Prosincové pranostiky
Mrazy, které v prosinci brzy opadnou,
znamenají zimu mírnou.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
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Mírný prosinec - mírná celá zima.

ŠEBETovSKÝ

ZPRAVODAJ

Mrazivý prosinec, mnoho sněhu,
žíznivý roček bude v běhu.
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52. ročník

Z veřejného zasedání ZO
Zápis ZO
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Mléčná dráha v prosinci jasná,
bude v příštím roce úroda krásná.

Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady,
/učin i všechno osení.
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13/2011 ze dne 9.11.2011

Přítomni:
Zdeněk Čížek, Jiří Habala, Mgr. Jana Manová,
Leoš Dosedla, Ivanka Hachlerová
Hosté: Josef Hirt, Milan Kopal, Petr Hňoupek, Petr Horák,
Vít Man
Ověřovatelé:
Mgr. Jana Manová, lvanka Hachlerová
Zapisovatel:
Jiří Habala
Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce (ZO) začalo v 18:00 hodin.
Místostarosta obce provedl kontrolu minulého zápisu číslo
12/2011.
Starosta obce předložil
návrh rozpočtového
opatření
Č. 6120 II. Celkové
zvýšení příjmů je ve výši 20.000 Kč
(neinvestiční dotace hasiči) celkové zvýšení výdajů ve výši
66.000 Kč (viz RO Č. 6/2011).
Zvýšení
financování
zapojením přebytků z minulých období ve výši 46.000 Kč.
ZO jednohlasně souhlasí s předloženým opatřením.
Starosta obce předložil plán inventur na rok 2011. Fyzická
inventarizace bude zahájena 10. II. 2011 a ukončena 27. I.
2012. Předseda komise pan Pavel Axman jmenoval dílčí
inv~ntarizační komise. ZO bere příkaz na vědomí.
Zádost o dotaci na mikulášskou jízdu parního vlaku dne
27. II. 2011. Byla schválena dotace v částce 4.000,- Kč
a proplacení občerstvení obsluhy parního vlaku.
Starosta obce seznámil ZO s dlužníky za místní poplatky
a nájmy. ZO rozhodlo, že dlužníkům bude zaslána upomínka
s upozorněním, že v případě neuhrazení dlužného nájemného
k datu 31. 12. 2011 bude ukončen nájemní stav a vymáhání
dlužných částek včetně penále bude předáno exekuční firmě.
Starosta obce seznámil ZO s výsledkem Přezkoumání
hospodaření
obce za rok 2011. Výsledek:
"Při dílčím
přezkoumání
hospodaření
nebyla zjištěna žádná závažná
rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního
celku
v budoucnosti."
ZO bere
výsledek
přezkoumání na vědomí.
ZO schválilo odkup pozemku od paní Janíčkové, podíl 1/6
na LV číslo 449, za cenu uvedenou na Záměru odprodeje
nemovitostí
a jejich podílů ve vlastnictví
a podílovém
spoluvlastnictví
Obce Sebetov - Agropodniku
a.s., Skalice
nad Svitavou.
St8fosta obce informoval o nutnosti směny pozemků mezi
Obcí Sebetov a panem Eichlerem, pro potřeby pozemkových
úprav. Jedná se o p. Č. 1000/1, 1000/4, 1000/7, 1000/10.
Záměr
byl zveřejněn.
ZO schvaluje.
Směna
umožní
vlastníkům přístup na své pozemky po obecní cestě.
Starosta obce předložil žádost o příspěvek na fasádní
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barvu domu pana Josefa Bílka. Žadatel předložil účetní
doklad na částku 21.000,- Kč. ZO schvaluje proplacení
dotace 5.000,- Kč.
Ředitelka základní školy předložila Výroční zprávu. ZO
bere na vědomí.
Starosta obce předložil Průnikovou analýzu a společnou
strategii
Evropského
seskupení
pro územní spolupráci
"Společný region". ZO jednohlasně schvaluje.
Pan Hirt se přišel informovat na výhled oprav památek
v obci. Starosta a místostarosta
učiní dotaz na odbor
památkové péče při MěÚ Boskovice. Po zjištění bližších
informací podají zprávu. Dále navrhnul vybudovat nové
hřiště na kopanou v prostoru dopravního hřiště za MŠ.
Z,O s.chvaluje odprodej pozemku
p. Č. 151012 Petru
Horákovi za cenu 50,- Kčlm . Poplatky spojené s prodejem
uhradí kupující pozemku. Záměr byl vyvěšen.
Starosta obce byl pověřen zajištěním znaleckého posudku
na nebytové prostory p. Č. 466 /přístavba u KOl.
Pan Kopal informoval, že podíl 7/9 na LV číslo 513
odkoupí za cenu uvedenou na Záměru odprodeje nemovitostí
a jejic~ podílů ve vlastnictví a podílovém spoluvlastnictví
Obce Sebetov - Agropodniku
a.s., Skalice nad Svitavou.
Dále upozornil na stav komunikace v části Kopec.
Starosta obce informoval
o uvolnění obecního bytu
v obecním domě Č. p. 246. Záměr na pronájem byl zveřejněn.
Rozhodnuto bude na mimořádném zasedání.
Ostatní:
- Starosta obce informovalo provedení servisních kontrol
a revizních prohlídkách a o měření emisí na plynových
kotlech v objektech, které jsou v majetku obce.
- Pan Dostál upozornil na vytváření skládky na Kopci
u hřiště, starosta přislíbil objednávku zákazových tabulí.
Zasedání
Zastupitelstva
obce (ZO) bylo ukončeno
ve 20:50 hodin.

Zápis ZO
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14/2011 ze dne 23.11.2011

Přítomni:
Zdeněk Čížek, Jiří Habala, Mgr. Jana Manová,
Leoš Dosedla, Ivanka Hachlerová, Ing. Helena Karásková
Hosté: Luboš Dobeš
Ověřovatelé:
Leoš Dosedla, Ing. Helena Karásková
Zapisovatel:
Jiří Habala
Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce (ZO) začalo v 17: 15 hodin.
Starosta obce předložil návrh rozpočtového
opatření
Č. 7/2011.
Celkové zvýšení příjmů je ve výši 30.000 Kč
(příjmy z pronájmu) celkové snížení výdajů ve výši 6.800 Kč
(viz RO Č. 7/2011). Snížení financování zapojením přebytků
z minulých období ve výši 36.800,00 Kč. ZO souhlasí
s předloženým rozpočtovým opatřením.

Starosta obce předložil návrh smlouvy o poskytnutípřeklenovacího úvěru Č. 291085429 a smlouvy o zastavení
pohledávky z bankovního účtu Č. ZÚ 291085429 od České
spořitelny Blansko do výše 1.000.000,- Kč. za jednohlasně
schvaluje a pověřuje starostu uzavřením smluv.
Žádost pana Luboše Dobeše o odkup 1/3 pozemku p. Č.
1555/1 a odkup pozemku p. Č. 1556/1. za bere na vědomí.Záměr bude zveřejněn na úřední desce.
Starosta obce seznámil za s žadateli o pronájem bytu
v obecním domě Č. p. 246. za upřednostnilo žadatele, kteří mají
trvalý pobyt v obci a splňují podmínky pro užívání bytu.
Žadatelé
především
nesmějí
mít finanční
pohledávky
a nesmějí být vlastníky ani nernít vlastnický podíl k objektu
bydlení. Tyto dvě podmínky jsou každoročně velmi tvrdě
a důsledně kontrolovány Finančním úřadem. Porušením těchto
zásad hrozí obci sankce v podobě vrácení dotace na výstavbu
domu. Ze všech evidovaných místních žadatelů o nájemní
bydlení byly vyřazeny neaktuální poptávky, dlužníci a vlastníci
či spoluvlastníci bytových domů. za jednohlasně odsouhlasilo
přidělení bytu jedinému zbylému místnímu zájemci, panu
Danielovi Raabovi. za pověřilo starostu obce uzavřením
nájemní smlouvy.
Ředitelka
Mgr. Jana Manová podala žádost o použití
vlastního rezervního fondu, za jednohlasně odsouhlasilo.
Starosta obce předložil Dodatky ke smlouvě o užívání
nebytových prostor kiosků v parku a na koupališti, opravňuj ící
k celoročnímu
pronájmu.
za
jednohlasně
Dodatky
odsouhlasilo.
Místní fotbalový tým předložil žádost o dotaci na činnost za
rok 2011, obsahující startovné, výstroj a cestovní náklady.
za souhlasí s výplatou dotace ve výši I 1.000,- Kč.
Starosta informoval o probíhaj ících jednáních na MěÚ
Boskovice - odbor památkové péče. Ohledně budoucí obnovy
památek bude provedeno do konce roku místní šetření za účasti
pracovníka Památkového ústavu Brno.
Zasedání Zastupitelstva obce (Za) bylo ukončeno ve 20: 10
hodin.
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Zápis ZO č. 15/2011 ze dne 30.11.2011
Přítomní:
Zdeněk Čížek, Jiří Habala, Leoš Dosedla, lvanka
Hachlerová
Hosté: Ing. Jan Šmíd
Ověřovatelé:
Leoš Dosedla, lvanka Hachlerová
Zapisovatel: Jiří Habala
Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce (Za) začalo v 17: 15 hodin.
Ing. Šmíd předložil návrhy Smlouvy o smlouvě budoucí
a Kupní smlouvy na přípojky pro potřeby prodeje pozemků
v části "Čtvrtě". Informovalo zapracování všech podmínek, na
kterých se za v minulosti dohodnulo. Na základě zjištění
nákladů, za které byly na stavební pozemky v části "Čtvrtě"
provedeny přípojky, byla upřesněna cena, za kterou se budou
tyto stavební pozemky prodávat. Cena se bude skládat
z následujících položek:
cena pozemku byla stanovena na 250,- Kč za m2,
cena za odprodej inženýrských sítí (voda 2x odpad, plyn,
elektřina) byla dle skutečných nákladů stanovena v částce
54.944,- Kč. Na uvedenou cenu bude obcí při uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí vystavena faktura.
Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej
pozemků:
1/ Částka za prodej pozemku bude uhrazena převodem na účet
obce ve výši 2/3 ceny pozemku před podpisem smlouvy,
v případě úhrady ceny pozemku po podpisu smlouvy o budoucí
smlouvě musí kupující při podpisu smlouvy složit nevratnou
zálohu ve výši 10.000,- Kč. Zbývající část ceny 2/3 pozemku
musí kupující uhradit do 30 kalendářních dnů od uzavření této
smlouvy.

Šebetovský zpravodaj
2/ Kupující má povinnost do dvou let od podpisu smlouvy
o smlouvě budoucí zapsat rozestavěno u stavbu do katastru
nemovitostí. Po provedení zápisu bude s kupujícím uzavřena
kupní smlouva na pozemek, při uzavření smlouvy musí být
doplacena při podpisu kupní smlouvy zbývající 1/3 ceny
pozemku.
3/ V případě nesplnění podmínek uvedených ve smlouvě
o smlouvě budoucí bude odstoupeno
od této smlouvy
a kupujícímu
bude navrácena zaplacená záloha snížená
o smluvní pokutu v částce 50.000 - Kč.
Cena za zřízení přípojek bude vyúčtována
i majitelům
soukromých pozemků, na které byly tyto inženýrské sítě
přivedeny.
Stanovené podmínky pro prodej pozemků v části "Čtvrtě" jsou
platné pro smlouvy uzavřené do 31. prosince 2012. za tyto
podmínky jednohlasně schválilo.
Postup pro přidělení pozemku v části "Čtvrtě" byl stanoven
následujícím způsobem. Pozemky budou přidělovány podle data
podání žádosti.
Pan Lukáš Hrachovina, bytem Školní 211, Bořitov, požádal
o odprodej pozemku p.č. 1476/2 v části "Čtvrtě". za
odprodejem schvaluje a pověřuje Ing. Šmída vypracováním
smluv.
Zasedání Zastupitelstva obce (Za) bylo ukončeno v 18: 10
hodin.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost
je dle rozpisu
zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.
10.12. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197, t. 516471 210
11.12. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24,
telefon 516 454 046
17.12. MUDr. Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2,
telefon 516 474 488
18.12. MUDr. Padalfk, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
telefon 516 491 263
24.12. MUDr. Paděrová, Šebetov 117, telefon 516 465 452
25.12. MUDr. Pernicová, Boskovice, Vodní 95 (Minerva),
telefon 516494 138
26.12. MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,
telefon 516477 319
31.12. MUDr. Srpová, Letovice, J. Haška 12, 604 760 665
O 1.0 I. MUDr. Šemberová, Lysice, Komenského 429,
telefon 516472 227

Ze školy
Měsíc listopad utekl jako voda a není se čemu
divit, protože děti ze základní školy se rozhodně nenudily. Již
začátkem měsíce se věnovaly projektu o rodině. Děti se tak
naučily orientovat v rodinných vztazích nebo zavzpomínaly nad
fotografiemi z dětství a měly možnost tak porovnat, jak se
v průběhu pár let změnily. Tento projekt pak zakončily besedou
na téma "Čekáme narození miminka" s nastávající maminkou
paní Ožvoldíkovou. Dozvěděly se, co vše souvisí s očekáváním
nového člena rodiny a jaké změny v rodině nastanou.
Druhý projekt, který děti během měsíce absolvovaly, byl
zjiného soudku, ale zajisté neméně zajímavého. Děti přivítaly
ve škole návštěvu z Francie. Sebastien, který si při návštěvě ČR
udělal chvíli i na besedu s dětmi, jim přiblížil jak se ve Francii
mluví, ale také jak vypadá vlajka, čím se platí, v čem spočívá
francouzská gastronomie, kde je hlavní město a jaké jsou
nejzajímavější památky. Zajisté se dětem povídání o Francii
líbilo a tak nástěnku druhý den zaplnilo spoustu zajímavých
dílek zobrazujících Eiffelovu věž, Sacré-coeur apod.
Listopad byl ve škole plný zážitků a nadcházející měsíc,
který s sebou přináší kouzelnou atmosféru Vánoc, bude jistě
také takový. Máte se děti na co těšit!
Bc. Kamila Koutná
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Překlenovací úvěr
Jak jste si určitě přečetli ze zapisu ze
zasedání Zastupitelstva, tak jsem pro obec u našeho hlavního
bankovního ústavu, České spořitelny Blansko, sjednal uzavření
překlenovacího
úvěru.
Po
dlouhodobém
vyjednávání
a posuzování rizik se mi podařilo získat skvělé úročení ve výši
jen 2,35 % až do výše I milionu korun. K čerpání
překlenovacfho
úvěru však přistoupím jen v případě, že by to
vyžadovala finanční situace. Co způsobilo, že obci letos možná
nebudou nepostačovat běžné příjmy rozpočtu? Především stále
nevíme, zda do konce roku ještě obdržíme nějaké daňové
příjmy. Od srpna, kdy stát, potažmo Ministerstvo financí
zjistilo, že se nedaří vybírat daně a ekonomika je i přes
optimistická očekávání stále ještě spíše na pomyslném dně, byly
pozastaveny obcím výplaty záloh na daňové příjmy. Nyní se
čeká, jak dopadne ekonomická bilance hospodaření státu
v posledním čtvrtletí tohoto roku. Dalším důvodem byly
investované vlastní zdroje, které musely být použity k dotaci na
zateplení budovy základní školy a především vynucená
rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace ZŠ. Značné
prostředky šly také na dokončení zasíťování stavebních
pozemků části Čtvrtě, kde se až nyní zahajuje odprodej
stavebních míst. Poslední velkou neznámou je, kdy se budou
obcím vyplácet první zálohy na daňové příjmy v příštím roce.
Při nejistých výhledech ekonomiky ČR na první čtvrtletí 2012,
defektu zvýšení dolní sazby DPH a pesimistických náladách
eurozóny, jsem tedy hledal, jak v případě potřeby mít možnost
mimořádně
výhodného
dočasného
překlenutí
případného
deficitu.

My třídíme nejlépe

E KG~KOM

Pod tímto názvem vyhlásila odpadová společnost EKO-KOM
další ročník soutěže o nej lepší obec v efektivitě sběru tříděných
komodit odpadů. A i letos jsme si vedli více jak skvěle. Ve
velikosti obcí 50 I - 200 obyvatel jsme se v okrese Blansko
umístili na šestém pořadí se ziskem 603 bodů!
Díky Vám všem zodpovědným občanům! Dobré věci mají
smysl, jen když se v nich pokračuje. A občané Šebetova to
určitě umí. .. Opět mě to utvrdilo v myšlence, že má smysl mít
v obci tolik sběrných míst s bezpočtem sběrných nádob.
Pro zajímavost uvádím umístění okolních sídel:
Obec
Městys
Obec
Obec
Obec
Město
Obec
Obec

Světlá
Knínice u Boskovic
Úsobrno
Vanovice
Borotín
Velké Opatovice
Vážany

Cetkovice

147 bodů
249
261
271
280
336
400
409

Snad jen jedna drobnost mě trápí a stále se mi nepodařila
vyřešit. Z obce nám byl odebrán kontejner na starý textil. Pilotní
provoz byl mimořádně úspěšný. Zpracovatel
však záhy
zkrachoval a v současné době se nedaří najít nikoho, kdo by měl
o tříděný textilní separát v ČR zájem. Čas však ukáže ...

Betlémské světlo
Světélko zažehnuté v místě narození Ježíše
':l/Il:t"'\O
Krista
k nám letos dorazí již po ::.
jednadvacáté.
Myšlenka
šíření
předvánočního
pokoje a míru vznikla
~J5I
v Rakousku, odkud se rozšířila do mnohých
"les
zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplně
poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde
se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize
na pomoc postiženým dětem. K nám se Světlo přátelství, jak byl
betlérnský plamen také nazván, dostalo po pádu čtyřicetileté

komunistické vlády rukou brněnských skautů. Toto světélko si
můžete od Šebetovských skautů odpálit i Vy. Čtěte níže.
2. oddíl Akéla Šebetov

Plánované akce v obci
Zdravotně relaxační cvičení s Ivou každé pondělí, vždy od 18
hodin v tělocvičně ZŠ.
Cvičení
žen pod vedením pí. Tesařové
každé
a čtvrtek v tělocvičně školy od 18:30 do 19:30 hodin.

úterý

Kroužek břišních tanců je organizován v tělocvičně Základní
školy každý pátek od 16 do 16:30 hodin.
Veřejná schůze Zastupitelstva
obce se uskuteční ve středu
] 4. prosince od 18 hodin v kanceláři úřadu.
V předvánoční době si Vás dovolujeme pozvat v neděli
18. prosince od 14 hodin do kulturního domu na tradiční
Besedu s občany. Žáci základní školy Vás svým programem
naladí do vánoční pohody, při hrníčku svařeného
vína
a něčeho dobrého na zakousnutí si u videoprojekce spousty
fotek a videí připomeneme všechno to dění v obci, jehož jste
byli letos součástí. Podíváme se na letošní rozpočet obce,
uskutečněné investice, plány do budoucna a na výhled do roku
příštího. K dobré náladě zaručeně přispěje i živá hudba Jirky
Rosenberga. Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne.
Na Štědrý den, v sobotu 24. prosince bude v klubovně skautů
na Obecním úřadě v Šebetově od 8:30 do 9:30 hodin možnost
odpálit si Betlémské světlo. Svíčku si vezměte s sebou.
Některé zvyky se stávají krásnou tradicí. Co nevidět budeme
stát na prahu nového roku. Přijďte jeho příchod uvítat společně
v posledních okamžicích toho starého, do zámeckého parku. Při
Novoročním vítání roku 2012 si při kapce sektu popřejeme jen
vše dobré do dalších dní, proti chladu budeme bojovat dobrou
náladou, čajem, svařeným vínem a grogem. I nějaký ten
chlebíček se najde. Přineste si své ohňostroje, společně je
odpálíme spolu s malým "obecním" v O:15 hodin.
V sobotu 7. ledna 2012 proběhne v naší obci
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Sběrná odpadů je otevřena v zimním režimu každou poslední
sobotu v měsíci, tedy 31. prosince 201] od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvJtek lx za 14 dní. Ve čtvrtek 8. 12., 22.12.
a 5. 1. 20] 21.
Reklamace neodvezených nádob vyřizuje pan Šotnar z firmy
SITA Boskovice, telefon 516426415.
Odvozy plastů: 12. 12., 26. 12., odvoz skla: 1. 12., 29. 12.,
odvoz papíru: 7.12. a 21. 12. 201l.
Holičství
- kadeřnictví,
manikúra,
modeláž
nehtů,
parafínové
lázně, kurzy NAIL-ARTu,
prodej kosmetiky
Oriflame,
alternativní
medicína ENERGY, numerologie,
v přízemí OÚ, na objednání na telefonu 722 204226.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.
Rekondiční
masáže - Hana Musilová,
na objednání: mobil: 732768534.

zdravotní středisko,

Prodejna levného textilu na zdravotním středisku má otevřeno
v úterý a pátek od 8:30 do 15:30 hodin a v sobotu od 8:30 do
10 hodin.
Telefony na ohlášení poruch:
Obecní internet - 736484 631, o víkendech - 731 413 488.
Programy v kabelovce - SMS na číslo 602 836939.

Šebetovský zpravodaj
adrese: www.rozsvitimevasevanoce.cz.
Na webu klikněte na
ikonu: "Soutěž měst a obci" a poté: "Hlasuj pro strom obce ",
Díky za každý Váš hlas!

Naši oslavenci
/dle platného trvalého pobytu!
Ladislav
Janek
Pan
Nitkuliničová
Paní
Marie
Frýdlová
Paní mg. Bohuslava
Jaromír
Blaha
Pan
Valentová
Eva
Paní
Markusová
Paní
Anna
Pavlíčková
Paní
Marie
Kornárková
Paní
Anna
Liznová
Paní
Věra
Khýrová
Paní
Marie
Kopal
Pan
František
Hanák
Karel
Pan
Blahová
Paní
Marta
Fialová
Paní
Marie
Širnková
Božena
Paní
Maťovčík
Josef
Pan
Hartlová
Paní
Eva
Paní
Anna
Řeháková

č. p. 125
I
18
168
16
34
1
130
100
39
173
65
93
181
188
119
187
209

86
83
78
77
77
77
76
72
72
71
70
69
68
64
64
63
63
60

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

Doufám, že vidíte, že pomalu začíná zima. Ale my v zámku
nezahálíme. Kdo může, tak se snaží pracovat. Jeden večer jsme
šli na lampionový průvod, kde jsme dostali malé občerstvení. Za
dva dny jsme se zúčastnili čarodějnického bálu v kulturním
domě v Šebetově. Všem se moc a moc líbil. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na jeho přípravě. Přejeme Vám v novém roce
vše nej lepší, hodně zdraví, štěstí.
Za celý kolektiv přeje Květa Hrdá.

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdravt, spokojenosti,
rodinné pohody a plno elánu do dalšich krásnych let života.
/Pokud chcete li svého jména uvést titul, prosíme, oznamte nám 10./

* Od neděle 11. prosince 2011 vstupují v platnost nové jízdní
řády lOS JMK. O víkendu se pokusím vypracovat nový aktuální
přehled do prosklené vitríny čekárny. Kopii dám i ke stažení na
obecní internetové stránky.
* Na návsi jste si mohli povšimnout výkopu od zbrojnice po
dětské herní prvky. Členské obce mikroregionu Malá Haná /tedy
i Šebetov/ obdržely dotaci na pořízení a instalaci pítek v rámci
projektu Prameny Malé Hané. Nechal jsem tedy zakopat
přívodní potrubí a vybetonovat základy stojanu. Pítko osadíme
až na jaře. Sloužit bude pro občerstvení kolemjdoucích, cyklistů
a především dětí.
* Opětovně bych chtěl požádat všechny, kteří obci. dluží za
úhradu nájmu, poplatku či jakékoliv jiné vyměřené úhrady, aby
tak učinili do konce roku. Všechny pohledávky, které přejdou
do příštího roku musíme vést ve zvláštní evidenci, penalizovat
je a předávat k efektivnímu vymáhání. Vymáhání nedoplatků
a pohledávek je nyní důsledně kontrolováno ze strany Krajského
úřadu při auditech účetnictví.
* Častý dotaz je na téma, proč jsme na odprodej budoucích
stavebních pozemků v části Čtvrtě vytvářeli tak složité smlouvy.
Odpověď je jednoduchá. Nabízíme je za dotovanou cenu.
Skutečné náklady včetně nutnosti vybudovat v nebližší době
přístupovou komunikaci pozemky prodražují na cenu 585
Kč/m2. Cílem je tedy do obce přivést skutečné stavebníky,
nepřenechat pozemku do rukou překupníkům nebo vlastníkům,
kteří k výstavbě přistoupí až v daleké budoucnosti. Zadotované
náklady se totiž tak obci vrátí v budoucích daních nových či
setrvalých občanů.
* Vánoční strom na hlavní křižovatce hned dvakrát změnil svoji
podobu. Pro letošní rok jsem jej vystrojil ve fialově-bílé
výzdobě, loni jsem jej ladil do červené a zlaté barvy. Novým
prvkem výzdoby stromu jsou betlémské hvězdy. Výzdobu
stromku letos tvoří přes 900 světel! Druhou přeměnou strom
prošel po mikulášské
neděli, kdy jej totálně rozcuchaly poryvy
větru. Nyní je opět v plné kráse, vyztužen a třikrát ukotven. Celá
ta /snad se dá říct! krása však nebyla o penězích, ale jen
o spoustě času a práce. Všechny dekorace jsem nakoupil za pár
korun v hobby marketech.
Pokud se vám líbí a chcete mých pět strávených půldnů ocenit,
hlasujte prosím pro něj v celostátní soutěži na internetu na

Hledám ke koupi rodinný dům v Šebetově.
Tel: 722119151.
Zase jsou tu po roce
svátky klidu, Vánoce.
Zapomeňte neshody,
užívejte pohody,
dárků přejem dost,
však o ty vlastně nejde,
hlavní na Vánocích je,
že rodina se sejde ...
Veselé Vánoce a správné vykročení do nového roku
přejí Domácí potřeby Langer.
Vzpomínka
Jen kytičku z lásky na hrob ti můžeme dát,
pokojný a věčný spánek vroucně přát.
Dne 6. prosince 20 II uplynulo 5 let, kdy nás
navždy bez slova rozloučení opustila
paní Květoslava Veselá.
S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcera
s rodinou, vnuk s rodinou a vnučka.
Kdojsteji znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkuje manžel s rodinou.
Vzpomínka
Dne 20. prosince 2011 uplyne 25 let
od úmrtí pana Rudolfa Feilhauera.
30. prosince 2011 by se dožil 100 let.

Za ticho II uzponiinku všem, kdo ho znali,
děkuje rodina Feilhauerouá.

Přípravu jeme:

Program kina Šebetov
Pátek 9. prosince - ŠMOULOVÉ

IMDB.com 5,2/10.

Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. zlý čaroděj
Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni společně projdou kouzelným portálem, který
je zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central Parku. Malí modří Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít
způsob, jak se dostat zpátky domů do vesničky dříve, nežje Gargamel znovu vystopuje.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, /02 minut, www.fa/con.cz.

Pátek 16. prosince - NÁKAZA

IMDB.com 7,0110.

Film "Nákaza" sleduje rychlé šíření smrtícího vzduchem přenosného viru, který nemocné zabíjí během několika dnů. S rychlým
šířením epidemie se lékaři po celém světe snaží najít lék a minimalizovat paniku, která se šíří ještě rychlej i, než samotný virus.
Cestujlcí na letišti se dotkne salátové místy v letištním baru předtím, než podá kreditní kartu číšnfkovi. Obchodní jednání začne
podáváním rukou. Muž zakašle v plném autobusu. Jeden kontakt. Jeden okamžik. A smrtelný virus se přenese. V americkém Centru
pro kontrolu a prevenci nemocí dochází k mobilizaci všech výzkumných pracovníků, kteří se snaží rozluštit kód unikátního patogenu,
který neustále dále mutuje. Jak postupně narůstá počet mrtvých a lidé se v kolabující společnosti snaží ochránit sebe samotné a své
nejbližší, jeden aktivista a blogger (Jude Law) začne tvrdit že veřejnost nedostává pravdivé informace o skutečném dění, čímž vyvolá
epidemii paranoie as strachu stejně nakažlivou jako původní virus. Obyčejní lidé se zároveň snaží přežít ve společnosti která se
prakticky zhroutila.
Širokoúhlý film, české titulky, do 12 let nevhodný, 106 minut, www.warnerbros.cz.

Pátek 13. ledna - PARANORMAL ACTIVITY 3

IMDB.com 6,3/10.

Odhalte tajemství paranormálnich aktivit. Rádi se bojíme. Přinejmenším ve filmech. A když se najde člověk, který dokáže ze
zdánlivě fádních záběrů domácích videokamer vyčarovat podívanou jen pro velmi silné povahy, je o hit postaráno Nezávislý snímek
za patnáct tisíc dolarů jich vydělal bezmála 200 miliónů, čímž se stal co do návratnosti investic jedním z nejúspěšnějších filmů všech
dob. Řeč je o hororu Paranormal Activity. Jeho pokračování se ujalo studio Paramount a legenda žila dál, když se investice ve výši
2,7 miliónů dolarů proměnila ve 180 miliónů na výdělcích v kinech. Podobný vývoj si tvůrci slibují i od třetího dílu, jehož
pokračování bylo po úspěchu dvojky nasnadě. "Samozřejmě jsme si uvědomovali, že trojka bude ještě složitější než druhý díl," říká
scenárista a producent Oren Peli. "Chtěli jsme udělat vše pro to, aby diváci měli stejně silný zážitek, na jaký jsou z minula zvyklí.
Natočit další strašidelný a napínavý film. Na druhou stranu jsme nechtěli ustrnout a opakovat to samé, ale přidat pár změn, které by
fanoušci přijali. Myslím, že budete spokojení (a vyděšení)," říká Peli. I kvůli maximálnímu požitku z filmu zůstává jeho příběh
úzkostlivě střežen. Prozradit lze snad jen to, že v něm znovu vystupují hrdinky předchozích dvou dílů, paranormálními aktivitami
pronásledované sestry Katie a Kristi, s nimiž se vrátíme ke kořenům zla, do časů jejich dětství, kdy se rády vzájemně strašily a hrály
si na vyvolávání duchů, až se jim to jako bumerang začalo vracet. Připravte se na intenzivní filmový zážitek, který nenechá nikoho
chladným. Snad kromě hrdinů filmu, kteří se s paranormálními aktivitami setkají na vlastní kůži. Vy ostatní toto setkání možná
přežijete.
Klasický formát, české titulky, pristupny od 15 let, 84 minut, www.bontonOlm.cz.

Pátek 20. ledna - KAMARÁD TAKY RÁD

IMDB.com 6,6/10.

Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila Kunis) rozhodně nemají na usedlý život ani pomyšlení. Když si Newyorčanka Jamie,
zaměstnaná jako hledačka nových příležitostí, vyzkouší své umění na uměleckém řediteli Dylanovi z Los Angeles, kterého přemluví,
aby vzal svou vysněnou práci v New Yorku, uvědomí si oba že jsou si velice podobní. Každý z nich má za sebou tolik zkrachovalých
vztahů, že jsou ochotni zkrátka pustit lásku z hlavy a starat se jen o zábavu. Jakmile se tedy Dylan přestěhuje do New Yorku a začnou
se spolu vídat častěji, užívají si spoustu legrace a sdílejí přesvědčení, že láska je jen mýtus z hollywoodských filmů. A právě tehdy se
rozhodnou vyzkoušet báječně sexy a uvědoměle dospělý experiment. Mohou dva kamarádi, kteří se teprve nedávno poznali, nejsou
zadaní a pohrdají závazky, ze svého kamarádství vytěžitještě o něco víc? Rozšířl-Ii své přátelství o příležitostný, zcela nezávazný sex
, bez jakýchkoliv emocí", dokáží se vyhnout všem úskalím, která se nutně objevují, pokud někdo začne být víc než pouhý kamarád?
Jako dva lidé, kteří se dobře orientují v nudných zápletkách romantických komedií, by Dylan a Jamie asi neměli být tak docela
zaskočeni tím, že se jejich odvážný nápad promění v košilatou a sexy pouť do neprobádaných území, na které se sobě navzájem
i svému okolí odhalí více, než kdy plánovali.
Širokoúhlý film, české titulky, přístupný od /2 let, /09 minut, www.falcon.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19,30 HODIN, VSTUPNÉ 35 KČ.
Více na internetu: ~
Program kina a ukázky filmů vysílá program INKAv kabelové televizi obce Šebetov.
Měsíčník "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-rnail: sebetov@sebetov.cz.
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Co vyprávěla stará lípa
Klasik by o Tobě, milá lípo, téměř s jistotou řekl, že jsi němým svědkem času ... Rosteš tu, ve svahu při okraji silnice, už
hezkou řádku let. S každým novým jarem se Tvá koruna svěže zazelená; na prahu léta přilákáš vůní svých květů zástupy včel, na
podzim pak pozlatíš zemi kolem sebe drobnými lístky. Nejpůvabnější však býváš v zimě, kdy se zahalíš do bílé šály. A možná právě
v tomto čase, v době tichého snění, se ve svých vzpomínkách navracíš zpět do minulosti ... Milá lípo, jak dlouho už shlížíš na život
obyvatel Kapouňat, kdo a proč Tě zasadil?
"O místě, kde jsem se původně zrodila, nic bližšího nevím. Snad to bylo v zámeckém parku, snad v Oboře, snad ... těžko říci!
Pamatuji se, že onoho teplého jarního dne, kdy mě drobné dětské ruce opatrně vytáhly z vlhké půdy, voněla kolem tráva a kou ek dál
šuměl les. Sotva dvanáctiletá holčička mě jemně vzala do náruče a odnášela kamsi do neznáma. Když jsem po nějaké chvíli opět
ucítila mezi kořínky hebkou zemi a mohla se napřímit a rozhlédnout, svět kolem mne byl zcela jiný než ten, jenž znala dosud. Stála
jsem u prašné silnice, která ubíhala do mírného svahu a ztrácela se kdesi v lese. Kjihu se rozprostíraly panské louky a pole, a panská
byla i cihelna, která se velkým obloukem zakousla do sousedního kopce. To vše jsem se dozvěděla až později, stejně jako to, že
v cihelně se vyráběly vepiovice, nepálené cihly s příměsí slámy. Pamatuji se na velkou, dřevěnou boudu, kde se cihly sušily, na chatku
pro dělníky, i na dva rybníčky, z nichž se pro tyto účely brávala voda. V mém těsném sousedství odbočovala ze silnice k cihelně krátká
cesta. Časem se stalo, že po ní vozy prejižděly stále iidčeji a Fidčeji, až jednoho dne rachot kol zanikl docela. Stávající cihelnu prý
nahradila cihelna nová, vystavěná na opačném konci vesnice ... Ve skutečnosti ruch kolem mne zase až natolik neustal! Naopak.
Povozy s cihlami vystřídaly povozy s kamením, které se těžilo v nedalekém lomu. Po otevrenl pily se navíc začalo z okolních lesů
svážet i značné množství dřeva. Dodnes mi mezi větvemi doznívají strohé povely vozků, skřípot loukoťových kol a ržánl koní. Plně
naložené vozy pomalu sjížděly z Křižnic po mnohdy rozblácené cestě dolů do vsi. Když se posléze vracely nazpět, nejeden kočí se na
chvíli zastavil v mém stínu, aby si odpočal a nabral si vodu z blízké studny. Ta studna ostatně nebyla v Kapouhatech jediná;
nacházelo se jich zde hned několik a všechny sloužily pro potřeby místních chalupníků. - Ach, ano, kapouňatští obyvatelé - vesměs
samí drobní řemeslníci! Pamatuji si na všechny, vždyťjsem s nimi spojila svůj život a věřím, že i oni mne měli rádi. Je pochopitelné,
že všechny vyjmenovat nemohu, a tak připomenu jen ty, kteří zde žili v r. 1869, tedy v témže roce, kdy mne sem donesla a zasadila ona
malá dívenka. Čp. 68 vlastnil pekařský tovaryš A. Horák, který zde však zatím nebydlel a domek pronajímal. Dále, vždy s početnou
rodinou a mnohdy i dalšími nájemníky, bydleli: na čp. 78 tkadlec Libor Tesař, na čp. 86 nádeník v panské službě A. Veselý s dvěma
dalšími rodinami, na čp. 94 mistr fajfkař A. Kavan, na čp. 95 mistr sedlář T. Hrdý, na čp. 96 nádeník v panské službě Fr. Rosenberg
s rodinou svého zetě, zedníka Fr. Servuse, na čp. 99 (později 32)mistr pilníkář J. Dvorák; na čp. 97 mistr bednář A. Horák, na čp. 98
mistr stolai J. Lujka, na čp. 100 panský správce ve výslužbě K. Ohnhauser, na čp. 70 mistr krejčí F. Baběrád, na čp. 71 vdova Josefa
Veselá s šesti dětmi, na čp. 72 vdova Terezie Braunerová s dětmi a rodinou svého syna, panského myslivce, na čp. 73 ševcovský mistr
Antonín Konečný a krejčovský tovaryš Antonín Parolek z Úsobrna, na čp. 74 tkadlec Matyáš Kopal s rodinou svého syna, na čp. 75
tkadlec A. Valen ta, na čp. 77 vdova A. Kvapilová, a konečně na čp. 79 tkadlec J. Konečný. "
Milá lípo, zdá se mi, že jsi jedno číslo vynechala!
"Ano,je to pravda, nezmlnila jsem se o domku čp. 69, kde v r. 1869 žil krejčovský mistr A. Zemánek. Byla to právě jeho dcera
A ntonie, která mne do Kapounat přenesla a zasadila. Právě jí vděčím za více jak J 42 let, jež jsem mohla strávit nikoliv opuštěná
někde na okraji lesa, ale naopak, mezi Vámi, lidmi. "

Dům čp. 69
S Dominikem Zernánkem, 461etým panským drábem se v Šebetově poprvé setkáváme prostřednictvím zápisu z podzimu
r. 1802, kdy vystupuje jako otec druhorozeného syna Karla. S manželkou Kateřinou (roz. Šrárnkovou) a synem Tomášem (nar. 1800)
bydlí v té době v zámeckém dvoře. V r. 1806 je však již zapsán na čp. 77, načež v květnu r. 1807, v souvislosti s úmrtím třetího syna
Dominika, se uvádí jako domkař na čp. 69. Rodina zde však patrně nebydlela sama. Pokud lze věřit matričním záznamům, v témže
roce, tedy 1807, na čp. 69 umírá jistá vdova Mullerová, a v I. 1812-18 I3 bydlí na uvedeném čísle s celou svou rodinou obuvnický
mistr František Dominik z Boskovic. Daleko hodnověrnější se zdá až zápis z r. 1826. Vedle D. a K. Zernánkových je zde zapsán
i jejich čerstvě ženatý syn Tomáš. Ten prožije společně s manželkou Annou, roz. Matouškovou ze Šebetova (čp. 33), pouhých pět
roků; když Anna ve dvaceti sedmi letech umírá (r. 183 I), zanechává svému manželovi dceru Františku a syna Antonína. V lednu
následujícfho
roku se Tomáš znovu žení s F. Lujkovou z čp. 55, a ani toto manželství nezůstane bezdětné. Nicméně, pro naše
vyprávění je v dané chvíli podstatný syn Antonín z prvního manželství. Je to totiž právě on, kdo prostřednictvím svého sňatku
s Františkou Uhlířovou z Knínic (čp. 112), uzavřeného v dubnu r. 1856, posune, aniž to zatím tuší, historii domu čp. 69 o výrazný kus
kupředu. S Františkou se totiž na čp. 69 stěhují současně i její dvě sestry - Kateřina a Marianna. Obě dívky vykonávají služební práce
na zámku. Zapamatujme si je, ještě se s nimi setkáme.
Vraťme se ovšem ještě na chvíli do dubna r. 1856. Samotné svatbě A. Zemánka a Fr. Uhlířové předcházelo uzavření postupní
smlouvy mezi Antonínem a jeho rodiči, na jejímž základě se stal Antonín právoplatným majitelem domku čp. 69. Na jedné straně tak
sice získal střechu nad hlavou, na straně druhé však musel z věna své manželky k I. II. zmíněného roku vyplatit nejen oba rodiče
(každý po 20 zl. ve stříbře), ale i svou vlastní sestru Františku (100 zl. ve stříbře) a nevlastní sourozence Josefa a Barboru (po 40 zl. ve
stříbře). Bylo samozřejmostí, že rodiče měli v domku ustanovenou výměnu, přičemž obdobné právo měli (buď do dosažení zletilosti,
případně do svatby) i Antonínovi sourozenci.
Domky, vystavěné na zač. 19. st. v Kapouňatech se svým vnitřním uspořádáním navzájem nijak výrazně nelišily. Přes
otevřený násep se vcházelo do malého zádveří, na které navazovala černá kuchyně. Ta svým umístěním ve skutečnosti rozdělovala
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domek na dvě částí - na větší místnost (směrem k silnici) a menší pokoj (směrem do zahrady). Vlevo od hlavního vchodu stoupaly
dřevěné schody na půdu. Celkově tedy prostor poměrně malý, přesto nebylo výjimkou, že v domku žily dvě až tři rodiny. Například
v soupisu z r. 1869 se na čp. 69 uvádí jako majitel bytu Antonín Zemánek, dále je zde zapsána jeho žena Františka a dvě děti. Vedle
nich zde ovšem ještě bydlí dvě Františčiny sestry (jedna s dítětem), Antonínova macecha (již vdova) a Antonínova sestra se dvěma
dětmi. Dále zde potkáváme, a to dokonce ve třech generacích, čtyřčlennou rodinu Matouškovu (příbuzní Antonínovi matky). Celkový
počet osmnácti osob završuje jistá K. Prusigová, švadlena se dvěma dětmi.
Dlužno dodat, že Antonín Zemánek byl veden jako mistr krejčí. Vedle šití na zakázku patřila k hlavnímu zdroji jeho příjmů
práce pro textilní továrny v Prostějově.
V únoru r. 1900 Fr. Zernánková zemřela, načež vdovec Antonín přepsal domek rovným dílem mezi syna Aloise a dceru
Antonii, oba svobodné. Smířen s osudem odešel z tohoto světa v únoru r. 1905. Za dva roky nato, v dubnu 1907, odprodává Alois
svoji polovinu sestře Antonii, která se tak stává jedinou majitelkou. Tímto okamžikem bych mohla vyprávění o domku čp. 69 uzavřít,
nicméně mám pocit, že ještě dlužím odpověď na jednu otázku - jakou roli vlastně sehrály v historii čp. 69 sestry Kateřina a Marianna
Uhlířovi, o nichž jsem se krátce zmínila v předchozích řádcích?
Když vyloučím starší Kateřinu, k níž osud moc přívětivě nakloněn nebyl (zemřely jí všechny děti, a ani manželství se
sladovnickým dělníkem Bernardem Anišem zřejmě nepatřilo k těm nejšťastnějším), zůstává tu ještě mladší Marianna. Zdá se, že ji
v životě potkalo přece jen o trochu víc štěstí. Do manželství s vdovcem A. Valentou, který bydlel na čp. 75, pocházel od Prostějova
a zabýval se tkalcovstvím (později pracoval na pile) vstupovala již se třemi vlastními, odrostlejšími dětmi, přičemž dvě další vyvdala.
Manželům se ještě později narodil syn Alois. Ze všech výše zmiňovaných potomků je pro naše vyprávění stěžejní Mariin
druhorozený syn Josef (1870). Uvádí se, že sloužil v Boskovicích, je tedy pravděpodobné, že právě zde se seznámil s E. Horákovou
z Bohunína. Po svatbě (Drahany, r. 1894) se mladí manželé přestěhovali do Šebetova, kde bydleli u Josefovy matky a otčíma na čp.
75. a tomto čísle se jim také narodily tři děti - dva chlapci (Alois a František) a dcera Marie (1900). Zapamatujme si ji. Zatím je
malá, ale až jednou vyroste, bude to právě ona, která spojí svůj život s domkem čp. 69.

Jiří Pichler, panský bednář
"Tatínku, prosím vás, povězte nám, jak to bylo, když náš staroušek šli do světa?"
Panský bednář Jiří Pichler si poněkud netrpělivě poposedne. Ne snad, že by ho tlačila dřevěná lavice; stejně tak mu nevadí
několik paprsků, které dnes naposledy vyslalo sluníčko zpoza újezdu v Kraváčkoví
směrem ke kapouňatským domkům. Jiří má
poněkud jiné starosti. Odpoledne se totiž nepohodl se sládkem Plachetkou. Důvodem byly dva sudy, které předevčírem přivezl
sládkův tovaryš Opitz na opravu. Ten si ve zbrklosti popletl dny a namísto středy nahlásil, že mají být hotové až v pátek. Mistr bednář
vzal tuto zprávu na vědomí, proto se podivil, když mu po ránu vtrhl do dílny rozezlený sládek a dožadoval se hotové práce. Chvíli se
hlasitě dohadovali, načež byl přivolán i Opitz. Ten se zkroušeně přiznal: - bednář si s prací přes den pospíšil a aspoň jeden sud
odpoledne sládkovi poslal, čímž mohla být celá nepříjemnost aspoň částečně vyřešená, jenže - mezi tím kdesi Plachetka, který rád
vyvolával spory, utrousil, že za vše může neschopnost bednářových tovaryšů. To si mistr nemohl nechat líbit, a tak byl odpoledne
znovu oheň na střeše. Ostřejší výměnu názorů sládka s bednářem z povzdálí sledovalo několik pacholků, načež k večeru už šla po
dvoře jedna řeč, jak si sládek s bednářem navzájem vyhrožovali a prý padla i nějaká ta facka! Pravda to rozhodně nebyla, ale
vysvětlujte to přísnému správci!
Nyní, na prahu večera, sedí Jiří Pichler před domkem manželčiných rodičů a myslí na odměřeného správce, na sládka
Plachetku, a také na tovaryše Opitze, když v tom cítí, že ho někdo tahá za rukáv.
" Tatínku, vy nás neposloucháte! Prosím vás, jak to bylo s tou paní královnou l"
"Vždyť jsem vám to povídal už tolikrát!" Jiří Pichler se rozhlédne a s překvapením zjistí, že není sám. Na trávníku kolem
lavice se poštuchuje hned několik dětí ze sousedních domků; vlastní dcera Marie ho pak stále ještě drží za rukáv košile.
" To, pantáto nevadí! My si to vždycky rádi poslechneme!" žadoní Tonička Zernánková. Prosebnýrn dětským hláskům se
odmítnout nedá.
"Nu, dobře," nadechne se bednářský mistr a v duchu si pomyslí, že tak aspoň na chvíli zažene chmurné myšlenky, " povím
vám to tak, jak mě to vykládal už můj děd, který to zase věděl od svého děda! Uběhlo už hodně vody, co v naší zemi vládla císařovna
Marie Terezie. Byla to velmi vzdělaná, chytrá a pracovitá panovnice, která se o svou velkou říši pečlivě starala. Bohužel se
nevyhnula ani válkám. To pak nastoupily celé regimenty vojáků, jimž veleli udatní generálově!"
" A strýčku, když u nás kdysi kvartýrovali ti cizí husaři, byl mezi nimi také nějaký generál?" chce vědět malý Martin Šurý
z hospody. Jiří Pichler se usměje. "To víš, že byl, ale zpět k našemu vyprávění! Generálskou uniformu si na císařském dvoře vysloužil
i děd mého děda. Byl to čestný, odvážný a přímý muž, který pocházel ze staré šlechtické rodiny. Dobře rozuměl vojenskému řemeslu
a díky svým znalostem si záhy získal oblibu i u samotné císařovny. A právě to se stalo trnem v oku několika dvořanům. Domluvili se,
a před císařovnou na něho svedli jakousi nekalost. Marně se můj děd bránil, marně dokazoval svoji nevinnu; Marie Terezie byla v ten
okamžik neústupná a za trest ho poslala do vyhnanství až do dalekého Švédska. Můj děd byl nešťastný, trápilo ho, že císařovna
uvěřila lži a pomluvě, leč co naplat! Vydal se tedy daleko na sever, do země, kde prý jsou v létě noci beze tmy a v zimě naopak dny
beze světla. A také kruté mrazy, spousty sněhu - a na obloze se tam prý objevuje taková divná záře, jako kdyby v dáli hořelo.
Ne nadarmo se říká, že lež má krátké nohy; - jeden z dvořanů totiž po nějaké době nechtěně vyzradil, co mělo zůstat snad
navždy tajemstvím. Císařovna se velmi rozzlobila. Nechala vše znovu řádné prošetřit, a když se posléze ukázalo, že můj děd je
skutečně nevinen, poslala mu vzkaz, aby se co nejdříve vrátil zpět, do Vídně!"
" A co se stalo s těmi zlými dvořany?" chtěla vědět malá Marie.
" Nu, císařovna je určitě náležitě potrestala! Možná je vypověděla ode dvora, možná je nechala zavřít do vězení, to se už můj
děd snad nikdy přesně nedozvěděl, a kdo ví, jestli o to vůbec stál! Při návratu ze Švédska do Vídně se totiž jednoho mrazivého,
zimního dne zastavil v nevelkém městečku, které se jmenuje Jevíčko. Silná chumelenice a množství sněhu ho donutily, aby se tu na
pár dnů zdržel. Co dodat - zalíbilo se mu zde, a to zvláště poté, když jednou ráno na náměstí potkal půvabnou dívku, dceru zdejšího
měšťana. Od této chvíle již do Vídně nespěchal, a když, tak jen aby se vyplatil ze služby u císařského dvora. Poté se vrátil zpět do
Jevíčka a oženil se zde. V průčelí domu, který si na zdejším náměstí koupil, je ještě dodnes vidět šlechtický erb, na který byl můj děd
stále velmi hrdý!"
Je už pomalu tma, když se děti rozbíhají domů. Z dřevěné lavice se zvedá i Jiří Pichler. Je mu o poznání lehčeji; chmurné
myšlenky, které se mu ještě před chvíli honily hlavou, jsou tytam.
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" Toničko, jak se ti ujala ta lfpa? ' stačí zavolat za dívenkou, která vbíhá do sousedního domu.
" Dobře strýčku, dobře! Však z ní jednou vyroste vel iký strom ... "
Vzhledem k tomu, že jsou matriční záznamy okresu Svitavy stále ještě špatně dostupné, nehledala jsem prozatím žádnou
informaci, která by nějakým způsobem více objasnila postavu gen. Pichlera v Jevíčku poloviny 18. st. Z čeho jsem tedy vycházela při
psaní předchozího textu? Ve skutečnosti jde o volnou stylizaci faktu, uvedeného v dříve existujícím, dnes však bohužel ztraceném
rodokmenu, který si nechal ve 30. I. min. st. sestavit jeden z příbuzných p. A. Pichlera, významný brněnský obchodník s textilem
Emanuel Pichler. Rodokmen sahal až někdy do 17. st. a mapoval celou dostupnou historii rodu, Vídní počínaje a Jevíčkem konče.
A právě v něm se nacházela zpráva o již zmíněném generálovi. V jakém příbuzenském vztahu však mohl být onen muž k Jiřímu
Pichlerovi, panskému bednáři v Šebetově - tak na to v danou chvíli ještě odpovědět nedokážu.
Jiří Pichler se narodil v r. 1834. Jeho otec Adam se věnoval v Jevíčku bednářskému řemeslu; a z bednářské rodiny pocházela
i jeho matka Apolena, roz. Vojnarková.
Do služby k majiteli šebetovského panství vstoupil J. Pichler patrně někdy kolem r. 1858 jako "pomocný" u bednáře.
(V zápisech jsou vedeni celkem tři pomocníci, bohužel beze jména). Lze předpokládat, že patrně někdy v tomto období se také poznal
s Annou (nar. 1840), dcerou vetešníka Josefa Baběráda z čp. 70. (Vetešníkem se označoval krejčí, který šil pouze ze starých oděvů,
tedy přešíval). Datum a místo konání svatby se mi zatím zjistit nepodařilo, nicméně podle narození prvního syna Josefa (leden 1861)
lze aspoň přibližně stanovit dobu sňatku, a to na roky 1859-60. Manželům se postupně, v rozmezí let 1861-1875, narodilo sedm dětí čtyři chlapci a tři dívky (jedna zemřela). Rodina bydlela na čp. 70, tedy z pohledu J. Pichlera u tchyně a tehdy ještě svobodného
švagra. Když se tento oženil (s Fr. Šurou - viz Zpravodaj leden20 II), Pichlerovi se přestěhovali (v r. 1875 již bydleli) na čp. 78, kde
žil vdovec Libor Tesař. Když si i on po r. 1880 založil novou rodinu, Pichlerovi se opět stěhovali, tentokrát k rodině Fr. Matouška (čp.
96). V té době již byl Jiří Pichler podruhé ženatý. V létě r. 1903 se dvojnásobný vdovec J. Pichler ženil do třetice, přičemž jeho
vyvolenou se stala o třicet let mladší Terezie Komárková z Kořence. Pravděpodobně někdy v rozmezí let 1910-1921 se manželé
přestěhovali na čp. 69, kde v té době žili sourozenci Zemánkovi. V září r. 1921 na tomto čísle J. Pichler umírá.
Jiří Pichler dbal na to, aby se každý zjeho synů vyučil řádnému řemeslu - Emanuel zahradnictví, Alois ševcovství, Josef
truhlařině a Antonín stolařství. Zastavme se u posledně jmenovaného, u Antonína (nar. 1868). V r. 1890 se s ním máme možnost
setkat co by se stolařským tovaryšem v hlavním městě mocnářství, ve Vídni. Je dost pravděpodobné, že i ve stejném roce navazuje
vážnou známost se služebnou Annou Grůndlovou, pocházející z Lisova v Čechách. Následuje svatba (Knínice, září r. 1892), po níž
zůstávají novomanželé Pichlerovi krátce v Šebetově, poté žijí asi čtyři roky na Pavlově (Antonín zde zastává práci hajného), načež se
vracejí zpět do Šebetova a krátce před r. 1900 si pronajímají domek čp. 58. Na tomto čísle bydlf přibližně do r. 1912, kdy Antonín
získává od velkostatku pozemek bývalé cihelny v Kapouňatech. Domek, který si zde postaví, dostane čp. 119.
V rozmezí I. 1893-1908 se manželům Pichlerovým narodilo osm dětí - pět dívek (Marie, Růžena, Anežka, Anna a Božena)
a tři chlapci (Edmund, Stanislava Antonín). - Je možné, že někdo z nich v budoucnu spojí svůj osud s osudem domku čp. 69? Na
danou otázku mi nezbývá, než jednoduše odpovědět - ano, a současně dodat, že se tak stane v knínickém kostele v září r. 1924. V ten
den totiž vstoupí do svazku manželského Edmund Pichler s Marií Uhlířovou ... Co více dodat, náš příběh je u konce .

Antonin Pichler
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mého dětství ...

Je začátek listopadu. Sedím u velkého stolu v příjemně vytopeném pokoji domku čp. 69. K nízkému, dřevěnému stropu
pomalu stoupá vůně kávy a pan Pichler vzpomíná - na babičku Zernánkovou a její lfpu, na babičku Terezku, na strýce Stanina,
panského kočího, na ... věřte, že bych mohla ještě hodnou chvíli pokračovat. Mimoděk se mi najednou vybaví černobílé filmy pro
pamětníky. Ano, to je přesně ta doba, o níž nyní hovoříme, první republika, 30. léta 20. st. Já ji znám už jen zprostředkovaně, pan
Pichler j i prožil.
" Narodil jsem se v r. 1924 v domku čp. 69 na Kapouňatech. Můj tatínek Edmund Pichler byl vyučený pekař, co si však
pamatuji, nikdy se tomuto iemeslu nevěnoval. Výjimkou snad byla pouze I. sv. v. válka, v níž otec sloužil li polní kuchyně. Kdyžjsme
byli malí, vždy nám s oblibou vyprávěl příhodu, jak jednou, během bojů v Srbsku, dostal rozkaz pripravit oběd pro celou rotu, tedy asi
pro 120 vojáků piičemž měl k dispozici pouhé 2 kg mouky. Z bezradnosti nakonec udělal koblihy - uvnitř sice byly duté jak balonky,
presto mu za ně byli hladoví vojáci dlouho vděčni. - Ve 20. letech pracoval otec na zdejší pile, ještě později si pak našel práci
v Boskovicích. Každý den zvládal pěšky cestu tam a nazpět, což mu celkově zabralo asi tři hodiny. Vždy se smál, když nám líčil, jak
zná zaručeně nejkratší a nejspolehlivější trasu - kolem lípy do Kninic, kolem Váian a dále Paninou loukou do Boskovic.
S Kapouňaty je spojeno celé mé dětství. Nebylo dne, abychom my, kluci, někde neběhali či nevymýšleli nějakou hru. V létě jsme
se pochopitelně chodívali koupat - na výběr jsme měli jednak rybnlk v Oboře, jednak slunné a upravené koupaliště v Pildoll. Jen
dodám, že na Oboru nemám právě nejhezčí vzpomínky - jednou, pii skoku z vrby, jsem zde totiž málem utrpěl těžký úraz. - Když léto
vystřídala zima a napadl sníh, koulovali jsme se, skákali jsme do vysokých závějí (kolikrát nejednoho z nás stálo hodně sil dostat se
z nich zase ven), a pochopitelně jsme se sáňkovali. S kamarády jsme měli nejoblíbenější místo ve svahu za domkem čp. 79. Kou ek od
silnice jsme se rozjeli - nu a dál už to, pěkně zostra, frčelo samo. Jen jsme museli dávat velký pozor dole u cesty a sáně vždy rychle
stočit doleva, jinak bychom narazili do kamenné zídky lesní školky - v místech, kde je dnes kiosek u koupaliště. - Z paměti mi také
nevymizí vzpomínka na strýce Stanina, ktery zastával práci panského kočího a bydlel ve dvoře u zámku. Často jsem tam za ním
chodíval a pokaždé jsem zvědavě nakukoval nejen do konírny, kde byl mimochodem ustájen témě!' tiicetilety vranik staré paní
baronky, ale zajímala mne i sedlárna, což byla prostorná místnost hned vedle staré pošty. Nádherně 10 zde voněla kůží! K stryci
Staninovi mne váže ještě jedna vzpomínka: - mělké údolí protíná úzká, jen volně se klikatící cesta, kolem louky s žlutými kvítky
"puklic", pomalu plynoucí říčka, ve svahu vysoký les. Alejí štíhlých bříz se ke mně, malému klukovi, blíží kočár. Na kozlíku mává
bičem stryc Stanin - paní baronka se právě vrací Pilskym údolím z vyjížďky na Melkov ...
Obecnou školu jsem pochopitelně navštěvoval v Sebetově. Ve tridě se nás sešlo celkem jedenáct hochů. Občas se stalo, že si
pan řídící Antonín upal čtyii z nás vybral, načež jsme dostali malý, čtyikolovy, zeleně natreny vozík, se kterým jsme se rozjeli sbíral
po vesnici kobylince. Pan řídící s nimi pak pěihnojovai na školní zahradě mimoškolní zelí. K svátku jsme panu řídícímu nosívali
pivoňky, které měl velmi rád.

Šebetovský zpravodaj
Po ukončení třetí třídy měšťanské školy v Knínicích jsem nastoupil do čtvrtého ročníku do Boskovic, kam jsem denné dojižděl
na postarším kole. V té době jsem měl již podanou přihlášku na Baťovu školu práce do Zlína. V zimé jsem úspěšně složil zkoušky
a k/. 9. /939 jsem nastoupil do prvního ročníku. "
Pan A. Pichler dál vzpomíná - na roky strávené ve Zlíně, na školu, na internát, na dílny, na své učitele a mistry. Vyprávění je
to velmi zajímavé a v lecčems pro dnešní dobu i natolik poučné, že by bylo škoda věnovat mu jen několik řádků, více by se totiž do
dnešního vydání už nevešlo. Vrátím se tedy k němu v některém příštím Zpravodaji v souvislosti s povídáním o ševcovském řemesle
v Šebetově.
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Poděkování
Na závěr dnešního vyprávění bych chtěla velmi poděkovat panu Antonínu Pichlerovi, a to nejen za ochotu a čas, který mi
věnoval, ale především také za vzpomínky, které rozhodně vnesly hodně nových poznatků a zajímavosti do historie naší obce.

Příště
V únorovém
v uvedených letech
obyvatelé Šebetova
několik přečíslování

vydání se zaměřím na roky 1851-1900 a víceméně půjde o jakousi statistiku. Povíme si totiž kolik, se
narodilo v naší obci dětí, jaká dostávala jména, jak to bylo se "zámeckými" dětmi, - a dále např. kolika roků se
v průměru dožívali, na co převážně umírali, kam se stěhovali apod. V případě jednotlivých domů se zaměřím na
a zmíním se o tom, kolik v každém domě průměrně bydlelo rodin.
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Na podkladě dodaných příspěvků a archivních materiálů zpracovala Miroslava Boháčková
67935 Šebetov 72, tel. 724275 143, e-mail: bohackova.mirkatiůseznam.cz.

