SI

Zvukový systém 7.1

Duben v pranostikách
/14./ Na svatého Tiburcia má se všechno zelenat.
/20./ Potí-li se Domicila,
bude Marek chodit v kožiše.
/23./ Když na Vojtěcha prší, nedozraje ovoce,
hlavně švestky.
/24./ Podle lidové víry se tento den otevírala země.
Proto se neměla toho dne pít voda ze studní,
protože prý byla jedovatá. V tento den vylézali
z omlazené země hadi a štíři, aby pak trápili
lidi po celé léto.

Program kina Šebetov
Čtvrtek 13. dubna – VŠECHNO NEBO NIC

Romantická komedie – KINOHIT!

Romantická komedie o dvou majitelkách malého knihkupectví a jejich životních eskapádách s muži.
Linda a Vanda jsou nerozlučné kamarádky. Mají po třicítce, jsou spolumajitelky malého knihkupectví v centru města, ale jinak jsou každá jiná.
Linda (Táňa Pauhofová) je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí svobodné, veselé, nezávislé
Vandě (Klára Issová), která sice přitahuje muže jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. Aktivně. V obchodě s nimi
pracuje kamarád Edo (Luboš Kostelný), který touží po lásce na věky věků, ale jako plachý, citlivý a introvertní muž to má těžké.
Životy téhle trojice zamotá hned několik mužů. Lindě přijde do cesty charismatický developer Jakub (Michal Žebrowski), který není tím, kým se
zdá být. Vandě bývalý profesor z vysoké školy Aladar (Krysztof Tyniec), jehož je ochotná si vzít, „protože ji má rád". A Edo se už zase
přizpůsobuje dalšímu příteli, Leovi (Petr Vaněk). Nakonec ale všechno dopadne úplně jinak, než všichni čekali…
Do života hlavní trojice zasáhnou také postavy, které hrají Ondřej Sokol, Pawel Delag, Petra Hřebíčková, Zuzana Kronerová a Luděk Sobota,
v menších rolích se pak objeví Jan Budař, Vlastina Svátková, Václav Upír Krejčí, Leoš Mareš, Amélie Pokorná a další.
Širokoúhlý film, české znění, nevhodný do 12 let, 107 minut, http://www.bioscop.cz.

Pátek 21. dubna – INFERNO

Divácky mimořádně úspěšné drama

Šifra mistra Leonarda & Andělé a démoni – to byl jen začátek.
Držitel Oscara Ron Howard se vrací, aby se ujal režie filmové adaptace nejnovějšího dílu filmové série spisovatele Dana Browna (Šifra mistra
Leonarda) o Robertu Langdonovi, která utržila po světě přes miliardu dolarů. Ve snímku Inferno se známý symbololog (opět v podání Toma
Hankse) pouští do pátrání po stopách, které souvisí se samotným Dantem. Když se Langdon probouzí se ztrátou paměti v italské nemocnici, spojí
své síly se Siennou Brooksovou (Felicity Jones), doktorkou, do které Langdon vkládá naděje, že mu pomůže ztracené vzpomínky znovu získat.
Společně se pouští do závodu s časem, který je provede napříč celou Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.
Širokoúhlý film, české znění, nevhodný do 12 let, 122 minut, www.falcon.cz.

Pátek 28. dubna – NOČNÍ ZVÍŘATA

Mimořádně chytrý thriller plný emocí – NÁŠ TIP

Noci Nočních zvířat, tedy chronických nespavců, bývají osamělé, temné a nekonečně dlouhé. Tom Ford o jednom exempláři tohoto druhu natočil
výjimečný film, který je šokující, krutý a velmi intenzívní. Zkoumá onu tenkou a neviditelnou hranici, jež vede mezi láskou a nenávistí, po které
občas přecházíme všichni, a dělá to tak, až z toho mrazí v zádech. Velmi zdatně mu přitom sekunduje skvělé herecké obsazení v čele s Amy Adams
a Jakem Gyllenhaalem.
Susan Morrow (Amy Adams) má všechno, po čem vždy toužila, a přesto se ocitla v životní pasti. Kurátorka galerie moderního umění se snaží svou
vnitřní prázdnotu zaplňovat vystavováním šokujících exponátů a po nocích bdí v prázdné zlaté kleci v luxusním domě v L. A., ze kterého asi i před
ní nápadně často utíká její partner. Rukopis románu Noční zvířata, který napsal její bývalý manžel Edward (Jake Gyllenhaal) by mohl být dokonalým
lékem na nespavost. Kdyby nebyl jeho příběh tak zneklidňující…
Jeho hlavním hrdinou je Tony (také Jake Gyllenhaal). Spokojený chlap ve středním věku vezme ženu a dospívající dceru na rodinnou dovolenou do
Nového Mexika, kterou však přetne náhodné noční setkání s trojicí násilníků na opuštěné texaské dálnici. Tony nemá proti přesile sebemenší šanci
a nedokáže tak zabránit únosu svých blízkých. Další den se s pomocí cynického detektiva (Michael Shannon) vydává po stopách zločinců, ale šance
na záchranu ženy a dcery je, zdá se, mizivá. Daleko od tohoto dramatu, ve spícím L. A., si čím dál vyděšenější Susan při jeho čtení uvědomuje,
že krutý text je paralelou k jejímu vztahu s bývalým mužem. Že je neobvyklou pomstou za to, jak strašně mu kdysi ublížila.
Širokoúhlý film, české znění, do 15 let nepřístupný, 115 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 5. května – ODVÁŇÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA

Animované dobrodružství – hodnocení kvality 80% !

Před třemi tisíci lety se po nekonečných vodách Tichého oceánu plavili prastaří mořeplavci a objevovali ostrovy Oceánie. Pak ale na celé tisíciletí
jejich plavby ustaly. A nikdo neví proč.
Walt Disney Animation Studios uvedou struhující počítačově animovaný film Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa o nebojácné dospívající
dívce, která se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Cestou potkává kdysi mocného poloboha Mauiho, který jí pomůže stát se
zkušenou mořeplavkyní. Společně se plaví přes širý oceán a zažívají nebezpečná a úžasná dobrodružství, například setkání s obřími mořskými
monstry, ze kterých leckdy uniknou jen o vlásek. Na konci cesty Vaiana splní úkol svých předků a najde to, co vždycky hledala: sama sebe.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 107 minut, www.falcon.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.
Připravujeme: 12. května - Lady Macbeth, 19. května - Assassin´s Creed, 26. května - Zpívej.

Program kina Šebetov včetně ukázek filmů najdete na: http://www.sebetov.cz.
„Šebetovský zpravodaj“ – periodický tisk územně-správního celku obce Šebetov. Měsíčník vydává při Obecním úřadě v Šebetově
a příspěvky přijímá Zdeněk Čížek. E-mail: sebetov@sebetov.cz. Tisk OÚ Šebetov. Náklad 600 kusů. Neprodejné, zdarma.
MK ČR E 21776. OÚ Šebetov – tel. kontakt: účetní tel./fax. 516 465 429, starosta 516 465 860, VOIP 530 336 530.

/25./ Brambory sázej na svatého Marka
– bude jich plná jamka.

58. ročník

Ze schůze ZO
Zasedání ZO č. 1/2017 ze dne 21. března 2017
Vzhledem ke značné obsáhlosti zápisu ze zasedání
a nedostatku tiskového prostoru Zpravodaje otiskujeme
pouze hlavní přijatá a schválená usnesení bez osobních
a citlivých údajů. Celé znění zápisu je uveřejněno na webu
obce.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření
Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální
prevence a odborného sociálního poradenství zařazených
do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro
rok 2017 a pověřuje starostu podpisem tohoto právního
úkonu.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje provedení
výměny oken a vstupních dveří v nájemním bytu domu
č.p. 134. Starostu pověřuje uzavřením smlouvy s firmou
LIMA okna s.r.o., Sokolská 1315/56, Boskovice
a podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON
č.: PV-014330039171/001 a pověřuje starostu podpisem
tohoto právního úkonu.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje obnovení
platnosti nájemních smlouvy na bytové prostory v domu
č.p. 246 u všech stávajících nájemníků na další dva roky
s platností do 30. dubna 2019. Starostu pověřuje podpisem
smluv.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku Obce Šebetov č. 1/2017 o nočním
klidu.
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Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje úpravu
v rozpočtu Obce Šebetov, schváleného dne 21. prosince
2016. V příjmové části bude položka č. 1351 nahrazena
položkou č. 1381 – Daň z hazardních her.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje příspěvek na
plavecký výcvik ve výši 4.000,- Kč pro Mateřskou školu
Šebetov.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje rozpočtové
opatření č. 2/2017.
Zastupitelstvo obce Šebetov bere na vědomí, že v lednu
2017 byla provedena náprava chybného zaúčtování při
vyřazování majetku vedeného v operativní evidenci
v Mateřské škole, dále schvaluje Inventarizační zprávu za
rok 2016 a návrh na vyřazení majetku.
Zastupitelstvo obce Šebetov pověřuje starostu obce
zvolením vhodné formy rozšíření pracovní náplně /pozn.
problematika veřejného opatrovnictví/ účetní obce
a starosty obce od 1. dubna 2017, s finančním
ohodnocením ve výši 2000,- Kč měsíčně.
/Pozn. Vzhledem k aktuálně projednávané novele
legislativy týkající se výkonu veřejného opatrovnictví bude
vyčkáno na další vývoj. Stejný postoj zaujmulo
i Ministerstvo vnitra, kde byla celá záležitost
konzultována. V den schůze aktuálně Obec Šebetov
vykonávala veškeré náležitosti spojené s veřejným
opatrovnictvím pro 44 osob.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu
zasedání Zastupitelstva obce Šebetov v 19:15 hodin
a poděkoval všem za účast.

Šebetovský zpravodaj

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.
14.4. MUDr. Tomášková, Blansko, Pražská 1b,
telefon 734 177 800
15.4. MUDr. Tomaštíková, Adamov, Smetan. nám. 327,
telefon 516 446 398
16.4. MUDr. Well, Adamov, Smetanovo nám. 327,
telefon 516 447 605
17.4. MUDr. Vrtělová, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 455
22.4. MUDr. Zouharová, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 450
23.4. MUDr. Žilka, Benešov 19, telefon 516 467 313
29.4. MDDr. Potůček, Blansko, Pražská 1b, 516 419 538
30.4. MDDr. Bočková Eva, Kunštát, nám. ČSČK 38,
telefon 516 462 203
01.5. MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČSČK 38,
telefon 516 462 203
06.5. MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15, 516 474 310
07.5. MUDr. Grénarová, Boskovice, Růžové nám. 16,
telefon 774 710 550
8.5. MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1b, 516 418 788
Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111.
Službu zajišťuje ve všední dny od 17 hodin do 7 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.
Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, číslo
516 491 111.

Zlatý erb 2017
Každým rokem je vyhlašována soutěž o nejlepší
webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý
erb. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní
a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje
informačních
služeb
poskytovaných
občanům
i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu
a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji
kvality života ve městech a obcích České republiky.
Krajská kola v minulém roce některé krajské úřady
nevyhlásily. Bojkot měl upozornit na fakt, že v soutěži
trvale vyhrávají především weby jedné firmy, která je
součástí pořadatele konference ISSS. Protože byly
oznámeny změny v organizaci soutěže a byly přislíbeny
férová kritéria hodnocení, s nadějí jsem se letos do soutěže
přihlásil s obecním webem. V krajském kole náš web
zvítězil hned ve dvou ze tří kategorií. Postoupili jsme tak
do celostátního finále. K velkému překvapení se
v celostátním hodnocení upravila kritéria hodnocení
a zajímavým způsobem se improvizovalo. Ano, opět se na
přední příčky hodnocení dostaly weby od jedné firmy…
Vítězství v krajském kole beru jako obrovský úspěch
a důkaz, že web, kterému věnuji tolik práce a času dělám
snad i dobře. Ve finále se naše elektronická služba
Mobilní průvodce umístila na skvělém 4. místě, web obce
se umístil v konkurenci dalších 12 projektů na 5. místě.
Díky všem, kteří jste mě podporovali, fandili
a pomáhali. Tím největším vítězstvím je pro mě
každodenní fantastická návštěvnost stránek Šebetova. Za
tu práci a tolik investovaného času to rozhodně stojí!

Pozvánka do divadla
Obec
Šebetov
pořádá
v pátek
23. června 2017 zájezd za kulturou do
Brna na divadelní představení Williama
Shakespeara NĚCO ZA NĚCO.
Odjezd autobusu z křižovatky
v Šebetově je naplánován na 17 hodinu,
začátek představení v 19 hodin. Ceny jsou
stanoveny dle ceny vstupenky (186,- Kč,
210,- Kč).
Více informací a rezervace v kanceláři Obecního úřadu,
na tel. 516465429, nebo e-mailu ucetni@sebetov.cz.

Klípky-střípky
* Náš hlavní kopírovací a tiskový stroj nám poměrně
drsným způsobem připomenul skutečnost, že je již
provozován 7 let a má za sebou přes milion a čtvrt stránek
tisku. Poslední tři týdny byl v závažné sérii poruch. Kvůli
čekání na dodání náhradních dílů z německého skladu pro
celkovou generálku byl opraven až ve čtvrtek 13. dubna.
Z tohoto důvodu vychází tento opakovaně přepracovaný
dubnový Zpravodaj tak pozdě.
* Upozorňujeme, že do konce měsíce května jsou splatné
místní poplatky obce. Uhradit je můžete hotově či platební
kartou, po dohodě s účetní /email: ucetni@sebetov.cz/
i převodem z účtu. Výše úhrad jsou nezměněny.
* Od dubna jsou na třech sběrných hnízdech opět každý
pátek vyváženy hnědé kontejnery na bioodpad. Odpadová
společnost SITA proto již neodváží u popelnic odložené
pytle s bioodpadem. Pokud máte více bioodpadu a nemáte
ještě převzatý kompostér, přijďte si pro něj na úřad. Pár
nám jich ještě zbylo.
* V obci byly nalezeny dioptrické brýle a svazek klíčů.
Podobu nalezených předmětů najdete na webu obce.
* Pro potřeby doručovacích služeb či úředníků jsme na
chodbě OÚ umístili velký letecký portrét obce
s vyznačenými popisnými čísly. Tuto mapu ve vysokém
rozlišení si také můžete stáhnout do svého PC z úvodní
stránky webu obce.
* V naší knihovně si přečtěte dubnové vydání časopisu
dTest, který mimo jiné přináší výsledky testů řeckých
jogurtů, doplňků stravy s omega-3, dozvíte se, který
z testovaných střešních nosičů kol je nejbezpečnější
a která robotická sekačka je nejvhodnější na vysokou či
mokrou trávu.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena v dubnu poslední sobotu
v měsíci, tedy 29. dubna 2017 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 20. dubna
a 4. května 2017. Reklamace neodvezených nádob
uplatňujte na telefonu 724 761 642.
Odvoz plastů každou sudou středu nebo lichý čtvrtek,
odvoz skla 1 x za 4 týdny v lichou středu, papír každý
sudý čtvrtek. Bioodpad se odváží každý pátek odpoledne.
Přesné termíny odvozů všech komodit jsou na webu obce.
Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí od 14 do 17
hodin.
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Telefony na ohlášení poruch:
TOPNET internet – telefon 736 484 631, o víkendech
volejte na číslo 731 413 488. Internet od společnosti
UNET – telefon 604 758 166.
Programy v kabelovce – SMS na číslo 602 836 939.

Plánované akce v obci
Cvičení nejen pro maminky na mateřské je
organizováno každý čtvrtek od 8 do 9 hodin v tělocvičně
Základní školy.
Od pátku 14. dubna do neděle 16. dubna jste zváni od
10 do 17 hodin do našeho kulturního domu, kde můžete
shlédnout výstavu Titanic – 106 let od nejznámější
námořní katastrofy a ukázku historických kostýmů.
Na utkání v malé kopané si do parku zajděte v neděli
16. dubna v 10 hodin a v sobotu 22. dubna v 16 hodin.
Na tradiční výstavu obrazů na pouť sv. Marka si Vás
dovolují pozvat J. Jakubcová z Borotína, Z. Ších z Vel.
Opatovic, P. Reisig ze Šebetova, K. Murín ze Šebetova
a paní X. Výstava se uskuteční v prostorách sýpky
v Knínicích v sobotu 22. dubna od 14 do 17 hodin
a v neděli 23. dubna po mši svaté do 17 hodin.
V pátek 28. dubna bude z důvodu oprav od 11:30 hodin
do 12:30 hodin odpojena elektrická rozvodná soustava
v části Mořicův dvůr.

STUDIO PULLI s.r.o. – Jiřina Pulcová
budova OÚ Šebetov č.p. 108 (přízemí), tel. 721 677 750
Nabízíme:
• KADEŘNICKÉ SLUŽBY (dámské, pánské, dětské)
• MANIKÚRA (Nail - Art)
• PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ
• PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
Dále:
• LAMINOVÁNÍ (A4, A5, A6) Potažením papíru
plastovou fólií jednoduše a účinně ochráníte vaše
tiskoviny před mechanickým poškozením,
ušpiněním a vlhkostí.

Jak smutno je nám bez tebe, jak dlouhý je nám čas.
Jak rádi bychom tě spatřili a slyšeli tvůj hlas.
Loučit jsi se nestihl, tolik jsi chtěl žít,
nás milovat a mnoho toho ještě říct.
Pro tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát,
ale ti, kdo tě nejvíc milovali,
nepřestanou nikdy na tebe vzpomínat.
Dne 25. dubna 2017 tomu bude 10 roků,
co nás navždy opustil pan Pavel Smékal ze Šebetova.
Za tichou vzpomínku děkují manželka Božena,
syn Martin s rodinou a dcera Lenka.

Šebetovský zpravodaj
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a po reorganizaci v r. 1920 v hodnosti vrchního strážmistra (jmenován 4. 8. 1920) až do 15. června 1929. Poté se ještě na krátký čas vrátil
jako velitel stanice do Šebetova (15. 6. 1929 - 1. 12. 1931), načež byl trvale převelen do výslužby.
Bartoloměj Hluštík strávil u četnictva celkem 30 roků, 2 měsíce a 15 dnů. Za tato odsloužená léta mu bylo dekretem Zemského
četnického velitelství v Brně stanoveno k 1. 12. 1931 roční výslužné 24 300 Kč. K této částce se mu připočítával příspěvek na nezaopatřené
děti: výchovné ve výši 3000 Kč ročně a na každé dítě přídavek ve výši 900 Kč ročně.
II. Bartoloměj HLUŠTÍK - soukromý život
Dům čp. 4, v němž od 7. 5. 1907 měla po dva následující roky úřadovnu zdejší četnická stanice, koupil v r. 1905 panský šafář Josef
Hrdý s manželkou Marií. Hrdí se sem zřejmě brzy poté ze dvora u zámku, kde dosud bydleli, i přestěhovali, protože když o tři roky později
Josef Hrdý umírá, je uváděn na čp. 4. Jak již víme, v r. 1907 pronajali manželé část domu c. k. četnictvu.
Marie a Josef Hrdí měli vedle syna Františka (*1881 - †1882) tři dcery, Leopoldinu (*1885), Františku (*1883) a nejstarší Marii (*26.
6. 1879), která někdy před r. 1900 odešla do Vídně, aby se v jedné z tamějších rodinných škol naučila ručním pracím, vaření a vůbec péči
o domácnost. Po návratu domů bydlela u rodičů, a právě zde se v květnu r. 1907 poprvé setkala s pohledným velitelem četnické stanice,
Bartolomějem Hluštíkem. Setkání přerostlo ve vztah, z kterého se o rok později narodil syn Josef (*23. 4. 1908 - †11. 3. 1965; vystudoval
Vysoké učení technické v Brně; celý život prožil v Brně, kde pracoval v oboru stavebnictví - mimo jiné se podílel i na projektu boskovické
nemocnice; s manželkou Jarmilou roz. Telcovou vychovali syna Jiřího a dceru Dagmar).
Bartoloměj Hluštík se s Marií Hrdou oženil 31. ledna 1910 na Starém Brně. O rok později byl jmenován velitelem četnické stanice
v Novosadech, městské části Olomouce. Hluštíkovi zde bydleli v nájemním domě na ul. Horní Novosadská č. 98, kde se jim také narodily
další čtyři děti - synové Bartoloměj (*11. 5. 1911 - †26. 1. 1989; vystudoval reálné gymnázium v Olomouci a celý další život prožil v tomto
městě; zaměstnán byl jako účetní, rád a velice hezky kreslil; s manželkou Charlottou roz. Schauhuberovou měl syna Pavla) a Rudolf
(*23. 5. 1913 - †16. 4. 1972; bydlel v Brně-Chrlicích a pracoval v ul. na Cejlu v podniku, zabývajícím se výrobou protetických pomůcek,
oženil se s Věrou Příhodovou, v manželství se narodila dcera Věra a synové Zdeněk a Petr), a dále dvě dcery, totiž Josefu
(*19. 3. 1916 - †11. 10. 1984; absolvovala rodinnou školu v Olomouci, dne 24. 10. 1942 se provdala za Arnošta Axmana, v té době svářeče
kovů v Čakovicích u Prahy, jinak syna Františka Axmana, dílovedoucího na pile v Šebetově; v manželství se narodila dcera Marcela a syn
Rostislav; rodina žila trvale na čp. 4 v Šebetově) a Gabrielu (*24. 3. 1919 - †21. 6. 2012; celý život prožila v Plzni, kde zpočátku pracovala
jako pomocnice v pekařství u bratra pekaře A. Veselého ze Šebetova, později v zlatnické opravně; provdala za Oldřicha Hradeckého,
v manželství se narodila dcera Eva a syn Oldřich).
V r. 1926 obdržel Bartoloměj Hluštík i s rodinou v Olomouci domovské právo (udělovalo se po desetiletém pobytu). K 1. 7. 1939
Hluštíkovi Olomouc opouštějí a stěhují se natrvalo do Šebetova na čp. 4. (v r. 1935 připsala Marie Hrdá dům svým dvěma vnučkám Josefě
a Gabriele Hluštíkovým).
Marie Hluštíková zemřela během pobytu u své dcery Gabriely v Plzni dne 21. ledna 1957, její manžel Bartoloměj Hluštík, četnický
strážmistr v. v. o rok a půl později 11. července 1958 v Šebetově.
„I když už byl dědeček dávno na penzi, stále v něm kolovala četnická krev. - Za každých okolností si potrpěl na přesnost a disciplínu.
Byl puntičkářský, nerad dával najevo své city a k nám, dětem se choval vždy odměřeně. Také velmi dbal na svůj zevnějšek a i doma chodil
vždy elegantně oblečený. To babička byla naopak stále usměvavá, vstřícná, obětavá…“ vzpomíná na své prarodiče paní Marcela Greplová.
„Uměla krásně háčkovat a byla také vynikající kuchařkou: na její koláče s ořechovou náplní vzpomínám dodnes. - Jak ty chutnaly!
Babička s námi chodila na procházky, doprovázela nás na poutě a také nám ráda vyprávěla o svém mládí, prožitém ve Vídni:
například o tom, jak nosila složitý účes s jehlicemi, které ji však natolik tlačily do hlavy, že když šla po ulici, musela vždy zaběhnout někam
do průjezdu, aby si je z vlasů na chvíli vyndala. - Ze vzpomínek na své dětství v Šebetově se babička nejčastěji vracela k okamžiku, kdy jí šlo
doslova o život. - S ostatními dětmi si toho osudného dne hrála ve svahu pod kaplí. Náhle jí uklouzla noha, následoval pád, po kterém se
začala střemhlav kutálet po svahu přímo k větrací šachtě panského sklepa. Štěstí bylo, že jí v cestě stál jediný strom, o který se na poslední
chvíli zachytila. Jinak by spadla do hlubokého sklepa.
Vedle ručních prací se babička hodně věnovala zahrádce, pěstovala zeleninu a z rybízu stáčela vynikající červené víno.
Na sklonku života pobývala babička s dědečkem vždy přes léto v Šebetově u dcery Josefy a přes zimu v Plzni u dcery Gabriely. Tak se stalo,
že babička zemřela v Plzni, zatímco dědeček v Šebetově. Jako památku na svoji milovanou babičku uchovávám její brýle a háčkovanou
dečku. Obojí držela v rukou v okamžiku, když vstala z postele a dceři Gabriele, která se proto na ni zlobila, řekla - Eli, ještě nádobí jsem ti
umyla. - Byla to poslední slova jejího života, v okamžiku poté náhle zemřela…“

Poděkování
Za vstřícnost, za vzpomínky a též za fotografie, které jsou součástí této přílohy, velmi děkuji paní Marcele Greplové (vrchní četnický
strážmistr Bartoloměj Hluštík) a paní Markétě Sopouchové a Šárce Dvořákové (četnický strážmistr Rudolf Wilhelm a vrchní četnický
strážmistr František Vendolský).

V červnové příloze Zpravodaje se vydáme po stopách šebetovského ochotnického divadla.

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

Po pádu rakouské monarchie a vyhlášení samostatné republiky v říjnu r. 1918 přešly četnické stanice i s osazenstvem pod
Ministerstvo vnitra, které rozhodovalo o organizaci, výkonu služby, výcviku a početních stavech. Otázky spojené s výzbrojí četnictva řešilo
Ministerstvo národní obrany. Četnictvo bylo koncipováno jako vojensky organizovaný bezpečnostní a ozbrojený sbor.
Četníci vstupovali do služby dobrovolně, skládali četnickou přísahu a zavazovali se ke čtyřleté službě. Měli zakázanou činnost
v politických stranách a vstup do sportovních a zájmových organizací. Sňatky byly povolovány po odsloužení 4 let, nejdříve však po
dosažení 30 let věku: sňatek nemusel být schválen, pokud ohrožoval zájmy či dobré jméno četnictva. Od roku 1927 neměli příslušníci
četnictva volební právo.
Četnické stanice byly základním a nejnižším organizačním článkem a výkonným orgánem četnictva. Jejich obvod tvořilo ne víc než
území jednoho politického okresu. Služební obvod většinou zahrnoval 4-5 obcí. Na rozdíl od bývalé rakouské monarchie, kde existovaly
stanice i o jednom muži, se za první republiky stavy navýšily minimálně na tři muže. V čele četnické stanice působil velitel stanice, který
měl zpravidla hodnost vrchního strážmistra. Vždy se muselo jednat o definitivního četníka.

I. založení, umístění
Četnická stanice v Šebetově byla otevřena 7. května 1907 v domě čp. 4, který za tím účelem četnictvu pronajala jeho majitelka Marie
Hrdá. Evidentně šlo o nouzové řešení, po dvou letech, 1. června 1909 se totiž četnická stanice přestěhovala do právě dokončené obecní
budovy čp. 117 na křižovatce, ve které se dočkala nejen důstojné služebny, ale i dvou prostorných bytů. (V budově se rovněž nacházela
obecní kancelář, ta však byla po r. 1929 přesunuta do horního patra nově vybudované hasičské zbrojnice na návsi. Uvolněné prostory
v čp. 117 od té chvíle sloužily pro potřeby obvodního lékaře.)
V r. 1945 se četnická stanice reorganizovala na OV SNB (Oblastní velitelství Sboru národní bezpečnosti), které na čp. 117 sídlilo až
do svého zrušení v r. 1951.
II. velitelé četnické stanice v Šebetově (včetně OV SNB)
Prvním velitelem četnické stanice v Šebetově byl již k zmíněnému datu 7. 5. 1907 jmenován četnický závodčí Bartoloměj Hluštík.
O jeho životě si povíme v další kapitole, doplním tedy pouze, že v Šebetově sloužil do 23. 1. 1908, poté byl přeložen do Kunštátu. V dalších
letech se na četnické stanici vystřídali následující velitelé: vrch. strážmistr I. tř. Jakub Forman (23. 1. 1908 - 30. 9. 1924), vrch. strážmistr
František Vendolský (1. 10. 1924 - 31. 5. 1925), vrch. strážmistr František Jílka (1. 6. 1925 - 14. 6. 1929), opětovně nyní již vrch. strážmistr
Bartoloměj Hluštík (15. 6. 1929 - 5. 11. 1931), vrch. strážmistr Josef Mikšík (1. 6. 1931 - 17. 8. 1939), vrch. strážmistr Josef Plihal
(15. 11. 1939 - 1. 7. 1942), vrch. strážmistr Stanislav Klimeš (10. 9. 1942 - 30. 11. 1944), praporčík Maxmilián Kaluža
(15. 12. 1944 - 15. 8. 1946) a vrch. strážmistr Ludvík Peša (15. 8. 1946 - 15. 10. 1951).
III. strážmistři četnické stanice v Šebetově
Mezi lety 1907 - 1945 prošlo četnickou stanicí v Šebetově čtyřicet strážmistrů. Připomeňme si aspoň některé z nich…
František Maleňák a František Vyhlídal jsou první dva strážníci, kteří 7. 5. 1907 nastoupili v Šebetově do služby. František
Maleňák přišel z četnické stanice v Křetíně, v Šebetově sloužil do 21. 5. 1909 a poté byl odvelen do Fryšavy. Předchozím působištěm
Františka Vyhlídala byla četnická stanice v Olešnici, kam se také po roce znovu vrátil.
V dubnu 1909 byl z Brna na četnickou stanici do Šebetova převelen četnický závodčí Rudolf Wilhelm, otec pozdějšího
šebetovského pošmistra, kronikáře a především autora „Šebetovských pověstí“ Rudolfa Wilhelma (*8. 6. 1913, Knínice - †1. 10. 1992,
Šebetov; v 1942 se Rudolf Wilhelm ml. oženil s učitelkou Marií Vendolskou, dcerou Františka Vendolského, bývalého vrchního strážmistra
v Šebetově). - Rudolf Wilhelm st. pocházel z Holešova, kde se narodil 16. 1. 1885 do rodiny výrobce hřebenů Jana Wilhelma. Po svém
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příchodu do Šebetova se seznámil s Marií Koutnou, dcerou půlláníka Josefa Koutného z Knínic čp. 75, s níž se také v červenci 1918 v Brně
oženil. V Šebetově sloužil Rudolf Wilhelm do 1. 3. 1913, poté byl krátce přidělen na četnickou stanici do Rovečína, odkud byl převelen do
Brna. Do výslužby odešel jako vrchní četnický strážmistr někdy před r. 1925. Poté žil s rodinou (vedle syna Rudolfa měli Wilhelmovi ještě
dcery Marii a Annu) v Knínicích na čp. 140. Po smrti své první manželky Marie (zemřela v pouhých čtyřiceti letech v únoru 1930 na
tuberkulózu) se Rudolf Wilhelm st. oženil podruhé. Jeho vyvolenou se stala služebná Marie Konečná z Knínic. - Rudolf Wilhelm st. zemřel
raněn mrtvicí 14. 11. 1935. Pochován je na knínickém hřbitově.
Strážmistr Josef Blažek byl za celou dobu trvání četnické stanice v Šebetově jediným četníkem, který zemřel ve službě. Nečekejme
však žádnou přestřelku s lupiči či jinou podobnou senzaci. Jak popisuje četnická kronika, důvod jeho úmrtí byl zcela banální: „Strážmistr
Josef Blažek zdejší stanice zemřel dne 22. 10. 1918 v Praze v činné službě při soustředění na chřipku a jest tamtéž na hřbitově Olšany
pochován. Týž byl ženat, bezdětný, 45 roků stár, sloužil u četnictva dvacet roků a byl na zdejší stanici od 1. května 1913 přidělen.“
Nejblíže k domovu to měl strážmistr Josef Krajíček, pocházel totiž z Knínic. Do Šebetova byl převelen z Brna 26. 11. 1918 a zpět
do Brna, přesněji na zemské četnické velitelství se také téměř na den přesně po dvou letech vrátil.
Za všechny protektorátní četníky, kteří se v mezích svých možností postavili proti nacistickému zlu, si připomeňme štábního
strážmistra Cyrila Klíče, který byl na četnickou stanici do Šebetova přidělen ze Skalice n. Sv. dne 15. 3. 1941. V četnické kronice se o jeho
odhodlání zachránit lidský život, i když mohl tušit, že za to bude sám vláčen po gestapu, dočteme následující:
„29. 1. 1944.
Šstrážm. Cyril Klíč ze zdejší stanice umožnil útěk zahradníku Františku Kohoutkovi z Drválovic, zatčenému na rozkaz gestapa z Brna
pro velezradu proti Říši. Šstrážm. Cyril Klíč eskortoval zatčeného a svěracími řetízky spoutaného Františka Kohoutka k smíšenému vlaku,
který odjížděl v 19. 30 hod. z nádraží v Šebetově. Na nádraží nechal šstrážm. Klíč Kohoutka státi okamžik bez dozoru, což Kohoutek pochopil
a uprchl. Pro tento čin byl šstrážm. Klíč dnem 16. 2. 1944 zbaven služby a dán k dispozici úřadu práce v Boskovicích. Kromě toho byly
šstrážm. Klíčovi sníženy služební požitky na polovinu a zavedeno proti němu trestní řízení před zvláštním německým soudem v Brně, kde byl
dne 10. 6. 1944 pro nedostatek důkazů a houževnaté popření jakékoliv viny osvobozen. Neustálé pronásledování úřadem práce a časté
lékařské prohlídky, jakož i nejistota, jak bude s ním ze strany německých úřadů naloženo, přivodily šstrážm. Klíčovi značnou újmu na zdraví
tak, že tento po skončení soudního osvobozujícího procesu nebyl službu schopen dále vykonávati, což mělo za následek, že byl dnem 1. 2.
1945 přeložen do trvalé výslužby. Tímto jednáním zachránil šstrážm. Klíč život Františku Kohoutkovi z Drválovic, který by byl zcela jistě
nacisty a gestapáky umučen.“
Pro úplnost ještě dodám, že po válce byl štábní strážmistr Cyril Klíč znovu povolán do služby. Na zdejší stanici OV SNB sloužil do r.
1949, poté byl s konečnou platností přeložen do výslužby.

Služební instrukce stran obchůzek pocházely z r. 1923 a v téměř nezměněné podobě platily až do konce 30. let. Mimo jiné v nich
stálo, že obchůzky může vykonávat jeden a více mužů, což určoval velitel stanice. Mezi 22. a 4. hodinou měl následovat odpočinek,
ale to jen v případě, když nastal klid a nehrozilo žádné nebezpečí. Za normálních okolností trvala služba venku 180 hodin měsíčně, pro
vůdce služebního psa a zástupce velitele stanice to bylo 150 hodin. Počet hodin, které měl odsloužit velitel, nebyl předepsán.
Šebetovští četníci vykonávali obchůzky pěšky každý den, maximálně obden ve všech obcích svého okrsku. Okrsek měli rozdělený
(k r. 1941) na tři okruhy: Knínice, Vážany a Sudice včetně dvora, dále Vanovice, Drválovice a Pamětice včetně pracovního tábora
a konečně Šebetov včetně osady Kapouňata, kamenolom, Karlov, hájovna na Pilce, Kořenec a Mořicův dvůr. Povinností protektorátních
četníků bylo rovněž dohlížet na pořádek během představení v kině.
Průběh obchůzek zapisovali četníci do „Staniční služební knihy“. Jako příklad jsem vybrala dva zápisy z válečného r. 1941.
„8. března 1941 - pohotovost, vrchní strážm. Josef Plíhal. Obchůzka do Sudic podle potřeby dále k vyšetření krádeže 1 kachny
a 1 kalhoty ku škodě mlynáře Loubala v celkové ceně 180 K. Od 12. hod. na dobu potřeby. Strážm. Josef Chladil jako velitel hlídky
se strážm. Antonínem Hylšem. - Vrátili se 8. 3. 1941 v 24. hod. - Zjistili určité důvody podezření na Františka Jíru, stolaře ze Dvora
Pastvisko, týž nebyl doma zastižen a vrátil se patrně až 10. 3. 1941. Pak bude dále vyšetřováno. Provedli také domovní prohlídku v bytě
podezřelého bez kladného výsledku. Obešli také Dvůr Pastvisko, Knínice, Vážany a Šebetov.“
„9. března 1941 - pohotovost strážm. Antonín Hylš. Obchůzka: Šebetov, dozor v kině od 17. do 22. hod., pak Šebetov-Knínice
kontrola zatemnění. Od 17. hod. do 24. hod. Strážm. Josef Chladil. - Zjistili - Štefan Oščadnický slov. stát. přísl. ve Vážanech pro neplnění
přihlašovací povinnosti okr. úřadu v Boskovicích udán. Při kinopředstavení a při kontrole zatemnění závadu neshledal.“
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K nejčastějším případům, které zaměstnávaly zdejší četníky, patřily drobné krádeže. Tak z věšáků v hospodách mizely klobouky
a kabáty, z kapes návštěvníků koupaliště peněženky, z Mořicova dvora pytle s obilím či nějaké to hospodářské nářadí, z baronova lesa
pokácené i nepokácené stromy, a pokud se v okolí usadila cikánská tlupa, pak co jiného, než slepice.
Občas došlo také na vloupání, jako například 3. dubna 1939 sedm minut po
půlnoci, kdy 7x soudně trestaný S. G.¨z Cetkovic „rozbil kamenem rozměrů 6x10 cm
skleněnou tabuli výkladní skříně obchodu smíšeného zboží Jana Svobody v Šebetově
čp. 134 a otvorem rozměrů 30x50 cm z výkladní skříně vytahal různé zboží, které odcizil
a způsobil tak Janu Svobodovi škodu asi 296 K.“ Další, daleko větší škoda však vznikla
na rozbitém výkladu: majitel budovy František Humpolík ji vyčíslil na 1 800 K.
Čokoládová velikonoční vajíčka a figurky, které S. G. ve skutečnosti z výlohy
odcizil, našli četníci u něho v dřevníku během domovní prohlídky ještě téhož dne
dopoledne. Šli totiž najisto: S. G. se osudné noci potloukal kolem křižovatky, kde byl
viděn nejen štamgasty Odehnalovy hospody, ale i samotným obchodníkem Svobodou.
Jediné, co se z krádeže nepodařilo vypátrat, byly dvě láhve koňaku. Podle stavu,
v jakém četníci S. G. doma našli, bylo víc než jasné, že si s tímto lupem poradil už během
cesty do Cetkovic. Prázdné láhve však četníci neobjevili, a to dokonce, jak v protokolu
stojí, ani poté, co prohledali všechny příkopy podél silnice mezi Šebetovem
a Cetkovicemi.
S. G. byl ještě téhož dne o 15. hod. zatčen pro krádež vloupání a v 16. hod. dodán do
vazby Okr. soudu v Boskovicích.
Pozornosti zlodějů neunikla ani dřevěná trafika Aloise Kopala, která stávala
v horní části návsi. Během měsíce února a března r. 1939 se do ní vloupali dva
nenapravitelní zlodějíčkové J. T. z Cetkovic a M. G. ze Šebetova, a odcizili různé
„kuřivo“ v ceně asi 100 K. Dále se vloupali několikrát do dílny správy velkostatku
v domě čp. 101, odkud si donesli jeden telefonní aparát a různé zámečnické nářadí v ceně
305,- K. Hlavní strůjce těchto krádeží, J. T. z Cetkovic toho měl však na svědomí ještě
daleko více. Ve stejné „Zprávě o zatčení“ se dále uvádí, že s několika dalšími komplici
okradl na Silvestra r. 1938 návštěvníky zábavy v sudické sokolovně. A cože to odcizil? Jeden klobouk, jednu dámskou tašku, dva páry rukavic a čtyři mužské šály na krk.
Zkrátka také nepřišla zábava v Šebetově v lednu r. 1939, kde titíž vykuci ukradli jeden
pánský klobouk!
Šebetovští četníci byli pochopitelně voláni i k dopravním nehodám. Protože
osobní auta v té době jezdila poskrovnu, šlo spíše o střety mezi cyklisty, motocyklisty
a koňskými povozy. Občas se obětí nehody stal i nějaký ten chodec, jako například 9. 7.
1939 o 17.45 hodině, kdy L. M. z Bačova „jel okresní silnicí osadou Kapouňata
v Šebetově s kopce na svém jízdním kole tak neopatrně, že kolem najel na 64letou
výměnkářku Veroniku Rosenbergovou z Kapouňat čp. 82, jdoucí po silnici, která pádem
k zemi utrpěla tato zranění: těžký otřes mozku, tržnou ránu nad levým spánkem, silnou
odřeninu v levém koutku úst a odřeninu nosu.“ Z výpovědi L. M. vyplývá, že spatřil
Veroniku Rosenbergovou uprostřed silnice těsně před ostrou zatáčkou. Okamžitě začal
dávat výstražné znamení zvonkem, než se však nadál, vběhla mu žena před kolo a on ji
zachytil pravou stranou řídítka. Poškozená V. Rosenbergová do protokolu uvedla, že když
přecházela jízdní dráhu, byla zachycena neznámým cyklistou a sražena k zemi. Protože je dosti hluchá, výstražné znamení zvonkem
neslyšela a při přecházení silnice se nerozhlížela, proto cyklistu neviděla. - V závěru protokolu se L. M. obhajuje, že „na neštěstí nenese sám
žádnou vinu a že se jedná o nešťastnou náhodu, kterou zavinila sama poškozená, která přecházela jízdní dráhu silnice, aniž by se předem
ohlédla, zda silnice je volná a nehrozí jí žádné nebezpečí.“ - Oba účastníci nehody se nakonec setkali u Okresního soudu v Boskovicích, kde
se V. Rosenbergová dožadovala finančního odškodnění.

I. Bartoloměj HLUŠTÍK - profesní život
Bartoloměj Hluštík se narodil 17. 4. 1877 v obci Skalička, která je dnes součástí Zábřehu, barvíři Bartoloměji Hluštíkovi a Anně
roz. Havelkové, dceři chalupníka.
Po ukončení obecné a následně měšťanské školy pokračoval Bartoloměj Hluštík od r. 1891 ve tříletém studiu na pokračovací škole
v Zábřehu, kde se mimo jiné vzdělával v technickém kreslení, v matematice nebo v obchodním účetnictví. Podle dochovaného vysvědčení
z posledního ročníku si při studiu vedl velmi dobře.
Díky precizně vedeným osobním poznámkám, které si Bartoloměj Hluštík po celý aktivní život vedl, a které se dochovaly, mohu
s jistotou uvést, že 1. 10. 1898 nastoupil vojenskou základní službu u 93. pěšího pluku v Olomouci. V září r. 1899 byl jmenován do hodnosti
svobodníka, v prosinci ještě téhož roku povýšil na desátníka a konečně v září r. 1900 se stal četařem. Jak vidno, vojenský dril Bartoloměji
Hluštíkovi svědčil, u vojska však zřejmě z nějakého důvodu zůstat nechtěl, a tak se ještě před odchodem do civilu rozhodl pro službu
u četnictva. Hodnost četaře mu otevřela dveře k nástupu do školy četníků na zkoušku, kterou absolvoval na podzim r. 1901 v Brně. Den
před Štědrým dnem byl převelen na četnickou stanici do Boskovic, kde posléze sloužil do 30. 6. 1906 (od září r. 1902 v hodnosti četnického
závodčího).
Další významná změna v profesním postupu Bartoloměje Hluštíka se udála 1. 7. 1906, kdy byl převelen do hodnostní školy do Brna
(škola pro velitele četnických stanic). V prosinci téhož roku složil zkoušky a zřejmě odešel (zde jsou poznámky hůře čitelné) do Kunštátu,
odkud, jak již víme, byl počátkem května r. 1907 převelen do nově zřízené četnické stanice v Šebetově. Do Kunštátu se vrátil k 30. 9. 1908
jako zástupce velitele stanice a koncem listopadu téhož roku povýšil ze závodčího na strážmistra. K 1. 10. 1909 se Bartoloměj Hluštík stává
zhruba na rok velitelem četnické stanice ve Šternberku a opět na rok velitelem stanice v Hněvotíně. Odtud ho již čeká Olomouc.
K 1. dubnu 1911 byl Bartoloměj Hluštík jmenován velitelem četnické stanice v Novosadech (dnes Nové Sady), městské části
Olomouce. Zde vykonával službu v hodnosti strážmistra II. tř. (jmenován 2. 6. 1914), v hodnosti strážmistra I. tř. (jmenován 1. 12. 1918)
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1. František Vendolský
(*1876-†1976). Před r. 1918.

2. František Vendolský s rodinou
(dcera Marie provd. Wilhelmová).
Před r. 1918.

3. František Vendolský. Rok 1963.

4. Rudolf Wilhelm (*1885-†1935)
s manželkou Marií. Před r. 1918.

5. Bartoloměj Hluštík (*1877-†1957).
Před r. 1918.

6. Bartoloměj Hluštík. Kolem r. 1920.

7. Bartoloměj Hluštík (první zleva) s přáteli na výletě. Kolem r. 1935.

8. Marie Hrdá. Kolem r. 1905.

9. Marie Hluštíková (za sv. Hrdá) před domem čp. 4.
(V pozadí dům čp. 105 a 128.) Kolem r. 1935.

