze zámořských kolonií postupně dostávat na zdejší trh třtinový
cukr. Jednalo se však o poměrně drahou delikatesu, kterou si na svých stolech
mohli dopřát opravdu jen ti nejbohatší. První rafinerie třtinového cukru v českých
zemích vznikla v r. 1787 ve zrušeném klášteře na Zbraslavi.
V důsledku napoleonských válek zablokovala v r. 1806 Anglie kontinentální
přístavy a znemožnila tak dovoz cukrové třtiny. V r. 1809 navíc ztratilo Rakouské
císařství přístup k jadranskému pobřeží, kde se nacházely cukrovary na její
zpracování. Takto vzniklý nedostatek cukru oživil již za Marie Terezie vyzkoušenou
výrobu javorového sirupu, která se však záhy ukázala jako neefektivní. Vláda se
proto v r. 1810 rozhodla podpořit výrobu cukru z řepy a v r. 1830 dokonce
osvobodila domácí výrobu řepného cukru od daní.
Na území Moravy byl první řepný cukrovar založen v r. 1829 v Kostelním
Vydří u Dačic. Sice pracoval pouze do r. 1833, na jeho tradici však navázala rafinerie
třtinového cukru v Dačicích, od r. 1844 již výhradně zpracovávající řepný cukr
z domácích zdrojů. Další cukrovary na sebe nenechaly dlouho čekat. Od 30. let
19. st. vznikaly „ve velkém“ a stejně tak zanikaly. Jen v letech 1829-1841 bylo na
Moravě a ve Slezsku založeno 23 cukrovarů, z toho 15 šlechtou a 8 buržoazií. Od
roku 1842 do konce 60. let 19. st. vzniklo dalších 52 cukrovarů, z nichž převážná
většina patřila podnikatelům židovské či německé národnosti a jen 7 bylo v držení
šlechty z řad velkostatkářů. K r. 1853 se na Moravě a ve Slezsku uvádí 37 továren
na výrobu cukru a jedna živnostenská provozovna, které dohromady zpracovaly
840 tis. metrických centů cukrové řepy (v r. 1838 to bylo 168 tis.). Nejstarší
cukrovary na Moravě byly založeny v Rájci nad Svitavou (1836), v Židlochovicích
(1837), v Čelechovicích na Hané (1838) a v Napajedlích (1841).

Dosud se nepodařila nalézt žádná listina, která by zdokumentovala založení zdejšího cukrovaru, jeho činnost či technické
vybavení. Jediné, co zatím známe je - díky mapám - jeho poloha, z matrik dále můžeme vyčíst jména některých zaměstnanců a vzácně
se dochovala kresba celého objektu. Snad to postačí, abychom si o cukrovaru, jehož stavba dozajista vzrušila zdejší obyvatele, neboť
se jednalo o první průmyslový podnik v obci vůbec, udělali aspoň přibližný obrázek.
V prvé řadě si musíme říci, že šlo o panský cukrovar. Podnět k jeho výstavbě na
vlastním pozemku vlevo při silnici na Boskovice mohl dost dobře dát Karel Maria hrabě
Strachwitz, který panství vlastnil do své smrti v r. 1837 stejně jako jeho syn Mořic Karel
hrabě Strachwitz, jenž se správy majetku ujal po svém otci. Za kterého z obou mužů však
byl cukrovar opravdu postaven, zatím z výše uvedeného důvodu určit nelze. Na průběh
stavby ať tak či onak dohlížel hrabě Mořic Strachwitz, který od r. 1825 trvale bydlel na
zdejším zámku.
V l. 1833-36 došlo k podrobnému zmapování všech obcí na Moravě. Na mapě
stabilního katastru Šebetova z r. 1835 se v místě budoucího cukrovaru nachází větší zděný
objekt. Zda se již jednalo o zárodek budoucího podniku či se budova užívala k jinému účelu,
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není zřejmé. Na indikační skice (kopie mapy stabilního katastru) vzniklé po r. 1835 je dokreslen pod čp. 89 areál cukrovaru (viz obr.
1), sestávající z rozlehlé budovy nepravidelného obdélníkového půdorysu s cukrovarnickým komínem v jižní části. Ze severní strany
uzavírají dvůr dvě zděné budovy (jedna sloužila jako obytná) a dále brána, na kterou navazovala cesta vedoucí do horního Zábraní.
Vzácně se dochovalo vyobrazení zdejšího cukrovaru, datované k r. 1858 (viz obr. 2). Stav odpovídá mapě jen s tím rozdílem,
že hlavní vjezd do cukrovaru je nově situován z jižní strany. Malíř popustil uzdu
fantazii a do pozadí umístil vysoké pohoří. A ještě k číslu popisnému 89. Podle
zápisů v matrikách byl cukrovar kolem r. 1850 bez vlastního čísla popisného (jeho
zaměstnanci byli vedeni pod čp. 1 - zámek). Čp. 89 náleželo sousednímu domku
Valentina Nováka, později Františka Lujky. V soupisu domů a obyvatel z r. 1858
je cukrovar uváděn s čp. 89, kdežto domek F. Lujky s čp. 90 (stav odpovídá obr.
1). Během sčítání obyvatel v r. 1868 jsou čísla mezi cukrovarem a domkem opět nyní ovšem již natrvalo - prohozena.
Zatím prvním doloženým ředitelem zdejšího cukrovaru byl Josef Klega,
který přišel do Šebetova již jako zkušený odborník někdy mezi lety 1847-1848.
Josef Klega pocházel ze severomoravského Paskova, kde se narodil 14. 5.
1812 do rodiny tamějšího bohatého sedláka. Jaké vychodil školy, netuším, jisté
však je, že šlo zřejmě o ctižádostivého a chytrého mladíka, který se dokázal uplatnit. Když se totiž s jeho jménem setkáváme
o dvaatřicet let později, přesně 20. 1. 1845, kdy vstupuje do svazku manželského s o čtyři roky mladší Barborou Hoppovou, dcerou
řeznického mistra z Černovíru (dnes část Olomouce), zastává již místo vrchního písaře v cukrovaru v Čelechovicích na Hané.
Podle matričních záznamů lze odvodit, že Josef Klega pracoval v tamějším cukrovaru přinejmenším od jeho založení, tedy od
r. 1839. Krátce nato se seznámil se svou budoucí manželkou a zatím nesezdanému páru se v r. 1841 narodil syn František, o rok později
syn Karel a poté ještě dcera Terezie. Po svatbě pak přicházejí na svět dcera Antonie (*1845) a syn Josef (*1847). Brzy nato, někdy mezi
březnem 1847 a prosincem 1848 Josef Klega opouští místo vrchního písaře čelechovického cukrovaru a vyzbrojen několikaletými
zkušenostmi v oboru nastupuje na místo ředitele cukrovaru v Šebetově. V následujících letech se rodina rozroste ještě o syna Huberta
(*1848), dceru Annu Barboru (*1850) a dceru Karolinu (*1851). V soupisu obyvatel k r. 1858 jsou Klegovi uvedeni na čp. 89 - cukrovar.
Poté se jejich stopa ze Šebetova vytrácí. Důvodem jejich odchodu byly bezpochyby změny, které se v následujících letech dotkly jak
panství, tak i samotného cukrovaru.
Z dalších zaměstnanců cukrovaru jsou v matrikách zaznamenáni například k r. 1848 zámečník Jan Anderle rodem z Korbelovy
Lhoty či k rovněž k r. 1848 zámečník Jan Toman. Jinak příležitostnou obživu nacházeli v cukrovaru především místní domkaři.
V jaké kondici byl šebetovský cukrovar mezi léty 1860-65, kdy se na zdejším panství vystřídali v krátkém sledu za sebou hned
dva majitelé, těžko říct. V říjnu 1865 nakonec kupuje velkostatek vídeňský obchodník se suknem Jan Maya, který v r. 1868 přichází se
zcela novým podnikatelským záměrem.

Sladovnictví je úzce spojeno s výrobou piva, kterou naši předci ovládali už někdy v dobách ranného středověku. Ve 14. st. bylo
sladovnictví považováno za řemeslo, nikoliv tak pivovarnictví, proto si mohl pivovarník otevřít další živnost sladovnictví, což se
sladovníkům sdruženým v cechy nelíbilo. Mezi sladovníky a pivovarníky proto vznikaly časté spory.
V 19. st. dochází k zakládání obchodních sladoven jako samostatných výroben. V r. 1864 vznikají na Moravě první samostatné
sladovny v Brně, Hodoníně, Jihlavě a Bučovicích. O dvanáct let později, v r. 1876 se tento počet zvyšuje na 12 a v r. 1880 funguje na
Moravě dokonce 70 sladoven. Jen pro doplnění, v Čechách v témže roce pracovalo 12 sladoven. V r. 1883 se v Praze konal první sjezd
sládků z Čech, Moravy a Slezska.
A ještě k provozu klasické sladovny. Zrno (ječmen) se namáčí tak, aby obsahovalo tolik vody, kolik je potřeba ke klíčení (máčení).
Toto se děje v tzv. náduvníku. Následně je mokré zrno rozprostřeno do cca 10 cm vysokých vrstev na tak zvaná humna, což jsou
chladné klenuté místnosti bez přístupu denního světla. Zde se nechají zrna po dobu několika dní (cca 6 – 7) za neustálého obracení
vyklíčit. Když je zrno dostatečně naklíčeno, je shrnuto a přemístěno na hvozd, kde dochází k jeho sušení. Teplotou a délkou sušení je
ovlivněna barva a další vlastnosti sladu. Po hvozdění je slad zbaven klíčků a rozemlet (zrno je rozdrceno do té míry, aby byl obsah
přístupný při vystírání na varně, ale zůstaly zachovány pluchy pro scezování). Zdroj - Wikipedie.

Obchodník a od r. 1865 nový majitel šebetovského velkostatku Jan Maya se z nějakého důvodu rozhodl provoz cukrovaru
ukončit a výrobu přeorientovat zcela jiným směrem. Tak se stalo, že v polovině června 1868 obdrželo zdejší obecní představenstvo
žádost o schválení přestavby části cukrovaru na sladovnu. K žádosti byl připojen stavební plán (viz obr. 3, novostavby jsou vyznačeny
červeně), z něhož je zřejmé, že zbouráním sklepa, kůlny a chléva došlo k rozšíření nádvoří areálu směrem k dnešnímu domu čp. 146.
Obytný dům byl rohovou částí spojen s vlastní továrnou, do níž byl drobnou přístavbou začleněn rovněž komín, stojící do té doby
samostatně. Vjezd do cukrovaru byl situován z jižní strany a navazoval na obecní cestu.
Dne 14. 7. 1868 se na místě budoucího staveniště sešla komise složená ze starosty obce Josefa Kavana, radního Josefa
Dokoupila, majitele velkostatku Jana Mayi, stavitele V. Valenty a konečně Františka a Vincence Sklenářových z čp. 4, kteří s objektem
cukrovaru bezprostředně sousedili. „Bilo nadnešní deň ustanoveno mystni Skoumání skrze novostavbu a přejinačeni Cugrove Tovarny
Šebetovske navyrabjeni Sladu.“ uvádí se v doslovném přepisu závěrečného protokolu, sepsaného krátce po jednání. „Popředevzatem
ohledání prostory stavební se tato novostavba přejinačení Cugrové Tovarny dle polohokresu vesti má, nikomu ublíženo nebude, a dále
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se prohlydl polohokres a že něho vykonaná Stávba Zakonite članky obstarávat
bude. Stavitelsky Mistr jse tu zavázal a slybyl všechno že chce jak vpolohokresu
je a jak Obecní Úřad žáda vyplniti.“
Protokol dále zmiňuje vzájemnou výměnu části menšího pozemku mezi
Sklenářovými a velkostatkem dle dohody a končí usnesením obecního úřadu:
„by chodník který v cile Cukrov Továrny byl aníní jse podle pollohokresu zástavy,
tak se musí zás takovy chodník zas vedle novovystaveného Stáveni vykázati
poněvadž ten chodnik již je od davnych čas je, tak laskavy zas musí byt.“
Přestavba cukrovaru, či tedy aspoň jeho části na sladovnu proběhla
zdárně, takže již 21. 12. 1868 mohl důchodní a ředitel velkostatku Antonín Kubáč
žádat obecní představenstvo o ohledání stavby a schválení jejího provozu. O dva
dny později, 23. 12. starosta J. Kavan a radní J. Dokoupil stavbu schválili s tím, že: „stavba sladové továrny se nalezla pořádně
provedená, takže nějakého nebezpečí k obávání není.“
Rokem 1868 tedy můžeme považovat přibližně třicetiletou éru cukrovarnictví v Šebetově za ukončenou. Na její místo nastupuje
výroba sladu, která se zde udržela po následujících více jak padesát let. O provozu sladovny a jejím technickém vybavení se mi zatím
nic bližšího zjistit nepodařilo.
V r. 1877 koupil velkostatek baron Mořic Königswarter, který se rozhodl provozovat sladovnu ve vlastní režii i během
následujících let. S nástupem nového majitele velkostatku barona Jana Königswartera v r. 1893 přechází sladovna do pronájmu firmy
„L. A. Basch a synové“ z Boskovic. (Firma s čistě židovským kapitálem sídlila v Brně. V pronájmu měla rovněž sladovny v Boskovicích
a ve Vel. Opatovicích, odkud se mimo jiné vyvážel slad do Německa, Itálie, Švýcarska či Anglie.)
V říjnu r. 1896 žádá správa velkostatku obecní úřad o schválení přístavby humna, jednopatrového částečně dřevěného objektu
určeného ke klíčení zrna. Stavba byla provedena v podzimních měsících r. 1896 zednickým a tesařským mistrem Fabiánem Mackerlem.
„Při komosssionelni prohlídce zhora uvedené stavby zhledáno bylo, že tato dle přiloženého nákresu a ve smyslu protokolu ze dne
7. října 1896 přesně provedena jest a zákonitým podmínkám vyhověno tak, že k používání ničehož se nenamítá.“ konstatovali za
přítomnosti důchodního velkostatku Josefa Longera a stavitele Fabiana Mackerleho zástupci obce starosta Tomáš Valenta a radní
Josef Kavan v protokolu ze dne 9. 12. 1896.
Podle dochovaného plánku (viz obr. 4) navazuje přístavba humna, vyznačeného červeným šrafováním, na objekt stávající
sladovny. Naproti se nachází obytná budova (dnes dům čp. 90), jejíž základy byly položeny zřejmě někdy kolem r. 1880. Původní obytný
dům se stal po přestavbě v r. 1868 součástí továrny.
Drobné stavební úpravy probíhaly ve sladovně i v následujících letech: k r. 1897 se např. dochovalo oznámení o svolání komise
stran schválení stavby nové lísky a sýpky. Přibližně v téže době rovněž vznikají podél zdi se sousedním zahradnictvím velkostatku
drobné hospodářské přístavky (dřevník, kurník apod.) O tom, jak vypadal areál sladovny na vrcholu své řekněme největší slávy,
si nakonec můžeme udělat představu ze situačního plánku, který v dubnu 1913 vyhotovil brněnský stavitel Emil Procházka (viz obr. 5,
zadní strana přílohy).
Čtyři válečná léta výrobu sladu výrazně utlumila. Po r. 1918 se zřejmě sladovna
- tentokrát již v pronájmu firmy „M. Basch a syn“ - dokázala ještě vzpamatovat,
na předválečné úspěchy však již navázala. Po r. 1925 byl nakonec její provoz definitivně
ukončen. V 1930 nechal baron Jan Königswarter pojistit všechny budovy šebetovského
velkostatku u vídeňské pojišťovací společnosti “Donau.“ Zcela na závěr jsou pod
položkou 560.591 zaevidovány jednotlivé objekty sladovny, jejichž odhad v souhrnu činí
234 366 Kč.
Před vedením velkostatku vyvstala otázka, jak s poměrně velkým areálem
naložit. Jako nejschůdnější se zřejmě zdálo - po vzoru cihelny či pivovaru - postupně srovnat budovy sladovny se zemí. Tak byl
k 21. 3. 1933 vydán první demoliční výměr, který se vztahoval na zahradní domek. Druhý demoliční výměr pochází z 28. 3. 1935
a zahrnuje např. sýpku, kancelář, koupelnu, mlýnici či zděné oplocení včetně brány. Kotelna, strojovna, sladovnický komín a většina
drobných přístavků šly k zemi na základě dem. výměru z 28. 12. 1937. Výrobní budovy sladovny byly zbourány jako poslední dem.
výměrem z 1. 2. 1938 a dem. výměrem ze 17. 4. 1938. Uchráněny zůstaly pouze dva objekty, totiž obytný dům čp. 90 a potom nejstarší
část, ještě z dob cukrovaru pocházející obytné křídlo přebudované později na výrobní prostory. Podle pamětníků se kolem r. 1940
ještě nacházely v areálu dvě objemné, do země zapuštěné betonové vany, které byly později zasypány.
Dům čp. 90 zůstal do r. 1945 v majetku velkostatku. Po znárodnění přešel do obecního, posléze do soukromého vlastnictví.
Nejstarší dodnes stojící část sladovny potažmo cukrovaru sloužila jako hospodářský objekt. Po r. 1945 ji přidělil Národní pozemkový
fond nově založenému Zemědělskému strojnímu družstvu, které si zde mimo jiné vybudovalo výmlatiště. Na ZSD navázalo v r. 1951
zdejší JZD a po sloučení v r. 1971 JZD Knínice, které objekt využívalo jako skladovací prostory -v přízemí byly např. uloženy přípravky
na ochranu rostlin. Ve sklepních prostorách levé části budovy si před r. 1950 zřídil Hospodyňský odbor žen svépomocí družstevní
prádelnu a lisovnu ovoce. (Podrobněji viz „Šebetov včera a dnes“, str. 209, 257.) V současné době je objekt v soukromém vlastnictví.

V soupisu obyvatel k r. 1868 se správcem v té chvíli ještě cukrovaru a sladovny uvádí šestadvacetiletý svobodný záložník 274.
pěšího pluku Josef Kazda původem z Nového Bydžova. Někdy krátce po r. 1876 přebírá chod sladovny sotva třicetiletý Karel Klement
Benhard (*27. 10. 1850). Ten se sice narodil v severočeské obci Háj u Duchcova, část svého mládí však prožil v Šebetově, kam se rodina
přestěhovala nejpozději v r. 1870, kdy byl jeho otec Josef Benhard jmenován vrchním lesmistrem u zdejšího velkostatku. V Šebetově
se mladý Karel Benhard seznámil se svou budoucí ženou, dcerou hajného z polesí na Melkově Antonií Waisserovou. Ještě
nesezdanému páru se v r. 1874 narodila dcera Antonie Marie. Antonie Weisserová v té době sloužila na Pohoře, Karel Benhard si plnil
vojenské povinnosti v Moravské Třebové. Po svatbě v únoru 1875 se manželé z nějakého důvodu zdržovali v Terezíně blízko Litoměřic,
kde se jim v prosinci téhož roku narodil syn Klement Josef.

