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Únorové pranostiky
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.

r
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Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Je-Ii v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
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Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrii:
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Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.

;u.

,,(l'jh~I/ŠEBETOVSKÝ

Když větrové na konec února uhodí,
moc obilí se na poli urodi.

ZPRAVODAJ

Únorová voda - pro pole škoda.
Mnoho mlh v únoru piivodi mokré léto.

Ú NOR

52. ročník

Dosedla Martin, Šebetov 79
Rostislav Dosedla ml., Šebetov 2
Lenka Meinerová, Šebetov 101
Barbora Nechutová, Šebetov 114
Kostíková Romana, Šebetov 134
Tomáš Vrána, Kuršova 992/24 Brno
Petr Pulec, Šebetov 108
Petr Horák, Šebetov 243

Z veřejného zasedání ZO
Zápis ZO

č.

1/2011 ze dne 12.1.2011

PřítoIDni:
lvanka HachJerová, Jiří Habala, Zdeněk Čížek,
Ing. Helena Karásková, Mgr. Jana Manová, Pavel Axman,
Leoš Dosedla
Občané a hosté:
Miroslav Markus
Ověřovatelé:
Zapisovatel:

Mojmír Chlup, Petr Markus, Jiří Pytlíček,

Mgr. Jana Manová, Leoš Dosedla
Pavel Axrnan

Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce (Za) začalo v 18:00 hodin.
Pan místostarosta
Jiří Habala provedl kontrolu zápisu
Č. 1/2010.
Pan Mojmír Chlup podal žádost o odkup části obecní
budovy číslo 93 včetně části obecního pozemku p.č. 91/3.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce a rozhodnuto bude na
následujícím zasedáním.
Zastupitelstvo
aú
bylo informováno
starostem
obce
o bilanci odpadového
hospodářství
za rok 2010. Starosta
navrhl zvýšení poplatku pro rok 2011 za provozování
odpadového systému obce na 450,- Kč z původních 440,- Kč
na osobu, z důvodu zvýšení nákladů firem zpracovávajících
odpad. za souhlasí se zvýšením poplatku za provozování
odpadového systému obce na 450 - Kč.
Starosta obce informoval zastupitelstvo
o hospodaření
kabelové televize. Navrhl zvýšení poplatku pro rok 2011 za
kabelovou televizi ze 40,- Kč na 50,- Kč měsíčně z důvodu
mimořádných
investic
do kabelové
TV. za
souhlasí
s navýšením poplatku za kabelovou televizi na 50,- Kč
měsíčně ajednu připojenou domácnost.
Starosta obce navrhl řešení odtoku povrchové
vody
z Kapouňat
při deštích
a ucpávání
stávajících
vpustí.
Informoval
za
o možných opatřeních
ke zkapacitnění
dešťových vpustí. Současně předložil návrhy technického
řešení. za pověřilo starostu obce zajištěním položkového
rozpočtu na tyto opatření.
Starosta obce předložil položkový rozpočet na úpravu
odvodu povrchové vody v části Nivky v ceně 167 756,- Kč.
za
schválilo
položkový
rozpočet
na úpravu
odvodu
povrchové vody v části Nivky.
Jednatel firmy KaŠ s.r.o. požádal obec o zápůjčku
pozemku pč. 1299 o výměře 3080 m2 na 5 let za účelem
zemědělské činnosti. za vzalo žádost na vědomí, záměr bude
zveřejněn na úřední desce a rozhodnuto bude na následujícím
zasedání.
oú obdržel 8 žádostí o pronájem areálu a kiosku na
koupališti. Žádosti podali:
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za odsouhlasilo
tajnou volbu bodováním, kdy každý
zastupitel přidělí pěti zájemcům jeden až pět bodů. Do užšího
výběru budou vybráni tři s nejvyšším počtem bodů.
Výsledek bodování:
Dosedla Martin
23
Rostislav Dosedla ml.
23
Lenka Meinerová
3
Barbora Nechutová
5
Kostíková Romana
13
Tomáš Vrána
7
Petr Pulec
12
Petr Horák
19
S nejvyšším počtem bodů postoupili Martin Dosedla,
Rostislav Dosedla a Petr Horák. Následně bylo stejným
způsobem hlasováno (byly přidělovány I - 3 body)
Výsledek bodování:
Dosedla Martin
Rostislav Dosedla ml.
Petr Horák

17
11
14

Na základě těchto výsledků bylo veřejně hlasováno o tom,
zda bude nájemce Martin Dosedla.
za

hlasovalo:

Pro: 5, Proti:

za rozhodlo, že nájemníkem
Martin Dosedla Šebetov 79.

1, Zdrželi se: I.
kiosku na koupališti

bude

Různé:
Pan Miroslav Markus se přišel informovat na pozemky
kolem .Jesácké bytovky". Starosta pod~1 vysvětlení, že se
čeká na rozhodnutí představenstva Lesů CR. Zádost o směnu
pozemků byla předjednána a písemně zaevidována v registru
majetkoprávních
záležitostí k řešení v nejvyšších orgánech
společnosti.
Pan Petr Markus se byl informovat na stavební dění
kolem svého pozemku v Nivkách a požadavkem na uvedení
komunikace do původního stavu. Navrhl umístit uzavírací
ventil do odpadního
potrubí, aby nedošlo k případnému
vytékání
vody na jeho pozemek. Dále požaduje řešení
neutěšeného stavu pěší cesty do Nivek. Jedná se o množství
rostlinného odpadu ze soukromých pozemků, kterým občané

Šebetovský zpravodaj
znečišťují tuto cestu. ZO pověřilo starostu obce dohledem na
uvedení komunikace po dokončení prací do původního stavu.
Pan Jiří Pytlíček přišel oznámit nefunkčnost části světel
u koupaliště,
informoval
o špatném
stavu příjezdové
komunikace
ke koupališti. Dále upozornil ZO na návoz
většího množství odpadu do kontejneru u koupaliště. ZO
vzalo na vědomí a pověřilo starosty zajištěním nápravy.
Cesta
bude do zahájení sezóny upravena,
o opravu
vypáleného
světelného
zdroje se postará nový nájemce
areálu, který zvažuje výměnu světel za spolehlivější model.
Zasedání ZO skončilo v 20:30 hodin.

Zubní pohotovost
je dle rozpisu zaj ištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.

Výše poplatků na rok 2011

Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2,
516474488
Padalík, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
516491 263
Paděrová, Šebetov 117, telefon 516465452
Pernicová, Boskovice, Vodní 95 (Minerva),
516 494 138
Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,
516 477 319
Srpová, Letovice, J. Haška 12,
604 760 665
Šemberová, Lysice, Komenského 429,
51 6 472 227
Žilka, Benešov 19, telefon 516 467 313
Adamová, Letovice, Masarykovo náměstí 18,
516 474 018
Bočková, Kunštát, nám. ČSČK 38,
516 462 203
Bedáňová, Boskovice, Lidická 8,
516 456 109
Fenyk, Letovice, Tyršova 15,
516474310

Poděkování
Vážený pane starosto,
koncem loňského roku jsme Vás požádali o pomoc při
uskutečnění Tříkrálové sbírky 2011 ve Vaší obci. Jelikož
jsme
se setkali
s velkým
porozuměním,
vstřícností
a pomocnou rukou z vaší strany, chtěli bychom Vám i Vašim
kolegům mnohokrát poděkovat.
Koledníci na okrese Blansko vybrali částku 1339476,Kč /při loňské sbírce 1 214934,- Kč/, z toho ve Vaší obci
18158,- Kč /při loňské sbírce 15906,- Kč/. Děkujeme!!!
•
•
•
•

Výtěžek této sbírky bude použit na:
podporu
prázdninových
akcí
pro
a sociálně znevýhodněné

děti

zdravotně

podporu střediska humanitární pomoci
rozvoj terénních
služeb pro seniory
a zdravotně
postižené, včetně nákupu kompenzačních pomůcek
podporu služeb, které zasahují v mimořádných
nebo
krizových situacích

Poděkujte, prosím, našim jménem také všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem zapojili.
Marie Sedláková, koordinátora TKS OCHB.

Pouze když jsi připraven,
není žádný strach velký

Skauting je plný přátelství, neokopírovatelných
zážitků,
překonávání
sebe sama, nových zkušeností a aktivit, ke
kterým se člověk v běžném životě nenaskytne. Tyto na první
pohled duté fráze se v našem oddíle Akéla stávají reálné.
Nechte své děti vyrůst ve skautu.

Touto cestou chceme poděkovat manželům Neča ovým za
pomoc během roku a za hry, které věnovali našemu oddílu.
Oddíl AKÉLA.

Zubní pohotovosti
05.2. MUDr.
telefon
06.2. MUDr.
telefon
12.2. MUDr.
13.2. MUDr.
telefon
19.2. MUDr.
telefon
20.2. MUDr.
telefon
26.2. MUDr.
telefon
27.2. MUDr.
05.3. MUDr.
telefon
06.3. MUDr.
telefon
12.3. MDDr.
telefon
13.3. MUDr.
telefon

kompasů. Rozdělují si noční hlidku. Poté se rozchází do
stanů a vzhůru zůstává první dvojce hlídačů. Začalo hřmět
a k tomu vydatně pršet. Na tuto situaci čekali místní skauti.
Rychlá akce, křik, zmatek. Hlídka zareagovala řevem
a povykem. Přepad!!!! První již jsou ze spacáků venku. Je
třeba rychlá akce ...

IA I

Čas večerky, u ohně zůstala poslední družina Divokých

Zastupitelstvo obce na lednovém zasedání schválilo výše
poplatků pro letošní rok.
Prvním je poplatek za systém provozování odpadového
hospodářství.
Odpadová
firma SITA podepsala
s obcí
smlouvu, ze které vyplývá, že úhrada na každého obyvatele
pro rok 2011 se zvyšuje o 3 Kč. O dalším 7 Kč na obyvatele
a rok přibližně klesnou výnosy z příspěvků na separovaný
sběr druhotných složek odpadu /plasty, papír, sklo/. Dá se
tedy očekávat, že pokud v tomto roce odevzdáme stejné
množství odpadu jako v roce 20 I O, budou provozní náklady
vyšší o 10 Kč na obyvatele. Proto se právě o tuto částku
zvyšuje výše roční úhrady za odpad. Její cena je tedy 450 Kč.
Z tabulky na vedlejší straně můžete zjistit veškeré náklady
v loňském roce. Po odečtu investic, oprav či uložení odpadu
z veřejných prostranství, činily náklady provozu systému pro
obyvatele 394 036,20 Kč. Při počtu 790 účastníků byly
náklady na obyvatele
498,78 Kč. Obec tedy dotovala
každého občana částkou téměř 60 Kč, neboť výše vybíraného
poplatku byla jen 440 Kč.
Pokud se podíváme na rok 2009, tehdy byly náklady
systému 520,39 Kč na obyvatele. Za loňské nižší provozní
náklady vděčíme především vyšší výtěžnosti sběru plastů
a nepatrně papíru. Změnou dopravce jsme také snížili
náklady na odvozy odpadů ve velkokapacitním kontejneru.
Pro zajímavost uvádím výsledky soutěže Jihomoravského
kraje ve sběru komodit odpadů "My třídíme nejlépe 20 10".
Ve směsném odpadu jsme se umístili až na 129. místě, což
svědčí o našem vysokém podílu třídění odpadů. Ve vedlejší
soutěži v efektivitě sběru využitelných složek odpadu jsme
se umístili
nejvýše jako jediná
obec regionu
- na
fantastickém 21. místě v celém kraji! Naše sousední obce
najdete na 142. a dále až hluboce za 200. místem.
Co se týče poplatku za kabelovou televizi, její cena byla
po dvouleté stagnaci zvýšena také o 10 Kč na 50 Kč za měsíc
a domácnost. Navýšení odůvodňuji zvýšenými náklady na
provoz, kdy koncem loňského srpna bylo nutno po místní
bouřce
vyměnit
větší počet zhavarovaných
trasových
zesilovačů.
Velké
investice
znamenalo
také
zaimplementování
tří digitálních multiplexů do stávajícího
rozvodu. Po celé obci je tak možno přijímat pozemní
digitální vysílání v plné digitální kvalitě. Po spuštění DVB-T
vysílačů velkého výkonu ze Svitav, upravíme příjem digitálu
z této oblasti, neboť dálkový příjem z Brna vykazuje při
ztížených
klimatických
podmínkách
krátkodobé
výpadky
úrovně kvality signálu a občasné pre echo.

Rozšíření sběru komodit
Díky nově uzavřeným smlouvám s novými kolektivními
sběrovými systémy můžu ohlásit rozšíření sběru využitel.

únor 2011
složek odpadu o nové komodity. Už měsíc se na křižovatce
nachází speciální sběrná nádoba na starý textil a obuv. Další
nové nádoby najdete trvale přístupné v přízemí obecního
úřadu. Nově tu do speciálních nádob můžete odložit baterie,
dlouhé zářivkové trubice, kompaktní zářivky a výbojky. Do
elektro boxu můžete odkládat malé spotřebiče. Do nových
klecových kontejnerů
můžete ekologicky
uložit veškeré
televizory, audio a videotechniku,
stejně tak kancelářské
tiskárny, kopírky apod. Nadále můžete elektrospotřebiče
odkládat ve sběrně odpadů, například pračky či lednice
a mrazáky. Sběrné nádoby v přízemí úřadu jsou vám však
k dispozici kdykoliv.

Zamýšlené investice
v

současné
době se provádí v části Čtvrti kabeláž
přípojek NN a sloupů veřejného osvětlení. Následně se
připravuje jako poslední stavba v této lokalitě plynofikace
jednotlivých
pozemků pro RD. O dalším záměru jste si
mohli přečíst v zápisu ze zasedání za. Cílem je zkapacitnit
dešťové
vpusti od Kapouňat po Náves,
kde se při
přívalových
deštích stávaj ící vpusti rychle neprůchodní
a celý tento úsek obce se stává vodním korytem. Navržené
řešení obsahuje takzvané "horské vpustí", které jsou odolné
proti naplaveninám a dobře čistitelné. Posledním nedávno
provedeným opatřením bylo vyvedení vody ze všech drenáží
v části Nivky do vodního příkopu. Opět tu totiž vznikaly
problémy
se stahováním
spodní
vody
a docházelo
k zamokření přilehlých pozemků. Rád bych věřil, že poslední
prováděné úpravy budou snad již definitivní.

Plánované akce v obci
Každé
pondělí jste zváni od 18 do 19 hodin
tělocvičny Základní školy na cvičení dívek a žen.

do

Starší dívky a ženy zveme na břišní tance - každý pátek
v tělocvičně ZŠ, od 16 do 17 hodin. Vede slečna Petra
Kučerová. Kurzy břišních tanců pro žákyně či žáky každý
pátek od 15 do 16 hodin.
Veřejná
schůze
Zastupitelstva
obce se uskuteční
z důvodu probíhajícího správního řízení mimořádně až ve
středu 23. února od 18 hodin v kanceláři OÚ.
V sobotu
5. března si Vás místní TJ Sokol dovoluje
pozvat na Dětský maškarní
karneval, který je pořádán od
14 hodin v sále KD. Od 20 hodin se můžete těšit na
Maškarní bál, hraje KROUNEX.

milým
oslavencům
prejeme
hodně zdraví,
spokojenosti, rodinné pohody a plno elánu do dalších
krásných let života.

Našim

* Prodejna textilu paní Zapletalové v budově zdravotního
střediska definitivně ukončila svůj provoz. Zastupitelstvo
obce vyzývá zájemce o pronájem těchto uvolněných prostor
k neprodlenému podání nabídky. Záměr je vyvěšen na úřední
desce OÚ. Nabídkami se budou členové ZO zabývat na
schůzi 23. února 2011.
* Dětská lékařka MVDr. Machačová oznamuje čerpání
dovolené od pondělí 14. do čtvrtka 17. února 2011. Sestra
bude přítomna v ordinaci v pondělí a ve středu od 7:30 do 11
hodin. Akutní stavy ošetří MVDr. Doležel Velké Opatovice
nebo dětské oddělení nemocnice Boskovice.
* Na webu Facebook.com si můžete najít nové stránky
,Koupaliště Šebetov", Stiskem tlačítka "Líbí se mi"
se
můžete stát odběrateli všech zpráva novinek týkajících se
přípravy areálu na letošní sezónu. Touto stránkou bych rád
našel pomocníky
na vysprávku,
vyčištění a nátěr stěn
bazénu. Publikuji zde také zatím nikdy neuveřejněné snímky
z minulých let z každoroční údržby areálu a rekonstrukce
kiosku.

Nabídka služeb
Sběrna
odpadů je v zimním režimu otevřena
každou poslední sobotu v měsíci, tedy 26. února
15 hodin.

od 14 do

Odvoz popelnic
Odvoz 1x za 14 dní. Ve čtvrtek 3.2., 17.2. a 3.3. 2011.
Reklamace
neodvezených
nádob vyřizuje pan Šotnar z
firmy SITA Boskovice, telefon 516426415.
Odvozy plastů: 7.2., 21.2, 7.3., odvoz skla: 24.2., odvoz
papíru: 16.2.,2.3.2011.
Holičství
- kadeřnictví,
manikúra,
modeláž
nehtů,
parafínové
lázně, kurzy NAIL-ARTu,
prodej kosmetiky
Oriflame, alternativní
medicína ENERGY, numerologie,
na objednání na telefonu 607 623 484.
Knihovna

je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.

Rekondiční
masáže - Hana Musilová,
na objednání: mobil: 732768534.

zdravotní středisko,

Zimní údržbu místních komunikací zajišťují: Petr Šimek mobil 731 477 129, Jaromír Blaha - mobil 737 786 554.

Naši oslavenci
/dle platného trvalého pobytu!
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní

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

Zemachová
Konečný
Cibulová
Abrahámová
Tlamková
Arnbroz
Oaňhelková
Jiřfková
Nováková
Chlup
Marek
Tesařová
Sudická
Mišovic
Mertlík
Janková
Picmausová

č.p. 11 O
33
108
173
37
25
209
I
I
186
204
173
I

166
49
178
I

79
74
67
66
66
65
64
64
64
63
63
62
61
60
60
60
60

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

Prodej palivového dřeva - buk, dub, smrk.
Hájenka Karlov, pan Zouhar, mobil606 893 919.

Vzpomínka
Čas běží, ale vzpomínky zůstanou.
20. února 2011 by se dožil 70. let
a 2. března 2011 uplynou 4 smutné
roky, od úmrtí pana Jiřího Blahy ze
Šebetova. Stále vzpomínají manželka,
dcery a vnoučata.
Na základě chybného zápisu v úředním registru obyvatel
jsme v minulém
vydání Zpravodaje
uvedli v přehledu
zemřelých občanů paní Marii Vojtěchovou ze Sociálních
služeb. Správný údaj měl být paní Vojtěchová Marta,
nikoliv klientka
Soc. služeb.
Za chybu a způsobené
komplikace se velice omlouváme.
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Odpady 2010

....•.
Datum
22.2
223
21.4

d0!41ad

druh odpadu

120083 SKO + olaslv + sklo
120145 SKO + plasty + sklo

měsíc
leden

eástka

ota st

oaoír

SKO + plasty + sklo
obč,
sklo
23366.00
23366.00

594.00

30472.00

celkem oflimv

1320,00

1056.00

únor

4136.00

120224 SKO + plasty + sklo

bfezen

30472.00

Kč

4136.00

Kč

24.5
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Šebetovský zpravodaj

z arcliívů a ~oni~
Slovo úvodem
O životních osudech lidí, kteří se jakýmkoliv způsobem zapsali do historie toho kterého národa či země, už byl popsán
nejeden list papíru. Naopak, kolik řádků bylo věnováno všem těm obyčejným podruhům, rolníkům, domkařům,
sedlákům, řemeslníkům ... Domnívám se, že i oni si zaslouží nemalý díl pozornosti, - třeba užjen pro svoji pracovitost,
šikovnost, moudrost. Vypravme se tedy za nimi do doby před více jak sto lety a přitom nechoďme nikam daleko. Prostě
si povídejme o někdejších obyvatelích Šebetova, o lidech, kteří v naší obci žili, pracovali, rodili se a odcházeli, o lidech,
kteří zde zanechali kus svého "já".

Sebetou, část Kapouňata
dům čp. 87
Z dětství mne doprovází vzpomínka na hospodský sál s vysokými okny, bílými báněmi lustrů, nezaměnitelně vrzající
dřevěnou podlahou a výčepním pultem s několika pípami. Pamatuji se na seskládané stoly, kopu židlí a
také na velkého, houpacího dřevěného koně. Báječně se zde schovávalo, klouzalo a honilo, což byl
snad hlavní důvod, pro který jsem se vždy na návštěvu k Bílkům do čp. 87 těšila. Psal se tehdy začátek
70. let. V té době již zmíněný sál nesloužil k svému pravému účelu téměř dvě desetiletí, načež se po r.
1975 "ztratil" docela. Na jeho místě vznikl byt. Dnes by zde již nikdo nehledal kdysi vyhlášenou
kapouňatskou hospodu "Na Kocórku." O vzniku tohoto názvu si můžeme přečíst v Šebetovských
pověstech od R. Wilhelma. Co ovšem říci k historii samotného domu, - a zvláště pak jeho obyvatel?
Zde již s pověstmi nevystačíme, nastupují holá fakta, která nás zpočátku zavedou nejen o dvě stě let
nazpět, ale také o pár kilometrů dál. 28. 2. 1794 se jistému rolníkovi Jakubu Plhoňovi a jeho ženě
Anně (roz. Kalivodové z Lažan) narodil syn Jiří. Stalo se tak ve vísce Klemov čp. 5 (dnes součást
Doubravice n. Sv.). Mladý Jiří patrně nepři lnu I k rodné hroudě, protože když se s ním setkáváme o
plných 35 let později, zastává lukrativní místo stolníka u hraběte K. Strachwitze na zámku v Šebetově. Domkařského
synka patrně stálo dost úsilí získat takovéto postavení, nicméně nyní je již zajištěný a může se ženit. Činí tak 21.6. 1829,
kdy si v Knínicích bere 281etou Františku Prokopovou, dceru Šimona Prokopa z čp. 66 v Šebetově. Manželé bydlí na
zámku, kde sejim krátce po sobě narodí dcera Karolína (1830) a syn František (1831). I rok 1832je pro J. Plhoně dost
významný.
Nyní musím na chvíli odbočit. - V 1/3 19. st. dochází, za podpory vrchnosti, k výraznému stavebnímu rozvoji
Kapouňat což mimo jiné dokládá např. soupis "duší" knínické farnosti, v němž je k r. 1826 uvedeno pro Šebetov jako
poslední čp. 79. O čtyři roky později je to již čp. 84. Z toho vyplývá, že k zmíněnému r. 1830 stálo v Kapouňatech počínaje čp. 68 - celkem 16 nových, téměř navlas stejných domků. A ač ještě nebyly, jak uvádí soupis, všechny zcela
obsazeny kolonie se úspěšně rozrůstala dál. Je tedy zřejmé, že brzy došlo i najejí "vybavenost" - na obchod a hospodu.
A právě v tomto okamžiku vstupuje na scénu věci znalý J. Plhoň. Někdy v I. 1832-33 opouští místo hraběcího stolníka,
aby se stal prvním kapouňatským hospodským. Když se mu na jaře r. 1834 narodí dcera Nepomucena, je již veden jako
kupec na čs. 87. Živnost provozuje do konce r. 1844. Během těchto více jak deseti let se mu zde narodí čtyři děti (dvě
zemřou), a v r. 1844 též na tomto čísle umírá ijeho šedesátiletá tchyně Marianna Prokopová.
Těžko říci, co vedlo J. Plhoně k prodeji nemovitosti. Stejně tak zatím nevím, kam odešel. Jisté jen zůstává, že 7. I. 1845
kupuje hostinec Šebestián Šurý (Sebastian Schury), muž, který v genealogické historii obyvatel Kapouňat zanechá dost
výraznou stopu. Co o něm říci? Narodil se na samém prahu 19. st., dne 4. I. 1800 v obci Spešov čp. 32. Otec Matyáš
Šurý byl rolníkem, matka Anna, roz. Přibylová, pocházela z Jabloňan. Vzhledem k tomu, že Spešov leží kousek od
Klemova, je dost možné, že Š. Šurý nepřišel do Šebetova jen tak náhodou. Navíc se tak stalo někdy před r. 1845, což
dotvrzuje fakt že hospodu kupuje nejen na samém začátku uvedeného roku (téměř v den svých 45. narozenin), ale jako
dosud svobodný se brzy nato i žení. 29. 1. 1845 je v Knínicích oddán s o 23 let mladší Josefou Valentovou, Šebetov čp.
12. (Otec půlláník František Valenta, matka Veronika, roz. Davidová z Cetkovic). Napříč věkovému rozdílu patrně šlo
o docela šťastné manželství. Celkem se v něm narodilo devět dětí, a kdyby Š. Šurý 6. 5. 1864 nezemřel na břišní tyfus,
patrně by toto číslo nebylo konečné. Vdova Josefa se již nikdy znovu nevdala, což nebývalo na tehdejší dobu právě
zvykem. Zemřela v květnu r. 1895 v požehnaných 72 letech. Jak jinak, než na "sešlost věkem '. Jistě nyní každého
napadne otázka - a co těch devět dětí? Odpovědi se nelze nevyhnout. ..
Dva synové, Karel (1858) a Šebestián (J 860), se dožili sotva jednoho roku. Podle lékař. zprávy zemřeli na křivici
a psotník. O dceři Karolíně (1856) zatím záznamy mlčí, stejně tak i O nejstarším synovi Aloisovi (1846), jenž je
naposledy uváděn v r. 1870 coby pekařský pomocník. Patrně se vydal na vandr a zakotvil někde ve světě, což bych mohla
uvést i o nejmladším Martinovi (1863), kdyby - kdyby se mi zcela náhodou nedostal před pár dny do rukou zápis,
datovaný k II. 8. 1898. C.k. místodržitelství v Brně sděluje farnímu úřadu v Knínicích, že dne 25.5. 1897 se v Neuvil ly
nad Seinou narodil Ferdinand Alois Schury, syn Martina Schury. Osudem pekařského tovaryše z Kapouňat se tedy stala
Francie. (Město leží pár kilometrů severně od Lyonu). Dcera Josefa (1848) je uváděna jako švadlena. V r. 1873 se
provdala za Josefa Jakubce, pekaře z obce Býkovice nedaleko Lysic. Poslední tři dcery
Šurýho zůstaly věrné rodným
Kapouňatům. Františka (1850) si v r. 1870 vzala o osm let staršího krejčovského mistra (a záložníka c. k. 54. pěšího
pluku) Františka Baběráda z čp. 70.
Antonie (1853) sloužila nějakou dobu v Boskovicích. Nicméně se vrátila domů a v r. 1874 se provdala za Josefa
Veselého, obuvnického mistra z čp. 71. V r. 1910 provozoval J. Veselý ve svém domku rovněž obchod se smíšeným
v.
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zbožím. Zbývá ještě dcera Anna (1861), která se stává klíčovou postavou v dalším vyprávění o domě čp. 87. Z matričních
záznamů lze vyčíst, že v létě r. 1879 se jí, coby svobodné, narodil synek Arnošt, který ovšem asi po třech měsících
zemřel. Podle soupisu z r. 1880 vypomáhá své matce při hospodářství, nezůstává ovšem dlouho sama. Na počátku
roku 1881 vstupuje do manželství s Františkem Hlavatým.
Životní příběh F. Hlavatého se začal odvíjet 12. 5. 1849 ve vesničce Velký Zdíkov, ležící v samém srdci tehdy
poměrně chudobné Šumavy. (Dnes obec Zdíkov, okr. Prachatice). V matričních zápisech z archivu v Třeboni je jeho otec
František uváděn jako podruh,
naopak veškeré
poznámky v brněnském archivu o něm hovoří jako o mistru
krejčovském. Těžko říci, co je pravda. Mladý František se vyučil v rodném kraji te ařině. Poté se vydal do světa na
zkušenou - a také za lepším živobytím. V Šebetově se jeho jméno poprvé objevuje v soupisu obyvatel k roku 1880.
Vystupuje již na čp. 87 co by soustružník a tesař. Ostatně, i když se později stává hostinským, jako vedlejší činnost stále
uvádí tesařinu. Někdy je zaměstnán i jako polír. Postupní smlouvy, kupní smlouvy, odevzdací listiny v obci Šebetov - to
vše je široká společná kapitola, která si zaslouží větší pozornost někdy příště. Z toho důvodu se tedy nyní nechci zabývat
podrobnostmi, které se týkají postupní smlouvy k domu čp. 87, uzavřené 4. 11. 1886 u c. k. notáře Karla Ptáčka
v Boskovicích. Tedy jen stručně - vyplývá z ní, že hostinská Josefa Šurá předává veškerý svůj majetek svému zeťovi
a jeho manželce. A protože je to žena moudrá, nechává si právo výrazného výminku ... A F. Hlavatý? Nechť žije nový
kapouňatský hospodský! Z manželství Františka a Anny, které trvalo deset let, se narodily dvě děti: 20. 12. 1881 to byla
dcera Josefa Anna a 2. 2.1884 syn František Josef. O obou bude ještě za chvíli řeč. Anna Hlavatá zemřela 6. I. 1890 na
srdeční vadu.
Život jde dál, a tak se vdovec F. Hlavatý podruhé žení. 7.7. 1890 si na faře v Jaroměřicích bere Františku Dračkovou,
26 letou dceru Františka a Kláry Dračkových (roz. Pospíšilová), rolníků tamtéž. Jak jinak, jsme opět u dětí. Nejmladší je
syn Josef(1891, po necelém roce umírá na zánět plic), dále ná ledují již jen dcery - Františka (1893), Anna (1895)
a konečně Leopoldina (1899). " Stojíme na prahu nového století, které nám dozajista přinese vše dobré, hlavně pak
zdraví, " tak nějak možná přemítal v r. 1901 hostinský František Hlavatý o budoucnosti svých blízkých. emohl tušit, jak
hluboce se mýlí! Souchotě, to bylo jen jedno z několika označení pro tuberkulózu plic, onemocnění, které dříve zaujímalo
přední místo v úmrtnosti obyvatel. A právě souchotě se staly i osudovou ranou pro rodinu Hlavatých. 17. září 1904 této
zákeřné nemoci podlehla Františka. Zhruba po půl roce, 5. 3. 1905 ji následoval manžel František, a aby tomu nebylo
dost, 20.9. 1907 stejná nemoc do tihla i univerzálního dědice, syna Františka. Co dodat. Snad jen, že tímto okamžikem se
završuje třetí kapitola historie obyvatel domu čp. 87. a dveře ovšem už klepe další, v nížje i protentokrát svěřena hlavní
role ženě - nejstarší z dcer F. Hlavatého, Josefě Anně.
Když se v roce 1898 mladinká Josefa vdávala za Jindřicha Veselého a stěhovala se s ním na čp. 104, těžko mohla
předvídat, že se ještě někdy do rodného domu vrátí, a to dokonce v roli právoplatné majitelky. Jak vidno, stalo se.
Manželé Veselí se přistěhovali na podzim r. 1907. Doprovázely je jejich tři dcery - Emílie, Anastázie a Anna.
V dubnu následujícího roku navíc přibyl do rodiny první syn, Jindřich. A ještě jedno důležité datum roku 1908 - 17.
září. Po vypořádání dědických podílů vůči třem nevlastním sestrám se v ten den Jo efa stává jedinou dědičkou hospody
"Na Kocórku". Není bez zajímavosti, že na rozdíl od svých předchůdců živnost sama neprovozuje. Nečekanou situaci řeší
pomocí nájemce, jímž se kolem r. 1910 stává jistý František Řezník z Lysic, který přichází na čp. 87 s celou svou
rodinou.
Je na místě, abych se také zmínila o osobě Jindřicha Veselého, který se narodil v r. 1867 na čp. 83 (Kapouňata). Otec
Jan, jinak krejčovský mistr, pocházel rodem z Pohory matka Anna roz. Sychrová, z Hor. Štěpánova. Mladý Jindřich
patrně prožil první učednická léta v dílně svého otce, načež se vydal do světa - v tomto případě do Vídně, kde je k roku
1890 zaznamenán jako krejčovský tovaryš. Do jaké míry se ovšem později tomuto řemeslu věnoval, těžko říci. V roce
1900 je sice zapsán coby krejčovský mistr, dokonce má i pomocníka (Aloise Konečného z čp. 73) a jednoho učně
(Františka Hernika odněkud z By třicka), nicméně v r. 1910 j iž pracuje jako hlídač na pile. Hostinskou činnost uvádí jako
své vedlejší zaměstnání. Umírá těsně před vánocemi r. 1914 řekněme na "ochrnutí srdce".
A nyní něco pro odlehčení - v r. 1910 bučela u Veselých ve chlévě jedna kravka, mečela jedna koza a chrochtali tři
pašíci. Na dvoře kdákalo šestnáct slepic a vše doplňovala jedna husa (asi na posvícení).
V nadcházející složité době I. svět. války to rozhodně neměl nikdo lehké, tím více pak vdova s dětmi. Snad i to mohl
být jeden z důvodů, proč se Josefa rozhodla pro známost s Františkem Valentou z čp. 16, za něhož se nakonec provdala
v květnu r. 1920 v Brně. V témže roce jsou manželé i se synem Emilem uváděni na čp. 87. František Valenta se narodil
v r. 1891 jako druhorozený syn Františka Valenty a Josefy, roz. Přichystalové z čp. 16. Děd Josef Valenta byl nejen dobrý
hospodář ( podsedek čp. 5), ale také mistr řezník. A právě témuž řemeslu se vyučil (do roku 1908 ve Vídni) i mladý
František.
V našem vyprávění o hospodě "Na Kocórku" jsme dospěli až do 20. let minulého století. Dům stále vlastní Josefa
a František Valentovi, nicméně již ne na dlouho. Rozhodují se o jeho prodeji ... Zlomovým datem se stává 24. únor 1926.
Na základě kupní smlouvy přechází vlastnictví nemovitosti čp. 87 včetně přilehlých pozemků na nové majitele. Tím
vyprávění pro tento okamžik ukončím, rozhodně ne však z důvodu, že bych už dál neměla o čem psát. Opak je pravdou.
Na začátku
20. století se totiž do Šebetova přiženil potomek významné řeznické a potažmo i měšťanské rodiny
z Boskovic. Povídání o tomto muži, ojeho blízkých, a také (nejen) o domě čp. 87 jejiž úzce spojeno s prvorepublikovým
Šebetovem, aje natolik zajímavé a obsáhlé, že si nepochybně zaslouží zvláštní pozornost v dalším vydání.

Šebetovský zpravodaj

Pod čarou
Těžko se už dnes dají zjistit všichni pacholci a děvečky, kteří kdy v hospodě" Na Kocórku"

pracovali.

Staré zápisy však přece jen pár jmen vydaly:
Libor Stříž - pacholek. Sloužil v 60. letech 19. st. arodil se v r. 1813 na čp. 37. Otec Libor pocházel z čp. 60, matka
Markéta Kavanová z čp. 37. Libor zemřel jako svobodný v r. 1870 na zánět střev.
Františka Poláková - děvečka. Sloužila v 80. letech 19. st. Nar. se v r. 1869 v Paměticích. Zdá se, že svěřenou práci
vykonávala svědomitě, protože Anna Hlavatáji ve své závěti z r. 1890 odkázala ''jedny šedé šaty, štráfovaný vlňák a šedý
vlňáček . (Dnes možná k pousmání, dříve však šlo o hodnotný majetek.)
Františka Hamplová - chůva. Sloužila na konci 90. I. 19. st. Nar. se v r. 1887 na Hor. Štěpánově.
Anna Krajíčková - služka na konci 90. I. 19. st. Nar. se v r. 1878 v Knínicích, čp. 157.
A na závěr jeden almužník, čili žebrák. Jmenoval se František Ruhbi (snad, protože příjmení je velmi špatně čitelné),
byl údajně vdovec a nar. se v r. 1815 ve Svitavách. Připsán je k r. 1880.

Víte, že ...
V roce 1910 měla obec celkem 747 obyvatel a 117 popisných čísel (k 31.12.).
V roce 1910 se v Šebetově narodilo celkem dvacet dětí, z toho sedm chlapců a třináct dívek (18 manžel. a 2 nemanžel.).
Nechci zahlcovatjmény, nicméně přece jen si někdo z Vás rád připomene - Marii Dvořákovou (čp. 61), Arnošta Řezníka
(čp. 87), Boženu Blahovou (čp. 9), Emila Okáče (čp. 41), Josefu Vachovou (p. 57), Františku Monhortovou (čp. 105),
Jana Valentu (čp. 12), Anastazii Lujkovou (čp. 98), Františku Dvořákovou (čp. 61), Annu Hirtovou (čp. 11), Annu
Koutnou (čp. 27), Arnošta Ludwiga (čp. 93), Emilii Prchalovou (čp. 96), Ludvíka Stříže (čp. 81), Annu Matouškovou (čp.
7), Antonína Rosenberga (čp. I 1), Františku Kavanovou (čp. 37), Mari i Mazalovou (čp. 8) a konečně Josefu Holíkovou
(čp. 89). V srpnu téhož roku ho toval v obci blíže neurčený cirkus. Jak uvádí zápis jedné z "umělkyň u cirkusu",
pocházející od Čáslavy, se zde narodil nemanželský syn Antonín.
V roce 1910 zemřelo v Šebetově celkem 1 I obyvatel. Z tohoto počtu byly tři děti do jednoho roku, pět osob ve věku
kolem šedesáti pěti, jeden padesátník ajedna čtyřicátnice. Více jak sedmdesáti let (82) se dožil pouze jistý Libor Tesař
z čp. 78. A důvod úmrtí? Na prvním místě souchotě, pak zápal plic, zápal pobřišnice (lze vysvětlit jakkoliv), rakovina,
tetanus. U nejstarších sešlost věkem.

Na skok k sousedům ...
V roce 1910 měla obec celkem 973 obyvatel a 188 popisných čísel (k 31.12.).

V roce 1910 se v Knínicích narodilo dvacet dva dětí, z toho 11 chlapců a 11 dívek (20 man.) Celkem zde zemřelo
šestnáct osob, z toho pět dětí do stáří dvou roků (žalud. a střevní katar, psotník). Sedmkrát bylo příčinou úmrtí plícní
onemocnění.

Vzpomínám si. ..
Tímto bych si dovolila oslovit všechny (nejen) starší občany. Pokud ve Vás výše uvedený text vyvolal nějakou
vzpomínku, a to ať již na lidi, domy či události, a nechcete si ji nechat pouze pro sebe, prosím, kontaktujte mne.
V dalším vydání najde Váš příspěvek právě zde své místo.
Do příštího, dubnového čísla připravuji dokončení o bývalé hospodě "Na Kocórku". Informací mám sice dost, nicméně
stále chybí popis obchodu, který zde kdysi býval. Pamatuje si ho ještě někdo? Rovněž v dubnu vyjde povídání o domě
čp. 111 (obchod MEGI), který před válkou patřil místnímu obvodnímu lékaři. Praxi zde také vykonával zubař
z Boskovic. Pokud jste se s nimi ve svém dětství snad osobně setkali, případně si pamatujete na uspořádání místností
a zařízení ordinací, budu zajakýkoliv Váš poznatek ráda.
Dnes pátrám ...
Pátrání v archívních záznamech je sice záležitost zajímavá, nicméně časově velmi náročná a mnohdy, bohužel, i zcela
bezvýsledná, zvláště pak, když člověk narazí na zákony ... Právě z posledně uvedeného důvodu zatím netuším, kam
odešly ze Šebetova před r. 1910 tři dcery Františka Hlavatého (viz čp. 87). Snad se vrátily do rodiště své matky
(Jarorněřice), snad se o ně postarala jejich teta (asi matčina estra) Julie, provdaná Maršálková, která patrně (podle
příjmení) mohla bydlet někde v okolí Vanovic. Pokud se tedy právě Vaše (pra)babička jmenovala Františka, Anna či
Leopoldina Hlavatá a máte zájem cokoliv říci kjejich osudu, ozvěte se. Děkuji.
Pfištf číslo vyjde začátkem dubna 20 I I.
Na podkladě archívních materiálů zpracovala Miroslava Boháčková, Šebetov 72, tel. 724275143,
e-rnail: bohackova.mirka@seznam.cz.

Přípravu jeme:
18.3.
25.3.
O 1.4.
19.4.

Fotři jsou lotři
Tron: Legacy 3 D
Nevinnost
Na vlásku

Program kina Šebetov
Pátek 11. února - JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

IMDB.com 5,1110.

Liz Gilbert (Julia Roberts), hrdinka snímku Jíst, meditovat, milovat je moderní žena, která se vydává poznávat a obdivovat
krásy světa a současně se pokouší znovu najít a probudit své pravé já. Poté, co jí životní jistoty a priority zcela rozvrátí rozvod,
si Gilbert vezme v zaměstnání roční dovolenou a naprosto v rozporu se svými zásadami se rozhodne riskovat vše pro to, aby
změnila svůj život. Během svých exotických a pozoruhodných cest poznává v Itálii prosté potěšení z dobrého jídla, v Indii sílu
modliteb a meditací a konečně na Bali najde zcela nečekaným způsobem pokoj v duši a rovnováhu lásky. Snímek Jíst,
meditovat, milovat je natočen na motivy skutečného a pozoruhodného
příběhu a dokazuje, že existuje více způsobů, jak si
užívat a poznat svět.
Klasický formát, české titulky, mládeži přístupný, 140 minut, www.falcon.cz.

Pátek 18. února - BENGA V ZÁLOZE

IMDB.com 6,7/10.

Detektivové Christopher
Danson a P. K. Highsmith (Dwayne Johnson a Samuel L. Jackson) jsou těmi nejdrsnějšími
a nejoblíbenějšími poldy široko daleko. Nepotřebují tetování - to druzí si nechávají na tělo vytetovat jejich podobizny. O dva
stoly vedle a o jednu řadu dál sedí detektivové Allen Gamble (Will Ferrell) a Terry Hoitz (Mark Wahlberg). Vídáte je v pozadí
fotografií Dansona a Highsmitha, rozostřené a se zavřenýma očima. Nejsou to hrdinové - jsou to "benga v záloze". Ale na
každého policistu se někdy usměje štěstí a Gamble a Hoitz brzy narazí na zdánlivě nevinný případ, o který nikdo z ostatních
detektivů nestojí, ze kterého by se mohl vyklubat největší zločin jaký město zažilo. Jde o příležitost, jaká se naskytne jednou za
život ale mají na to, aby sejí chopili?
Širokoúhlýjilm, české titulky, od 12 let přístupný, 107 minut, www.falcon.cz.

Pátek 25. února - PARANORMAL ACTIVITY 2

IMDB.com 6,0/10.

ejočekávanější hororová událost roku. Chce to pevné nervy a připravit se na pár bezesných nocí.
Nevěřili byste, jak strašidelné můžou být záběry z průmyslových
kamer. Když před třemi lety debutující režisér Oren Peli
představil horor, kde tyto záběry tvořily základní obrazovou složku, málokoho napadlo, že Paranormal Activity vstoupí do
historie. Nicméně stalo se. Film za patnáct tisíc dolarů jich vydělal bezmála 200 miliónů, čímž se stal co do návratnosti investic
jedním z nejúspěšnějších filmů všech dob. Navíc je považován za hororový vrchol, protože tuhle duchařskou historku ustojí jen
ti skutečně nejotrlejší.
Klasický formát, české titulky, od 15 let přístupný, 91 minut, www.bontonfilm.cz.

Pátek 4. března - HON NA ČARODĚJNICE

IMDB.com 5,6/10.

Středověká fantasy s Nicolasem Cagem a Ronem Perlmanem, která svou syrovou atmosférou a mystikou připomíná slavné
Jméno růže v akčnějším stylu. Dva přátelé se ve 14. století vrací z křižáckých výprav do rodného města, které je zdecimováno
morovou epidemií. Dívku obviněnou z jejího vyvolání a z čarodějnictví
mají rytíři dopravit do odlehlého opatství pro
vymítačské rituály a následný proces. Děsivé události a nevysvětlitelné tajemné síly, kterým budou muset čelit, je postaví na
samou hranici smrti a ohrozí i rytířský slib zajistit dívce spravedlivý soud. Film vznikal v pražském trikovém a postprodukčním
studiu UPP.
Klasický formát, české titulky, od 12 let přístupný, 98 minut, www.hce.cz.

Pátek 11. března - RODINKA

IMDB.com 3,8/10.

Sympatické na tomto setkání je, že dnešní RODINKA "zdědila originální smysl pro legraci, milou ujetost, zálibu v ztřeštěných
nápadech i schopnost tolerance a že jde pořád o malou komunitu lidí, kteří se mají rádi a pro které je rodina a vzájemná
soudržnost na prvním místě. Stejně jako kdysi, i dnes je centrem dění RODINKY hala a kuchyně, kde se scházejí a řeší
s humorem sobě vlastním všechny trable a legrační i vážnější kolize, prožívají krásné rodinné chvíle ... Nebo, a to je novinka,
scházejí se v zimní zahradě, kterou Zdeněk přetvořil na tropy". Pěstuje zde orchideje, které by mu záviděl i slavný detektiv
Nero Wolf. Rodinné porady v tropech mají většinou tak trochu tajnůstkářský ráz. Právě tady rodinná rada řeší třeba problém:
Jak se zbavit hodné, ale příliš zvědavé sousedky? Budou to tedy opět setkání, která nabídnou chvíle nabité pozitivní energií
a rodinnou pohodou.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 90 minut, www.falcon.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19,30 HODIN, VSTUPNÉ 35 KČ.
Více na internetu:
nebo wapu:
Program kina a ukázky filmů vysílá program INKAv kabelové televizi obce Šebetov.
Měsfčník "Šebetovský zpravodaj' vydává při Obecním úřadě v Šebetově a příspěvky přijímá Zdeněk Čížek.
Tisk ObÚ Šebetov. Náklad 700 kusů. ZDARMA. Kontakt: Tel./fax. 516465429,
e-mail: sebetov@sebetov.cz.

