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okolo svaté Markyty jsou bouĚky nasety.
Svaty Eliáš odžezavá prvy plást.

T

Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.

\":Uffi1

V den MážíMagdaleny rádo poprchává,

neboť svého Pána oplakavá.

I

l-t-t-i

Je-li svatá Anna prokžehlá, pžijde zima studená.
PŤi svatém Ignáci strniska se obrací.
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Je.li teplo na Jakuba, bude zima na vánoce.
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tŤi tispěšné
o dotace. S velkou radostí mohu pŤedstavit první

počiny" Rada Jihomoravského kraje nám schválila dotaci 31
tisíc Kč na poŤízeníinformačníhosystému do místníknihovny.
Aplikace umoŽní on line prostŤednictvím internetu lépe
vyhledávat v databázi knih knihovny - zjišťovat dostupnost

titulťl, a

to nejen v našíknihovně, ale také v knihovnách
navázanych na mateŤskou knihovnu Boskovice. Paní knihovnici
pomriŽe evidovat knihovní fond, vyp jčky knih a v neposlední
Ťadě také administruje vzit1emné zápt čky titul mezi
knihovnami. Dalšídotací je částka 164 tisíc Kč na opravy
v budově Základni školy. Zde chceme rekonstruovat strop

sborovny, zllovu vyvloŽkovat komín a otopná tělesa zabezpečít
proti urazu Žákri" PŤedevšímvšak s pomocí dotace budeme Ťešit
zavlhání zdiva v prostorách sociálního zaÍize . Zde docházelo
také k opakovanému znepruchodnění odpadového potrubí. Tuto
prostoru chceme celkově zrekonstruovat. S pomocí dozoru
stavby byly dohodnuty pruzkumné práce, které mají odhalit
pŤíčinyvzlinání vlhkosti. Pak obnovíme potŤebné rozvody vody
a odpadri. Nezbyvá neŽ doufat' Že vše stihneme v šibeničním
termínu do konce prázdnin.
TŤetí dotací je pŤíspěvek ve vyši 120 tisíc Kč na obnovu
sochy Sv. Jana Nepomuckého na návsi. V minulém tydnu
proběhla první Z pracovních porad, kdy se za rÍčastipracovníka

Památkového stavu, osoby odborného garanta díla
a restaurátora dohodnulo, Že oproti závaznému stanovisku

k obnově díla bude nutno Ťešit nově zjištěné skutečnosti. Tou je
pŤedevšímtrhlina na obou částech stŤedního podstavce' která se
rozšiŤuje' Dílo tedy bude nutno rozebrat, instalovat nerezovy
spojovací čep a v restaurování částísousoší pokračovat v dílně
s vhodnymi klimatickymi podmínkami. Vyvstalo také mnoho
dalšíchotázek tykajících Se zák|adny sousošíči obnovy
kamenné zídky, která je více sloŽená z vysprávek betonu neŽ
z privodních kuŽelek kamene. Nyní budeme pátrat v archívech
a ve staršíchrestaurátorskych zprávách a hledat pŤedevším další
dotačnípŤíleŽitost. I se zapojením vlastních zdrojri se jedná
o mimoŤádně nákladnou opravu' kdy bude nutno celou obnovu
provést bez kompromisri. optimisticky pŤedpoklad je, Že by dílo
mohlo byt dokončeno do konce pŤíštíhoroku.

b
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nikdy nekončícíchopravách
u,

PŤíprava areálu a náďrže
a

V nekonečnémseriálu

ripravách

v obci Se

o

tentokráte vydáme

do

areálu

v Kapoučatech, kde se nachází oblíbená poŽárni nádrŽ.

Hned zjarajsem zde provedl vyměny instalačníchrozvod

a osvětlení cesty do areálu. Projevil Se tu zub času
a stávajícíosvětlení bylo již nespolehlivé a prakticky

neopravitelné. S pomocí levn;ych Svítidel /doslova za pár korun

děkuji za vstŤícnost SMS Elektro Boskovice/
a rozvodnych krabic Se fu zkapacitnil pŤívod bezpečného

napájení a cesta byla sporně a pŤitom dostatečně nasvícena. Po
tŤech drikladn;/ch čištěníchse opravily všechny trhliny v tádrŽi

a

plocha kolem bazénu. Díky pracovní pozici jednoho ze

zastupitelri jsem mohl mimoŤádně vyhodně poŤídit nátěrové
hmoty. Stěny nádrŽe dostaly obnovovací nátěr, skluzavka se
Zrenovovala do veselé žIutébarvy, stejně tak zezelenal objekt
ripravy vody. Ze sponzorsky darovanych komponentri od pana
Ing. Mana jsem opravil z minulosti poškozené potrubí v jedné
zťitračnich jednotek, díky sponzorskému daru Kuby Talaše
jsem doplnil dalšíaktivní vrstvu do našich čt5rŤech objekt
ťrltrace vody. Na pŤání občanri bylo do hlavního vstupu do
bazénu osazeno pomocné zábrad|í, které bylo vyrobeno na míru
a d kladně Žárově pozinkováno.

Velké poděkování patŤí všem, kteŤí byli tomuto snaŽení
jakkoliv nápomocní. Nejen mym skvěl;/m sponzor m, ale také
pomocník m, kteŤí neváhali pŤiloŽit ruku k dílu.

Sebefovsky zpravadaj
V nádrŽi je umístěno sedm světel podvodního osvětlení.
Nočnínasvícenínádrže není ani tak dekorativní jako spíše
bezpečnostníopatŤení, které na tomto volně pŤístupném
prostranství upozorní návštěvníky na pŤítomnost vodní hladiny.
BohuŽel i zde zapÍacoval čas, kdy tŤi nejstarší z dávnlch let
poŤízen1/ch světel bylo nutné kvrili netěsnosti vyměnit.
V minulosti jsem Se hodně trápil S opravami podvodního
osvětlení, kdy vlivem velkého tepelného zatižení vykazovala

Svítídlavelkou poruchovost a minimální Životnost spoj
jednotek. Logickym Ťešenímdnešnídoby je nahtazeni
problematickych halogenovych žárovek risporn;ymi LED
diodami. Dostupná LED svítidla na trhu o potŤebné svítivosti
však stojí od 4 do 14 tisíc korun za kus. A tak jsem zača|
studovat dostupné LED technologie a komponenty. Vymyslel
jsem vlastní Ťešení,jak pŤebudovat v Česku asi nejpouŽívanější
typ podvodního osvětlení a vyrobil moduly, které jsem pŤed
zahájením napouštění zabudoval do těles svítidel. Za
sponzorsky vyrobené hliníkovéchladícízák|adny děkuji

a

Zámečtictví Hofman Knínice. Nové osvětlení v náďrži bude mít
jen 20 % oproti privodnímu, minimální tepelné
emise, minimálně čť}ŤnásobnouŽivotnost pŤi zachování
spotŤebu asi

podobné svítivosti lreáIně snad

i 10 |etl. Svítidla mají

odstupřovany světelny r,ykon podle hloubky vody, kdy m;/m
hlavním cílem bylo dát bazénu rovnoměrné decentní pŤisvícení"
Náklady pŤestavby byly v Ťádu stokorun. PouŽil jsem revoluční

CoB čipy /Chip on Board/, vyuŽívajicíkoncentraci

jednot1il"-/ch

LED čipri na malé ploše, kdy jsou LED

čipy

umístěny na keramickém plošnémspoji a pokryté vrstvou
luminoforu" Tím je zajištěn rovnoměrny rczvod tepelnych emisí
z LED čip , je moŽné integrovat LED pole o vyššíhustotě a je

také dosaŽeno vyššíhosvětelného vykonu

v porovnání

s konvenčními LED diodami. Velkou pozornost jsem věnoval
i bezpečnosti napájení. Napáječ právě pílně dokončuji ' ZdrŽe|o
mě opožděnédodání montážní zák|adny, která má celé zaŤizeni
nejen mechanicky zpevnit' ale také dochlazovat. Múj návrh
ŤešenípŤedpokládá provoz bezpečnym napětím |2 V pŤes
naddimenzovany oddělovací transformátor a stabilizovany
pulzní zdroj včetně jištění. Náklady napáječe jsou opět v Ťádu
stokorun" Testovací provoz nočníhosvícení bych rád zahét1l| od
noci čtvrtka 14. července, kdy uŽ bych měl mít napájecí blok
dokončeny. MoŽná tohle celé moje snaŽení skončíjako
nefunkční prušvih, kdy nás čeká sezÓna s temn;im nočním
bazénem. Uvidíme...

Sluníčkouž volá z ,,,Zavírá se škola loo

Školnirok 20l5l20l6 je u konce a děti se těšína zaslouŽené
prázdniny. Však mají na své těšeníprávo, vŽdyť se za cel1y rok
napracovaly aŽ dost. PŤi svych hrách a činnostech získávaly
malosti, dovednosti a zručnost.

Y záÍí 20|5 nastoupilo do MŠ26 děti, ve věku od 2,5 do
7 rokri. Kromě všedních dnri jsme poŤádali také mimoŤádné
akce. o některych z nich bych se ráda zminl|a.

Jen co se děti okoukaly, v Ťíjnu se školnídružinou a s rodiči
provětraly draky, opekly špekáčky a Ía konci Ťíjna se děti
oblékly do masek a uži|y si zábavné hallowenské dopoledne,
plné her, písničeka tancování. V listopadu naši školku navštívil
pan Vesel;y a hravou formou seznámil děti s hudebními nástroji
a jejich historií. o pár dní později nás navštívilopraŽské divadlo
Kuskus s pŤedstavením o tygŤíkovi, jak hledal odvahu. Toto
divadlo pŤijelo ještě v červnu, aby děti ke dni dětí potěšilo
pŤedstavením Cirkus. Mikuláše, anděla a čerťyděti pŤivítaly
jako malí Šmoulovése svym tanečnímvystoupením. Za toto
vystoupení a básničky dostaly zas|ouženou sladkou odměnu. Po
besídce se většina dětí s rodiči pŤesunula k Zák|adní škole, kde
se jiŽ tradičně častnily vypouštění balonkri pŤáni JeŽíškovi.
Vánoce jsme oslavili tvoŤivou dílnou s rodiči a besídkou
s byvalymi zaměstnanci školky. Ani letos nechyběly pod
stromečkem dárečky. V lednu naše děti společně se ZŠa MŠ

červenec 2016
Vanovice a Borotín absolvovaly plavecky vycvik pog
odborn1/m dohledem a za pŤispění finančnípomoci z oU
Šebetov. Maminkám děti letos zatancovaly Májovou pohádku,

ale pŤedškoláci i některé mladšíděti, které netrpí trémou,

pŤednesly básničky a zazpivaly písničky.Jen jediny ,,flétnista..

z

letošních pěti velmi šikovn;/ch muzikant měl odvahu

se

svym uměním vystoupit a zahrá| maminkám i ostatním divákrim
v kině písničku.
Cely rok - 8 lekcí, provázela paní učitelka pŤedškoláky
s rodiči v edukativních skupinách - pŤíprava na školu. Na Den
země jsme se zaměŤili na čistotu vás dospělych a sledovali, zda
tŤídíteodpad a ukládáte do kontejneru, nebo ho vyváŽíte do
lesa? Dopadlo to dobŤe, les a naše trasa, která vedla kolem
Kraváčkového lesa ke koupališti a zpět do školky dopadla na
v'.ibornou. Nejvíce se těšíděti na sv j svátek, neboť jIž byvá
pravidlem, Že celé dopoledne zdobi našízahradu skákací hrad.

Počasívyšlo na vybornou, takŽe se děti vyŤádily naplno. Na

vylet jsme se společně s mateŤskou školou Němčice vypravili na

zámek

v

Rosicích. Tam si děti kromě pohádky a prohlídky

zátttku Samy vyrobily ze dŤeva hračku, kterou si odvezly dom

.

PŤedškoláky čekal v červnu ještě jeden qilet do Boskovic, kde

si prohlédli letní kino,

zámeckou zaltradu, q,Ťádili Se na

dětském hŤišti u skleníku, a nesměla chybět zmrz|ina"

30. června opustí našíMŠosm školáčkri. Karolína

Duchková, Dominik Dosedla' ŠtopanHirt, Barbora Klimešová,
Nela Kammererová, Jakub Sopouch a Marie StŤelcová. Všem
z celého srdce pŤejeme hodně rispěchri ve školníma dalším
Životě. Prázdniny začinaj| a proto pŤeji, a to nejen našim dětem,
hodně sluníčka,plno krásnych zážitkti a směv na tváŤi!

ffi

Za kolektiv uŠJrtka Horáková

Z

ma|'é kopané

Začínádoba prázdnin, dovolenych, pouť se kvapem"T'líŽí"

A to

znamená, Že je za námi prilka fotbalové sezÓny. Dovolte
mi krátké ohlédnutí.
od začátku soutěŽe jsme se zabyd|e|i v horní polovině
tabulky a postupně v ní šplhali vzhriru. Jednu chvíli jsme byli tŤi
body od první pŤíčky,ale ne zÍovna povedeny závěr sezÓny nás

nakonec odsunul na pŤíčkušestou. Nutno podotknout,

Že

bodové rozestupy jsou minimální a na druhé místo máme ztrátu
pouhé čtyŤibody. opět jsme dokázali bodovat Se špičkou
tabulky. Poprvé jsme vyhráli v Rudné, jako první jsme porazl|i
do té doby stoprocentní Kopeček Rájec' remizujsme pŤivezli
zKŤetína a z Lomnice. Ale na druhou stranu Se spodkem
tabulky se vyloŽeně trápíme a nedovedeme si poradit s tymy, co
brání a spoléhají na brejky. Remíza s poslední Žďárnou, prohra
se Šebrovem, tŤetím od konce' s Adamovem' kter1f je jen o dvě
pŤíčkyvyše. To jsou body, které nám chybí k tomu, abychom

atakovali první pŤíčku.Na druhou stranu, fotbal je
tevyzpytatelny a slabší chvilka sedne občas na kaŽdého.

Budeme sesnažit, aby takovych chvilek bylo co nejméně.
Z čeho mám naopak velkou radost je docházka a celková
čast všech hráč . Po celou dobu jsme měli dost lidí na stŤídání,
coŽ se po zapsání tŤístaronovych hráč ještě zvyazni. Ale tohle
jsou opravdu pŤíjemnéstarosti. Ještě jedna věc stojí za zmírku.
Náš tym za prilku sezÓny vstŤelil 34 branek a ztoho 26 jich sám
dal Roman Kamenny. Tento kulomet z Horního Štěpánova
dokáza| vstŤelit pět hattrick v prvních šesti zápasech a apetit se
ho drŽel aŽ ďo sezÓnní pŤestávky " Zb3rtku tymu nezbyvá, neŽ se
k němu pŤidat a nenechávat gÓly pouze na něm.
Na závěr jedna omluva. Poslední zápas se měl odehrát doma,
soupeŤem měl b;./t Adamov. Hosté nám asi měsíc pŤed utkáním
volali a prosili nás o pŤeloŽení, aby se zápas odehrál u nich.
Žádostijsme vyhověli, zápasjsme 14 dní pŤed odehráním stáhli
z INKY i z šebetovskéhowebu. BohuŽel informace Se

nedonesly ke všem našim fanoušk m. Ti potom absolvovali
cestu v morném vedru na zápas, ktery se nehrál. Budu se
snažit, aby se taková situace uŽ neopakovala a pokud někdy

v budoucnosti dojde opět k nějaké změně, bude informovanost
fanouškri mnohem větší.První podzimní zápas Se odehraje
v sobotu 13. srpna, v 17 hodin proti Lomnici.

Závěrem bych chtěl

za cely tym

poděkovat Mirce

Kamenické a Jaroslavu ŠindeláŤovi,nájemcrim Krčmy U Piráta,
za Sponzorsky dar našemu tymu ve vyšj tisíc korun.
Za tym FC Sebetov Michal Hradeclqt

|

/-

Klípky.stÍípky

* Dětská

lékaŤka MUDr. Machačová oznamuje, že v ritery
neordinuje. Zástup v akutních pŤípadech zajišťuje MUDr.
DoleŽel ve Velkych opatovicích od 13 do 14:30 hodin nebo
19" 7.

dětská pohotovost Nemocnice Boskovice od l7 do 22hodin.

* V rámci oslav pouti pŤipravuje paní Gruberová na neděli

24" července v prostorách hasičskézbrojnice od 10 do 16 hodin
vystavu kočárkri.
* Z d vodu čerpánídovolené bude obecní Ťad Šebetovod
pondělí 25. do pátku 29. července uzavŤen.
* V našíknihovně si pŤečtětečervencovévydání časopisu

dTest, ktery mimo jiné pŤinášítesty pomerančovych dŽusri'
opalovacích pŤípravkŮ, pracích gelri na černéprádlo' projektoru
si tŤeba posteskněte nad článkem o rozdí|nékvalitě
potravin v zemích EU.

nebo

Nabídka sluŽeb

Sběrna odpadri je otevŤena v letním režimu každou lichou
sobotu v měsíci, tedy 9. července, 23. července a 6. srpna od
14 do 15 hodin.

Odvoz popelnic

odvoz ve čtvrtek Ix za 14 dní, tedy 14. července, 28. července
a 11. srpna 2016.

odvoz plast kaŽdou sudou stŤedu nebo lichy čtvrtek, odvoz
skla 1 x za 4 tydny v lichou stŤedu, papír každy sud! čtvrtek,
bioodpad každy pátek.
Termíny odvozri všech komodit jsou na webu obce.

Knihovna je otevŤena kaŽďé pondělí od |4 do |7 hodin.
V pondělí 25. července bude mimoĚádně uzavĚena.
Telefonv na ohlášení poruch:

TOPNET internet - telefon 736
číslo73l 413 488.

Programy v kabelovce

- SMS

484 631, o víkendech volejte na

na číslo602 836 939.

Pohotovostní stomatologická služba

l6.7. MUDr. Kopáčková, Letovice, A. Krejčíhola, 5|6 474 369
|7.7.MUDr. Kraml, Boskovice, RťrŽovénám. 16' 733 644 499
23.7 " MUDr. KÍižová. Knínice. 5 l6 452 808
24"7.MUDr. Padalík, Boskovice, Nemocnice Boskovice, 5|6 49| 263
30.7. MUDr. Kučerová M., Lysice, Komenského 429,5|6 472 460
3l.7. MDDr. Kučerová P., Lysice, Komenského 429, 516 472 460
06.8. MUDr. Kulhánková, Kťtiny, zdravotni stŤedisko' 5|6 41429I
07"8. MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33' 516 488 457

Schtizíšndm, ale
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Dne I L. 7. 2016 by oslavila 68. narozeniny
paní LUDMILA

BÁRTOVÁ.

S láskou vzpomínajídcera Martina, syn JiŤí a syn Petr.
Děkujeme Všem, kteŤí vzpomenou S námi'

Dne 5. července uplynulo již desáté smutné
vyročí,kdy ncis navždy opt,tstil náš drahy Mojmír Dostál.
L.zpomíná rodina Dostálova a Pospíšilova.

Družina Benjamínku

V záŤÍ loĎského roku zahájila ve skautském oddíle Akéla Šebetov činnost nová druŽina Benjamínlai. Jedná se o družinu urienďu
pro pŤedškolníděti a děti z prvních tŤíd. Hla\.ním cílem práce s touto nejmladší skautskou věkovou kategorií je umožněnÍ
všestranného rozvoje dětí a piedstavení základli skautského progrirmu tak' aby děti mohly později polaačovat ve skautské činnosti
v družinách vlčat a světlušek.

od samého zaěátkl má družina 15 člen a na jejím vedení spolupracují 3 vedoucí' které jsou záÍoveř samy maminkami
piedškolrríchdětí. stěžejním programo\.,m prvkem jsou každotydenníschrizky doplrrěné vjpravami a jinfmi akcemi poŤádanlmi
pŤibližrrě v měsíčníchintervalech. Na schúzkách se pravide|rrě věnujeme pŤírodovědnÝm tématúm, Y..Írrce skautsk]Ích dovedností'
Iozvoji kompetencí dětí a kÍeatil,ním činnostem, které odrIížejíprriběh roku a vÝznafr'né svátky. Prožili jsme tak spolu napiíklad čtyŤi
adventní schúzky, kdy jsme Yyníběli pŤedměty s váÍločnítématikou, povídali si o sta!ích vánočních tradicích, zpívalijsme koledy, lili
olovo a lryráběli ozdoby z tradičníhovízovického těsta. S nástupem jara jsme trávili čímdrí.l více času venku, vyzkoušeli jsme si
několik kreatir.ních činnostís pŤírodninami, vyráběli jsme si vlastní jarní vúně sběrem rťranlch kvěni a listú do papírovéhokelímku'
malovali jsme pomocí květri jamích rostlin, stavěli jsme potrubí z pampelišek nebo vyráběli bahenní sopky. Pri činnosti venku byl
kladen dúraz na pozrrávání pŤírody, rozvíjenívztahu k ní, a položení ztíkladúenvironmentálrrí vj'chovy.
Každj měsíc jsme pak poiádali družinovévlpralry nebo jsme se častnili celooddílovj'ch akcí. v Zárí jsme s cel:Ím oddílem
oslavili zahájení skautského roku, v Ííjnu jsme se vypravili do Punkevních jeskyní, v listopadu jsme poiádali v'.Ípraw do okolí
..
Šebetova ,,Po stopách traper a Y prosinci jsme romášeli Betlémské světjlko. V lednu jste se mohli s nělrter ni Benjamínky setkat
na prahu s ch domolr1 pŤi TŤíkálovésbírce, také jsme uspoťádali první akci s pŤespáním v tělocvičně ZŠŠebetov. V bieanu jsme
Vítali jaro a topili Moranu na Bělé, v dubnu jsme se rtčastrrili jamí skautské slavnosti Jarosa a v červnu jsme prrnrí rok činnosti
slavnostně Zakončili pŤenocoviínímna S pce v Knínicích, kdejsme dětem u ohně slavnostně pŤedalyjejich první skautské šátky.
Byl to pro nás rok velmi žir"./ a bohat! na zkušenosti. Ačkoli jsme jako vedoucí všechny měly zkušenost s vedením družiny, pnáce
s menšími dětmi ve skautském oddíle pro nás byla novinkou. zpočátku nás pŤíjemně pŤekvapil vellc! zájem ze strany rodičri, a ačkoli
práce s tak vysolo.Ím počtem dětí nebyla vždy snadná' zažívalyjsme dfty dětem mrroho radosti. Mohly jsme sledovat, jak se
z nesmě ch pŤedškoltíkri, kteií piišli na prr.rrí schrlzku v zrífi, postupně stává v../bomá part4 a byly jsme hrdé na to' jak děti zvládají
i celodenní l"-y'praly v niáročném počasínebo nocování v cizím prosťedí bez rodičri. Podďilo se nám s dětmi vybudovat pěknÝ vztah
a těšíme se, Že v ziíiíbudeme v činnosti pokačovat. PŤed tím nás ale ještě čeká tabor pro rodiče s dětmi' ktelÝ také jistě pťrnese
Za vedoucí Beniamínku Klára Helánová
mnoho krásnf ch záŽitktl.

obrázek 1. a2. Hry v pŤírodě
3. Podzimni vyprava Po stopách traperťr
4. Stavění Sopky
5. Ukončenískautského roku
6. a7. Vylet do Punkevních jeskyní v MK
8. Vyprava na Bělou - topení Morany avítáni

iara

Kino Šebetov hraje v pátek 22. července v 19:30 hodin picdpouťové pĚedstavení akčniho kinohitu DEADP0oL.
Píekvapení!Tohle je jin!

lil,tl

Po celém světě mezi niámi žijínenápadní, stateční a skomní superhrdínové... a taky Deadpool, cožje poněkud zvláštnÍ a netradiční
komiksov! bourií& ze stáje Vydavatelství Marvel. Deadpool ze stáda slušřáck1/ch tjpk lybavenfch superschopnostmi poněkud
lrybočuje' jelikož je neodolatelně oprsk vulgámí' brutální a...hlavně necbutně \'tipn]Í.
'
NeŽ se stal Deadpoolem, byl Wadem Wilsonem @yan Reynolds)' bjvaljm členem speciálnÍch jednotek. Když mu lékaŤi
diagnostikovali pokročiléstadium rakoviny, podrobil se experimentální léčběv rámci programu weapon x, známého a populárního
pŤedevším mezi x-menovsk:Ími mutanty. DÍky tomu se Wade zbavil rakoviny' a nejenže z stal naživu, ale také jako bonus ziskal
schopnost rychlého samouzdravování. Bohužel však - napŤíklad oproti Wolverinovi' kter';i po podobné léčbězústal celkem sexy ,.avokádo, které mělo sex se starším avokiídem... I proto
z tohoto pokusu lyšel trvale metvoŤeny. Vypadá dle vlastních slov jako
celkem bez většíhoodporu pŤijal okostymované alter ego jménem Deadpool.
Širokotihtyfilm, českéznění, do ]5 let nepŤístupny, ]0B minut, www.cinemart.cz.

Měsíčník,,Sebetovsky zpravodaj.. vyďvvg pŤi obecním riŤadě v Sebetově a pŤíspěvky pŤijímáZdeněkCíŽek.
E-mail: sebetov@sebetov.cz. Tisk oÚ Šebetov. Náklad 650 kusri. Neprodejné,zďarma. MK Čn p 21776.
oÚ Šebetov - telefonní kontakt: četníte|.lfax.5|6 465 429, starosta 516 465 860, VOIP 530 336 530.
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Sebetov pňed 150 lety
aneb

dozvukv bitvv u Hradce Králové 3. 7. 1866
Na íivot|
Dnešnípiílohu Zpravodaje věnuji událostem' kteÍéÍozvíŤilyjinak poklidnou hladinu venkovského života obyvatel nďi obce,
a nakonec nejenjí, piesně pied l50 lety. Bohužel, nešlo o nic radostného. Po prohrané bitvě u Hradce Králové se totiž během léta r. 1866
piehnaly zdejším kajem rakouské oddÍly, pronásledované vítěmou pruskou aÍmádou. Zničená rirod4 vyloupené zrásoby' odveden! dob1.tek'
nebezpečíčíhající
na kaŽdém koku; shmuto - strach a bída znepokojovaly v fu dobu mírou !Ťchovatou cel! kaj. A což teprve' když se navíc
piida|a tak ziíkeŤná nemoc' jakou byla cholera! Pak obraz utrpení zdejších obyvatel dosáhl bezesporu svého wcholu.

Rakousko.pruská válka

(7 " 6" - 23" 8. 1866)
Bitva u Hradce Králové se odehrála zanev|ídného, deštivého počasídne 3. července 1866
vdobě od 7.30 do asi 15.30. Šloo rozhodující bitvu Pruskou-rakouské války, kterázaěala poté, co

[.

Prusko 7. června obsadilo Holš|/nské vévodství,spravované Rakouskem a následně vnoci z15. na
l6. června pŤepadlo Sasko (rakouského spojence)" odvetou za to vyhlásilo Rakousko 17. června
Prusku válku.

Prusové vpadli do Čech postupně mezi 22" aŽ 26" červnem, a to ve tŤech směrech od
severozápadu" K prvním sráŽkám s rakouskymi vojáky, kteŤí se teprve pŤesouvali z Moravy do Čech,
došlo u Svijan-Podolí 26. června. Rakouské sbory se nakonec soustŤedili u Hradce Králové, kde se
také 3. července odehrála rozhodující bitva, označovaná téžněkdy jako bitva u Chlumu nebo
u Sadové. Není bez zajímavosti, Že šlo o druhou největší bitvu 19. století a současně počtem
bojujícíchvojákŮ (aŽ 440 000) o největší bitvu na našem ,Územi vribec.
Po bitvě Rakušané ustoupili zpětna Moravu (kde docháze|o k menším šarvátkám jako napŤ.
15. 7. u Tovačova) a zača|i se soustŤedit na obranu Vídně. Poslední bitva války, nafivané téŽ jako
Německá válka či Sedmit'-fdenní válka, se odehrála 22. 7. u Lamače (dnes součást Bratislavy). V té
době však již probíhaly intenzívní mírovérozhovory, které nakonec vyristily v mikulovské pŤíměŤí
(26.7.) a později v konečny mít,uzavÍeny v Praze 23. srpna.
Rakousko-pruská válka je vyjimečnátím, že nešlo o válku dobyvačnou" Uzemí poraŽeného
Rakouska zristalo ze strany Pruska nedotčené.Bojovalo se o pozici velmocí v regionu, tj. ve stňední
Evropě. PŤed touto válkou bylo nejvyznamnějším státem regionu Rakousko, po této válce se jím
stalo Prusko' pro které bylo vítězství odrazovym mristkem pro vznik Pruského císaĚstvía později
jednotného státu Němcri (s vyloučenímRakouska). Pro Rakousko znamenala porétŽka oslabení
centralizovaného státu a následně ieho rozdělení na Rakousko a Uhersko.

Rakousko'pruská válka

bfvá po práw

ozrračována

Víte že,..
Bitva u Xradce Knátové {narÝvaná téÍ
bitva u íh|umu či r^l $adcvé} se odehrál*
3' č*ťlJerce
Strany:

'.*s&.

Ralsou*ké císaĚství a S*skii krá}ovsttJí
Ve|ite|é |udwig von BenedEk a Albert
Saskf; velikost arrnády . 175 0$l mužú
pěchcry 24o0o ierdc4 77s dčl; rtníty .

asi

6.00Ú

padlfch'

85{X} raněn{th' 8&lo

pohňešovanfch, Z20&} zajatď, 62fi} koní,

ls

děl, Zffi povort).

Frusko

Velite|é ViIém |. FruskÍ, Helmut wn
Moltkc, velikost armiÍdy 193 (X}o mužú
pěchoty, 27 Ofi} jezdcti, 7E0 dě|; ztráty &si

2mo padilch, 700Ú raněn'fch, !m
pohiešouan.fch'

Vfsledek bitvy:
vítězswí pruské armády

!.,

jako poslední válka svého druhu (šlo o poslední válečnÝ konflikt'

němž vÝznamnou roli sehrála jízda na konich), či první válka svého druhu (nerozhodovala plostá početnÍ pievaha jedné strany,
ale technické Yyná|ezy jako napŤ. zezadu nabíjená pruská puška, telegraf a železnice). Svou roli sehrála také propaganda. RoYněž šlo
o prwri velh./ konflikt, v němž se angažoval Červenf kiíž.
Často se uvádí' že bitvu u HTadce Králové vyhníia modemí v.fzbroj pruské pěchoty, totiŽ pušky jehlovky nabíjenézezadu. Rakouské
pušky měly ale delšídostŤel a většípiesnost, takže ne spěch Rakouska lze piičístna Yiub spíšešpatné taktice boje zblízka" tzv. na bodáky'
než špatnéyÝzbIoji.

v

II. Pruská vojska táhnou Malou Hanou
V nďem kaji se pruská vojska objevila necellch

deset dnú po vítěmébitvě u Hradce Králové. svědectví o jejich pobytu podávajl
vcelku podrobně dvě koniky, totiž cetkovické a knínickí. o piítomnosti Prajzu, jak se v té době Prušráklim iíkalo, v SebetoYě pak vypovídají

Sebeťoys ky zpravactaj
zápisky Anny Vojtěchové, učitelky zdejšíobecné školy. A právě znich svého času čerpa| kronikáŤ Rudolf Wilhelm, když psal pověst

o soše sv. Barbory, kde se měl v krvavé Ťežisetkat rakous\f a prusky oddíl.
PŤipomeřme si jak obě kroniky, znicltŽ zvláště tak knínickávypráví o událostech léta r. 1866 velmi autenticky, tak i vyprávění Anny
Vojtěchové. Pochopitelně nezapomeneme ani na pověst Rudolfa Wilhelma.

PĚíchod Prusfi - Cetkovicki obecní kronika

(Kr,onikat, JoseÍ.Kincl čer1lal :e stat,šíkronik1,,, kÍerou sepsal
F

rantišek Špička')

,,Chodili jsme do uhŤické školy. Jednou nás pan učitel
propustil pŤed polednem domťt, nebot, se pry blížípruská armáda.
A skutečně bylo vidět, jak od Trnávley a Chornic se pňi panující jasné
povětrnosti blyštílErysnické lcrunyŤe a šišálryna piklhaubnách.
Když jsme dochá:eli k Cetkovicím, tu pojednou vidíme, jak se ženou
od opatovic obilím je:dci s tasenymi šavlemi. S pláčem jsme utíkali
dom a doběhli jsme právě ve chvíli, když jiní je.-dci od opatovic
ujíždělina náves. Mďj otec (|) jim pžed č. 24 odpovídal lámanou
němčinou na jejich otá:lgl. Vyptávali se, kde je rakouské vojsko.
Když je:dci odjeli k PohoŤe a fu Světlé, pňijel hned ubytovací oddíl.
Vojáci chodili od číslak číslua na vrata psali, kolik vojín a koní se
má kde ubytovat. (J nás byl ubytován vyššídústojník. Šedivy pán,
velmi vlídny, Byl obchodníkem ve Stětíně. Když mne spatŤil, :avolal
mne, v:al mne do náručí,hladil a celoval, a pak jsem mu musel byt stále na blí:ku, Říkal, že má doma téžtakového hocha a v náhradu :a

něj,

že se chce potěšiti se mnou'

Pruslo! vojsko bylo ye yesnici ubytovtixo pžes noc, druhého dne pžišlo:ase jiné. ByIi :de také u ov.ini k,rysníci, kÍeií však nebyli
pžítlětillí.I štdb byl u nas jednou ubytovdn, neboť jsme tenbdt u nas měli nejlepšípokoj. Na všech chodbdch byly posíayeky strd:e,
avšak dom cím poskytovaly wlnj prtlchod. Když se Ptasúm nedostayalo proyiantu' hlawě ovsa' byl din po ysi ro:ka: kjeho odvádění.
I když bylo odvedeno dost, došlo piece krckvisicím. KteÚsi .r dce Prus m pro:radil, že l,e l,si jsou poschov uiny ve :načnémmnožstlí
rú:névěci. Reklisičníkomise proto .ačala obchá,et dtlm od domu a vyhledávala skr!,še. M j otec ote žel pžedtím.abed ěnou kouoru a dql,
co po něn chtěli. Dost:ásob nám proto ponechali. Jinde však ostže :akročili, nláště tqn, kde nic dobrovolně odt,edeno nebylo. Tam:abrala
komise mnohem yíce, než :prvu :anr!,šlela. Někde dokonce v:ala i všechno nale:ené obilí.
Taženípruslcj,ch ojsk tnalo asi tj,den' od r na do wěera pochodovalo po celé šížisilnice nepžetržiíěy osmistupu lojsko. Ka!ďj
oddíl měl slé bubeníky a pištce. Když pžestali bubeníci bubnovat, spustili hned pištci, nebo tlojsko :pívalo. Dobytek byl schoyán y lese Nad
Maštalema blíŽe Úsobrna. Mléko se piinašelo domú :a svitu,
Po v lce byly sepisovány váleěné škody. Nepamatuji si pfesně, jak pži tom bylo postupoyáro, ale yím' že kv li tomu nastalo v obci
elke nepílitelst,,í, protože ti občané,kteÍítím byli pověÍeni, byli po:ději obviitollán| že pži dělení náhrady nepostupoyali sptávně.'.
(1) Špičkovibydleli v r- 7866taěp.22 v cetkovicích. otec Frantíška Špičkysejmenova| Tomáš.
v,ťtbec

PĚíchocl Prusri - Knínickri otlecní kronikrr
(í::pomínku ntt r. l8 6 do knínickékronik1, :tttrlsctl
Text je po gruruutické str nce upruven.)
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,,V roku ]866 svedlo Rakousko binu s Pruskem u Králového Hradce, Josefova a Náchoda

v této pro Rakousko nešt,astné válce :kusili obyvatelé městečka mnoho.
Hned: jara ubytovaná baterie dělostŤelc v Knínicích. Děla měli postavené na Dolním Trávníku, pro
mokro je ale museli po:ději odvé:ti na kopec u Sv" JoseÍa. Tito dělostŤelci pobyli .-de 3 neděle.
V druhé polovici měsíce června pňišel ro:ka:, že se má hned vypraviti na pžípňežl6 párovych vo:ti,
pro náklad jeti do Brna. Tam jsme StáIi tŤi dni, než jsme chléb, oves a Seno naložili, a pak s vel@m
kvapem jsme jeli :a armádou do Čech. PŤípŤežtento byl požádán na tŤi dni, ale na to nebylo ani
pomyšlení. Až :a čtrnáct dní, 29. čer.vna (?) svedena bitva u Hradce Králové. Byli jsme ro:ehnáni,
kdo mohl, ujel s vo:em i koúmi, někdo byl rád, když mohl pžeŤe:ati :apžaženépostra lql u koní a ujel
s koúmi, a konečně někdo byl rád, když utekl sám a :achránil jen sobě život. Po celé této cestě tam
i :pět se nám vedlo náramně špatně, ustavičně pršelo, v noci bylo v poli, kdež jsme vždy museli
pňenocovati chladno a k tomu všemu jsme neměli co jísti. Hlad sužoval jak lidi, tak i koně, těm jsme
pžece v poli něco utrhali anebo užali" Dědiny byly opuštěny od lidí, studně pokaženy a všude prá:dno,
nikde ničeho.
Konečně jsme Se dostali v bídnémstavu dom . Netrvalo to ani dva dni, již byli Prušáci také
v Čechách. Jak obyčejně
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ÍJ }|radce Králcvr! yé*bee poprvé na
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č*ském tirenrí ponrátra| Čer*en kfiž,
ralaíenrí g tťi roky dfiva šv'}car*m Henri
suxantemr rr Ženevě" Fásku s červery}rn
|riiž*m v bi}érn po|i však měli potrl* prrršt[

rďravctníci. pr*toĚe *akousko tehdy
k ÍenevsirÉ konvenci ještě nepŤistot.lp[lc
{stalo se tah Ei 2t.7. 1865}"
$ěhem bitvY 3" 7. rťrstávati zraněrri uoiáci
{rríce rrei 14 tis.} na boiišti, r a*sta je
odnáše|i či odvéieti na vorach až druh'É
nebo tietí den. fi rrarrěnrí gb$$ armád
se obětavě *éarali pruštírdre{.otníci
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za nema|áho pikpění prusleÝch íádovfch
se$ter.
Jako lararetY neboli polní ngnocrrice
s|o*žify rrejrtirněisí budov'p - stodoly,

ík*ly. hospgd?, rámk1, kostely'

Zdrav*tnÍkůrn scháretY pro rraněné
obuazy" cupanina {misto nÍse na

otevionš rány mnohdy používalylkty ze

škotních učebnic, protože byly mĚkké
u nás. Napžed pŤijela hlídka čtyžimuži na koních pruslrych husar . Měli pistole pŤed sebou stále
n dobie sá}Y krev}" čistá srádlro, ycde,
k vystželu uchystané, na hlavách měli beranice se :nakem umrlčíhla,vy. Prohledali městečko a okolí,
potraviny...
a když viděli, že :de rakouské vojsko není, odjeli" - Ro:nesla se po celych Čechách a Moravě pověst,
že berou sebou mladé muže, násilně je Ťadí k svému vojsku, Brali sobě mladí muži domovské listy
a utíkali : domu pryč a schovali Se na Samotách v lese. Na druhy den pŤijelo do městečka velké
množsníPruš k: , Ieyrysníb a děIostíelctt' Tu tepm nastalo soužení.Chtěli lšechno' dobytek na
maso, chléb, oyes, seno, a co jim lidé nechtěli dáti, y:ali sobě hasilně sami. Kradli všechno' kčemu pžišh,be:e všeho l,ryťátili dyeže,
-_
a co našli, to sebrali, ale nladj,ch uuž.ťlnebfqli, ti se .e su'ch kryt,tt vraceli domú' Tito l,ojá.ci na drubj,d'en odjeli' wali s sebou 4 p rové
lo:y : Knihnic na pžípžež.sotva odjeli tito, již se hrnuli každou cestou a silnicí vojtitci pěší, koů.j,ci, dělostÍelci a Ňelijake oddíIy v takové síIe
a množství' že nebylo je uožrui ani pfehlédnouti. A íak to šlo den ode dne, vždy jedni odjeli a dru:í pžijeli. Strach a hni:u, jakou lidé :de
pocítili, není možno vypsqti. s dobytkem hověim, coještě :byl po drancoldní, utíkali lide do les.tt a slo"jší.Koně, ač byly žně, neb,lijiž dona
ž dné' všichni byli s Pruš lcy na pÍípžeži'Vojska :de bylo usaviěně plno, ohně' pži kterj,ch važili, plápolali yšude, prostiedkem městečka
bylajich celd žada, na :ahrad.ách u samlch stat,ení šlehaly plameny wsoko těchto ohú:tt'. - Vždyjak pžijeli, ptali se, kde je starosta, jestli ho
našli, :le s ním bylo. ChtěIi na něm vše, cojim napadlo, někalik krav, koní a' vo:ú, chleba, piva, kožalhy, ovsa, sena' dÍívíqtd. Nenohl-Iijín
y,hoyěti, .a!želi ho a :bili, a pak sobě v:ali, k čena pÍišli.
Na :ačátku ěsíce :áží1866 odjeli poslední Prušáci : Knihníc. Tito poslední :de byli ubyováni po 14 dn:it, něI jich kažďj deyět

ť

muž.ú.',

červenec 2016
Příchod Prusů - zápisky Ann"r vojtěchové ze Šebetoya
,,Rok ]866. Bylo he:k léto, úroda pěkná, ale nic platno, přišla neočekáyanó vdlka' Přijeli Němci-Prušócí a hledali rakouske vojsko

v

polích" Tím Se roda velmi :ničila. Vojáci obtěžovali lid po

domech" Brali, Co Se dalo. Jen grunt číslo]4 u Hra:dír byl ušetŤen
jejich vpád . Proč? Nechali otevňeno a vojálry vlídně pživítali
a pohostilt ie. Čím?Chlebem a vodou. IÝa návsi si Prušáci važili to,
co po domech ukradli. V našíobci byl umístěn trén (tj. vojens\f
zásobovací oddíl). Zásoby měly, ale lepšíbylo, co ulrradli. Když
odchá:ela poslední vojska, vyhnala dobytek :e chlévúa brala

Dobytek:

s sebou.

stal

jen

v

čísleI4",,

Šebetovsképověsti - pověst o soše sv. Barbory. (Kraniktir
l|udoIl,

IÍ,i lhe l

n

{,Ýt1ate k,

)

,,L, Šebetově (Prušáci) tábožili pŤímo na vesnici pod širym
nebem. Tam važili nakradené jídlo, tam hodovali, tam spali" Jen
u Hra:dír v čísle14 pry nic násilím nev:ali, nebot,ti pry je sami
pňivítali a pohostili. Jednoho odpoledne tento oddíl rychle nasedl na
koně a tryskem odjel pžes oboru do les ke Karlovu. odtud byla
slyšet prudká stželba. ZuŤil tam pravidelny boj me:i Rakušany

a Prušálcy Když vojáci

pŤijíždělina lesní CeStLt, slyšeli nejen

žalostny ruiÍek a bědov ní a:oufalé vjďilq, umírajících'ale i :uživéklení a nadávlql a hlučrj tíesk pušek. Pmní prusbj í,tok Rakušané
sebeíoyq.
druh!, pnilě :ačínaliodrážet, wž se k ně u píipojil s taset!,mi ša emi je:deckj, oddíl
'e
Boj se odeh lal kolem sochy m. Barbory. Šam tka byla pr ně nejprudší' když se o:vala dunivd, mocná r na. V lečnjl hlukjako na
po,',el ustal' Vojáci lpaížílime.i sebou vysoko stojícísochu sv. Barbory, která ye y:íaženéruce držela nadjejich hlavami jako hro:bu velilcy
syítícíneč' Boj skončil a již nepokračoyal' Všude se vdlely čaplql, kusy uníforem, polní lábve, šayle a tornisfi' Me:i tím leželi padlí vojáci

odra:ili'

a koně.

Obě ltrany syorně wkopaly velié jdmy vedle sochy Barborky a ved]e Zeleného kiíže,do kterych pochovaly své :bytečně :abité mttvé
té doby časíoknitviděli pocestní v noci Barborku, která je se v:tažetjm svítícímmečem ochraí|o1}ala' o boji kolem Barborky
pri,syědčí četnédíry a nara:y po kulkách' kteréještě dodnesjsou nq soše yidět.,, (|)

kananidy. od

(1) Na soše sv. Barbory, která stojí pii silnici na Pohoru, bychom dnes hledali díry po kulkách opravdu mamě. Jedná se totiž
o odlitek, polízenÝ někdy v 30. - 50. letech min. st. PlivodnÍ socha byla - jak poznamenal do šebetovskékroniky v r. 1965 učitel a badatel
Alois Ferulík -,,uloupená... Zda by|a u sochy svedena v létě I' 1866 šarvátka a mÍtvíz ní j sou zde pochování, pochopitelně lyloučit nelze:
jasnou odpověď by však dal až odbom! pr zkum.

IIl. Cho|era v Šebetově a okolí
''V čase tomlo, ke

šem těm strasííu a ittrapdm lypukla nakažliv nemoc cholera, na ]dercu mÍeli ndhle jak Prušáci, tak také i lidé
prd:dnily, hžbitovy byly plné noui,ch hrobú'.' popisuje stav věci velmi vjstižně knínickí konika. ,Za několik málo hodin
byl plně :drau!, čloyěk mftey: po:ději, když již toho bylo mnoho, ani se pii pohÍbech ne:vonilo, by se lidé nebáIL V ten čas :de nebyl nikdo'
: Íadu c. k ani lékaÍi,kteií by se byli o lid jak l čas v.illq, tak .|, čas moru starali q jej v tyto :lé časy opatrovali. Všechno se pžed vdlkou
schoyalo a odstěhovalo, lid byl ponechdn syému osudu' Tenkrát panolala pravá laska lďesťanska me:i lidmi, měl jeden druhého rád,
ponáhali sobě nav jem, typomohlí sobě v nou:i, pži nemocech q pži pracech, uliděl-Iijeden druhého ye syělě na pÍípÍe:i,nemohli sobě ani
nawprayoyat| co kdo :kusil a radosti se ani ro.ejíti' - Cholera pžestala, až chladnější poěasí nastalo, v ěsíci listopadu 1866'"

domácí' Vesnice

se

o

choleŤe se také zmiřuje cetkovická kronika:
Víte že..,
,,V Cetkovicích se udál prvy pŤípad cholery na Moravě. Totiž toho dne, kdy Prusové poprué
jeden
Prušák. Byl hneddopraven do
pŤitáhli (l2. července), onemocněl vbrodecké hospodě (č 1l0)
V r. t$6& šltt tr c*}rr*větovou
Jevíčka.Již téženoci ro:nemohla se hospodská a druhého dne :emžela. od té chvíle počala se
pau*emii ch*lery: eh*leri:
sc rozšii{la na počátku r. t863
cholera v Cetkovicích šíŤitia onemocnění končívalov prvních tŤech nedělích téměžbe: vyjímlql Smrtí.
v inrlick$ch pĚÍstnvech, odlrlld
IÝáka:a potom trvala ještě pět neděl, neměla však prvotní prudkosti. V Cetkovicích a UhŤicích
pokrirčovala pies slÍ:kf v$chod'
jí
je
:ťtstala prosta. Jednoho dne
S podivem, že obec Světlá
:emželo 60 osob strašnou tou nemocí a
Bn}lrirr. Fr*ncii rr furglií da seyerníko
|'{ěrnecka a Pglskir' A pr*vě odtud
bylo o:námeno, že obec Cetko ice má do dvou hodin po poledni pŤichystat 6 měŤic krup a 50 pecnú
'l86s zavlgkla
ii k *árr v červrru E.
chleba. Zásoby měly byt složeny na silnici me:i školníbudovou a hospodou. Starosta, byl to tenkrát
prusk*armáela'
Tomáš Zemánek : č" 67, naŤíkal, věda, že již ničeho v obci není. Bylo to :rovna v neděli a toho dne
'..)
!' ,a
/.
mělo bj,ti právě pět pohžbú. Tži: Uhňic a dva: Cetkovic.
Tehdejší faráŤ pater Josef Hrbáček, vyslechnuv tísežtstarostovt,t, naŤídil aby rakve i s nebožtílql byly vyneseny na silnici, a až se
budou od JevíčkablížitiPrušdci, aby se s nimi dal pr vod na cest k Cetkoyicím. Na dané :namení dal ly,vdnět q taW oba pohÍby
: Cetkovic htluly se ke hžbitoyu. To pomohlo, Prusové, uiel)še pět rak,í najed'nou, dostali strach: cholery, už se neptali po kroupách' ani po
chlebu a spěšně minuli školu i hospodu a víceknit se již v obci neul{li:alL',
Tolik tedy obě kroniky. Anna vojtěchová se o choleŤe v Šebetově zrriřuje velmi str]učÍlěi ,,Po jejich (PtusÍt) odchodu nastala
cholera. obec byla také postižena, ale mrtí není:ndmo. Kdežto y obci sousední - Knínicích, vymíraly celé rody...
Jak to byto s mrtím na choleru doopravdy? Kolik lidslcjch Životú si tato vysoce nakažlivá nemoc vlastně lTžádala? odpověď
musíme hledat v piíslušnlch matrikách.
V Šebetově byl první piípad mltí na choleÍu zaznunenál 1 1. srpna, poslední 6. zá.iÍ. Během této doby zemŤelo v obci celkem
12 osob' z nichž vícejak polovina byly děti. v porovnání k celkovému počtu obyvatel (asi 950) nebyly ve skutečnosti ztráty zase až natolik
\Tsoké.
i

i

i

i
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i
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seznam osob zcmÍe|fch v Šebetově na choleru během pruského tažení Y létě r. 1866:
l ! ' 8. . .to's.efa Špitltovi, tlc'era ptlldníka Í-rontišku Špidl;' na č,p. 38; I t let
l5' il - '1ntonin '\,oyrtitil. nenan' q.n Františb' ,\d.\.,./rÍilo é ndčp' !38;4 rota
I ' B. - |laťiul1.! l'uÍtero d' l:do\'a po Liboru L terc|i na čp' 2l]: 57 lel
20' 3' - Í-runtišekKvupil. domkai nu čp. 77: 12 let
21 ' B. - Jan l}laŽek' s1n pek.rÍe \[ortina Blažka na čp. 33; 8 let
22'

|]. -

'kxeíi Ženatti'

dcertt doukai,e Jttkuba Ž'enttty,: Roudky. :e,n' I sebetofě na čp' 29: 6 něs'

Sebeťovsky zpravodaj
22. s. -,losel-Dobeš, sl,tt pot|l,uln f;.runti'sku DobeŠe nu čp. l7: I rok u 6 měs,
27. 8. - ,\|tlrianct,Sklentiiltll'u, nrtnželktt slottsetlníht tr,incence Sklenái.e na čp. 1; 2] Íer
29. 8^ . ],turiana DobeŠotti. tttttnželku pcltlntlul Frunti.šku Doheše ntt čp. I7: 21 |et
30. 8. - Jose'f ilei:ner, S},n hostinského I:áclata,\,Íei:nera nu čp. !8; 1roky
I.9. -,}ose./.Secllt,tí", s;n poclsetlníku.}tlse.fa Sedláí.e na c\p. I5; l3 let
6.9, - l;,rantišek Pulčík,vi,,měnkáž,nu č|,l. l0: 75 let

Víte že"."
Slovo ,.cholera,. je odvozené z Ěeckfch s|ov khol {ž|uč}a rhein tplynout}.

Privodcem cholery je bakterie, která se dostává do těla kontaminovanou potravou nebo vodou.
lnkubačnídoba nemoci trvá od zhruba od 18 hodin do 5 dnli. Nemoc mr}že mít rťrzně intenzívní pr běh.
U lehčíchpÍípadŮ jsou pfíznaky mírná r.r těžIofch pĚípadri se náhle objevuje silnr|, nebolestiwi, vodnat'f
prr};em {až Q5 - 1. l/hod.}, ktenÍ má podobu nfžovépotévky. Někdy se uvádí, že stolice páchne rybinou.
Nakažen'f zvrací obvyk|e vodnatou, a|ka|ickou tekutinu, dostavují se u něho bolesti biicha, sva|ové kňeče

sousgdní Knínice' kteÍév té době měly asi 970 ob}'vatel, pŤestály epidemii cholery bez většípohromy: v době od 9' 8. do 27.9. zde
na
zemielo
choleru pouze 17 osob. Horší situace naopak byta ve Vážanech (3l0 o$v.), kde nemoci podlehlo 15 osob, tedy kaŽd! dvacáty.
V Sudicích (kolem 44o obyv.) zemielo |7 rnkaženlcb' tedy piibližně kažď! pětadvacát!. Zaela ušetŤena epidemie zústala světlá" naopak
v cetkovicích' které v té době čítalyasi 840 ob).vatel, zemŤelo 49 osob' tedy každÝ sedmnáctÍ. Tragickou stopu zanechala cholera i ve
Vanovicích (asi 710 obyv.), kde zemielo 44 osob, tedy zhruba každÝ šestnáď''
Vojenslo./ lazarét pro cholerou nakažené vojá'ky zÍídili Prusové v knínické škole (kam docházeti i Žáci ze Šebetova),která tehdy
stávala nad kostelem (dnes obr.trrÝ d m čp. l47). Dokládá to ,Nďízení.., které lrydal c. k. okesní riiad v Boskovicích drc L2. 26Íí |866'
a v němž se doslova praví: ,, Dle udiní samotnyho pana učitele byla Knihnicki škola na nemocnicí pntského tlojska obětol,aná' By ,edy
nakažliyá nemoc skr:e školu navštěl,ujícíděti se nero:šížila,se tjmto naži:uje, by obecní ilžad be: prodlení tuto škola d1e rydarrj,ch
potmučení: 6. 8. a ] 2' 8. nechal žádně 'ryčktit, :aží.'eníškolníod Prustt poško:ené do požtidlu postayit q uj,lohu tuto spolu s dtulryma škody
skr. ojnu poystalé čtoyat d sem o.fuimit.,, PoIÍ|ílazaret se ve škole nacházel pŤiblifuě od druhé poloviny července do začátku srpna.
Informace o tom, že by zde někten.f z Prusú zemŤel, se nedochovala.
I

Príště

Dnešní piílohu zplavodaje jsem aktuálně věnovala událostem, které se v nďí obci a v okolí odehrály pied 150 lety po bitvě u Hladce
Králové. Avízované vyprávění o Dolním zábranÍ proto pŤesouvám do Zpravodaje' kteď vyjde Y měsíci zárí.

Na základě archivních dokument a vzpomínek pamětník zpracova|a Miroslava Boháčková,
67 9 3 5 Šebetov 7 2, tel. 7 24 27 5 l 43, e-mail : bohackova.mirka@seznam.cz

