SI

Zvukový systém 7.1

Program kina Šebetov
Pátek 9. června – MASARYK
Film oceněný 12 Českými lvy! Hodnocení CSFD.cz 73 %.
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností
a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou
založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají i v jeho
životě! Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací
do doby těsně před druhou světovou válkou. Ve třicátých letech vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kterou tráví převážně ve
Velké Británii, kde se snaží dostat světové mocnosti na stranu Československa. Muž, oceňovaný jako brilantní řečník, zábavný
společník a milovník života, má však i svou temnou stránku. Masaryk hledá únik před svým jménem, před odpovědností i před
sebou samým v hýřivém životě, alkoholu a drogách, ale také v neustálém sebetrýznění. Tehdejší velvyslanec v Londýně se najednou
ztrácí z veřejného života. Přerušuje kontakt s politickými kolegy i s přáteli. Na několik měsíců mizí, kamsi do Ameriky... Na pozadí
historických událostí se odehrává napínavý životní příběh okouzlujícího, ale nevyrovnaného, sebedestruktivního muže a jeho marného
boje o budoucnost vlastní země.
Klasický formát, české znění, nevhodný do 12 let, 114 minut, www.bioscop.cz.
Pátek 16. června – PASAŽÉŘI
Filmová lahůdka dobrodružného sci-fi drama. Hodnocení CSFD.cz 74 %.
Jennifer Lawrence a Chris Pratt představují dva pasažéry vesmírné lodi, která je má dopravit na jinou planetu, kde by měli začít nový
život. Když je jejich hibernační kóje za záhadných okolností probudí o 90 let dříve, než loď dosáhne svého cíle, mění se ale rutinní
cesta v souboj o přežití. Zatímco se Jim a Aurora snaží rozplést záhadu poruchy, která je vzbudila, zjišťují, že mezi nimi vzniká cosi
více než přátelství a nejsou schopni odolávat nezměrné přitažlivosti, kterou jeden ke druhému cítí...až do okamžiku, kdy odhalí, že se
celá loď ocitá na pokraji zničení, a zjistí skutečnou příčinu toho, proč byli probuzeni.
Širokoúhlý film, české znění, nevhodný do 12 let, 116 minut, www.falcon.cz.
Pátek 23. června – xXx: NÁVRAT XANDERA CAGE Akční thriller, který si prožijete na velkém plátně s prostorovým zvukem.
Xander Cage (Vin Diesel), zvaný též xXx, je naživu. To ale není ta nejdůležitější zpráva. Hlavní je to, že je zase v dokonale vyladěné
formě a připravený s pomocí svých vymazlených ale hlavně dokonalých adrenalinových kousků a triků nabančit všem největším
hnusákům na světě. Teď jsou na řadě záporáci, kteří se zmocnili tajného zařízení zvaného Pandořina skříňka, pomocí něhož jsou
schopni vám až z oběžné dráhy hodit vybraný vojenský satelit přímo na hlavu. S přesností jednoho metru. Plus minus. Ono
u několikatunové družice zase na nějakém tom metru nesejde. Jelikož oficiální vládní složky si s tím nevědí rady, je načase,
aby Xander Cage dal dohromady tým jemu co nejpodobnějších šílenců, kteří neřeší služební postupy, legálnost zvolených prostředků
a varovný výstřel vypálí až na konci akce. Nebo taky nikdy. Jediný rozkaz, který jsou ochotni aspoň vyslechnout, zní „Nakopejte jim
prdel.“ Naštěstí Xander a jeho parta stojí většinou na té správné straně lidstva a navíc umí lyžovat v pralese, surfovat na motorce,
porvat se ve stavu beztíže nebo sundat padající satelit dopravním letadlem. A protože xXx a jeho parta nejsou úplně normální, musel
režisér D. J. Caruso (Maximální limit, Oko dravce) obsadit vedle ikon této série Vina Diesela a Samuela L. Jacksona podobně
nezvyklý tým. A tak ve filmu uvidíte brazilského fotbalistu Neymara, bollywoodskou superhvězdu Deepiku Padukone nebo Conora
McGregora, irského šampióna v MMA - Mixed Martial Arts.
Širokoúhlý film, české znění, nevhodné do 12 let, 105 minut, www.cinemart.cz.
Pátek 30. června – SPOJENCI
Výpravný válečný příběh se silným romantickým příběhem. Hodnocení CSFD.cz 76 %.
Píše se rok 1942 a Max Vatan (Brad Pitt) seskakuje padákem do dun marocké pouště s cílem zabít v Casablance německého
velvyslance. V městě se setkává s Francouzkou Marianne (Marion Cotillard), která má hrát roli jeho manželky a pomoci mu se
splněním jeho mise. Předstírání manželské intimity a zamilovanosti postupně přeroste v opravdovou vášeň, a proto po ukončení
operace společně odjedou do Londýna, kde se vezmou, válce navzdory. Jejich rodinné štěstí trvá jen do chvíle, kdy se Max dozví,
že i tohle může být jen důmyslná hra, která by ve finále mohla výrazně ovlivnit výsledek Druhé světové války. V tu chvíli začíná jeho
zoufalý hon za pravdou a za nadějí, že to, co o jeho ženě tvrdí jeho nadřízení, není pravda. Může láska skončit vlastizradou? Hvězdně
obsazený film režírovala oscarová legenda Robert Zemeckis.
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 124 minut, www.cinemart.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.
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.

Srpen v pranostikách
/10./ Přijde-li pršlavý Vavřinec,
bude myší plný záhonec.
/15./ Den Nanebevzetí Panny Marie pěkný čas,
přinese hojně dobrého vína.
/16./ Když prší na svatého Rocha,
je pak pěkný podzimek.
/18./ Svaté Helence pletou ženci věnce.
/24./ Bartoloměj svatý léto nenavrátí.
/28./ Jak je teplo o Augustinu,
tak bude studeno na Kateřinu.
/29./ Na svatého Jana stětí mají se ožínati
bramborové nati.

58. ročník

Výdej naturálií ječmene
Agrospol Knínice oznamuje, že výdej naturálií ječmene
proběhne ve dnech:
- čtvrtek 10. srpna 2017 od 9 do 17 hodin
- sobota 12. srpna 2017 od 9 do 15 hodin
- úterý 15. srpna 2017 od 9 do 17 hodin
na sušce v areálu střediska Knínice. V případě zakoupení
pytlů bude účtována cena 15,- Kč/ks.
Vjezd do areálu střediska Knínice bude nově ze
severo-východního rohu /od topolů a příjmových košů/.

Minimarket KEVIN
Nová prodejna na křižovatce oznamuje, že od pondělí
7. srpna 2017 zahájila prodej ovoce, zeleniny, pečiva,
uzenin, cukrovinek, nápojů, alkoholu, mléčných výrobků,
drogerie, krmiv, domácích potřeb a oděvů.
Otevírací doba:
pondělí – sobota:
6:30 – 20 hodin
neděle a svátky:
7:30 – 19 hodin

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.
12.8. MUDr. Pernicová, Boskovice, Růžové náměstí 16,
telefon 774 177 804
13.8. MUDr. Pokorná M., Blansko, Gellhornova 9,
telefon 516 412 422
19.8. MDDr. Potůček, Blansko, Pražská 1b, 516 419 538
20.8. MUDr. Roth, Ostrov, Zdrav. středisko, 516 444 326
26.8. MUDr. Řehořek, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 453
27.8. MUDr. Řehořek, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 453
02.9. MUDr. Semrádová, Sloup, Zemspol 221,
telefon 516 435 203
03.9. MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,
telefon 516 477 319
09.9. MUDr. Srpová, Letovice, J. Haška 12, 604 760 665
10.9. MUDr. Staňková V., Jedovnice, Zdrav. středisko,
telefon 516 442 726
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.
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Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, telefonní číslo
516 491 111.

Dovolená MUDr. Machačové
MUDr. Rula Machačová oznamuje, že od 7. do 20.
srpna 2017 nebude z důvodu čerpání dovolené ordinovat.
Sestra je v ordinaci přítomna v pondělí, středu a pátek
od 7:30 do 10 hodin.
Zástup pro akutní stavy zajišťuje MUDr. Pavel Doležel
ve zdravotním středisku Velké Opatovice /po, st, pá: 7:30
– 10 hodin, út: 11 – 15 hodin, čt: 13 – 15 hodin/.
Dětská pohotovost Nemocnice Boskovice /po – pá: 17
– 22 hodin, so – ne: 8 – 20 hodin/.

Pozvánka do divadla
Obec Šebetov pořádá v sobotu 14. října 2017 zájezd za
kulturou do Prahy na muzikálové představení JEPTIŠKY
v divadle na Fidlovačce.
Odjezd autobusu z křižovatky v Šebetově je
naplánován na 8 hodinu, začátek představení je v 15
hodin, před začátkem je plánována menší individuální
prohlídka města, předpokládáme, že v Praze budeme cca 2
hodiny před představením, záleží na plynulosti dopravy.
Po představení se pojede zpět do Šebetova, příjezd
plánujeme po 22 hodině. Rezervace v kanceláři Obecního
úřadu. Přesnou cenu uvedeme po obdržení vstupenek
v zářijovém zpravodaji.

Do Šebetova po roce opět zavítali
orientační běžci
Klub orientačního běhu Konice má s pořádáním
závodů v Šebetově dobré zkušenosti. V loňském roce se
zde konal 6. závod Žebříčku B-Morava. Závodníci
i pořadatelé byli s lesním prostorem i se zázemím
místního koupaliště spokojeni, a tak se rozhodli tady
uspořádat také dvě etapy tradiční Ceny střední Moravy.

Šebetovský zpravodaj

Ta se tentokrát skládala ze tří závodů a časy z nich se
nakonec sčítaly. Závodníkům z České republiky, kterých
byla většina, tentokrát přijely konkurovat také menší
výpravy z Rakouska, Švýcarska, Slovenska, Maďarska,
Ukrajiny a dokonce i z daleké Austrálie.
Závody začaly už v pátek 30. června, dětem byla ve
škole rozdána vysvědčení a mohlo se vyrazit na první
etapu do Borotína. Na programu byla disciplína zvaná
krátká trať, jejíž náročnost nespočívá v délce, ale
především v mapové technice. Stavitel tratí Jiří Procházka
využil na mapě Rýbrcoulovo srdce zejména četných
pískovcových kamenných útvarů. V hlavních kategoriích
mužů a žen označených jako D21A a H21A zvítězili podle
očekávání elitní závodníci z oddílu SK Žabovřesky Brno
Barbora Hrušková a Štěpán Zimmermann. Ten trať
dlouhou 5,9 km absolvoval v krásném čase 32:24.
Po závodě v Borotíně se většina závodníků přesunula
do kempu umístěném na koupališti v Šebetově, který
sloužil také jako shromaždiště pro zbývající dvě etapy.
Terén byl hodně odlišný, tvořily jej zejména hluboká údolí
a porostové útvary (hustníčky, paseky). Sobotní tratě
připravil Josef Procházka, velmi důležitá byla volba
postupu na jednotlivé kontroly. Závodník například volil
mezi mírně delší postupem po cestě, nebo kratším
a mapově podstatně náročnějším postupem přes les.
V hlavních kategoriích opět triumfovali brněnští
závodníci, tentokrát však Natalia Hiklová a Pavel Brlica.
V neděli 2. července pak celý etapový závod završila
zkrácená trať od Václava Navrátila, která byla ozvláštněna
tím, že se nestartovala intervalově, ale probíhala jako tzv.
stíhací závod. Vedoucí závodníci v jednotlivých
kategoriích vybíhali do lesa jako první, jejich soupeři se je
vydali stíhat se ztrátou z uplynulých dvou etap. Zatímco
druhá etapa proběhla v části lesa směrem k Pohoře, ta třetí
se běžela přímo nad Šebetovem. Běžci tak měli cíl přímo
na koupališti a diváci mohli sledovat jejich doběh.
V ženách to bylo poměrně těsné, Natalia Hiklová nakonec
uhájila první pozici, za ní se umístily další dvě závodnice
brněnských Žabovřesk Kateřina Chromá a Barbora
Hrušková. V mužích do cíle doběhl s pohodlným
náskokem Pavel Brlica, se ztrátou více než 12 minut se
pak za ním umístili Tomáš Rusý z Kamenice a Jan Zháňal
z Brna.
Orientační běh však není sportem pouze pro elitní
reprezentanty. Jsou vypisovány také kategorie pro žactvo,
dorost nebo veterány. Dále existují kategorie pro veřejnost
označované jako P (trať pro začátečníky) a HDR (trať pro
děti s doprovodem rodičů). Na Ceně střední Moravy bylo
celkem 33 různých kategorií rozlišených podle pohlaví,
věku a výkonnosti. V sobotu běželo v Šebetově 619
závodníků, v neděli pak 522.
Kromě již zmíněných závodníků z Brna se dařilo také
domácím z Konice. A to i dětem! Spoustu fotografií
z akce najdete na webu obce.

Klípky-střípky
* Obecní web v sobotu 29. července ráno dosáhnul již
500 000 unikátních návštěv. Nová podoba webu dovrší
9. září 2017 čtvrtý rok svého provozu. Aktuálně je nyní na
webu spousta pozvánek na akce v regionu. Občany bych
chtěl upozornit na bohatý program k oslavám 150 let
sklárny Morávia Úsobrno, kdy zde v sobotu 12. srpna
2017 vystoupí např. Janek Ledecký či Žlutý pes. Vstup je
zcela zdarma!
* Poslední sobotu v měsíci srpnu se tradičně pořádá
společná akce obcí mikroregionu Malá Haná – cyklovýlet
OKOLO MALÉ HANÉ. V kanceláři obecním úřadu si
můžete zakoupit losy do tomboly v hodnotě 50 Kč. Losy
jsou na jméno, losování se tedy nemusíte účastnit, výhry
Vám budou doručeny. Jak je již zvykem, zastávkou pro
účastníky bude v Šebetově prostor před poštou. Účastníci
cyklovýletu mají i zdarma vstup na mezinárodní výstavu
jiřinek ve Velkých Opatovicích či večerní program.
* V části Kapouňata se pokračuje ve stavbě zokruhování
vodovodů a rekonstrukce kanalizace. Již byla osazena
automatická tlaková stanice, od září se předpokládá
zahájení dodávky kvalitnější pitné vody s dostatečnou
kapacitou, od října obnova povrchu náměstíčka.
S postupem stavby jsou na web obce přidávány fotografie.
* V naší knihovně si přečtěte srpnové vydání časopisu
dTest, který mimo jiné přináší výsledky testů salámů
Herkules, pastelek, vysavačů, hummusů, chladniček,
nových televizorů dále polemiky o danajském daru
v podobě LED žárovek či o nejčastěji falšované značce
Adidas.

Plánované akce v obci
Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na I. ročník
soutěže v požárním útoku, který se koná v sobotu 19.
srpna 2017 od 13 hodin. Na návsi u hasičské zbrojnice se
bude soutěžit v požárním útoku na 2B muži i ženy, ve
štafetě požárních dvojic a v pivní štafetě. Bohaté
občerstvení je zajištěno.
Na domácí utkání v malé kopané týmu FC Šebetov si
do zámeckého parku zajděte v 17 hodin v:
- sobotu 19. srpna, soupeř Sokol Šebrov
- sobotu 2. září, soupeř AJETO Adamov.
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srazem v 10 hodin u OÚ Knínice. Akce je vhodná pro pěší
i cyklisty. Přijďte podpořit řešení komunikace R43.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou lichou sobotu
v měsíci, tedy 19. srpna a 2. září 2017 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 10. srpna, 24. srpna
a 7. září 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.

4. Kaple sv. Anny ve 20. letech min. st.

(V popředí rybníček, dnešní koupaliště.)

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.

Vzpomínáme

5. Šebetovská pouť kolem r. 1935

(Dolní část Kapouňat, vpravo plot domu čp, 83.)

Rodák z Brna Ladislav Polcar začal
dojíždět do Šebetova v druhé polovině
sedmdesátých
let
jako
chalupář.
Okamžitě si oblíbil malebnou krajinu
i místní život a z řady obyvatel se stali
jeho přátelé. Kapouňata a č. p. 70 byly
po odchodu do důchodu jeho druhým
domovem. Dne 10. srpna 2017 uplynou dva roky od
chvíle, kdy nás opustil. V květnu by oslavil
78. narozeniny. Byly bychom rády, kdybyste si na něj
vzpomněli společně s námi s úsměvem na rtech,
protože i on bral život a vše, co přináší, s humorem.
Manželka Hana, dcera Simona a Klaudie Lada.

6. Šebetovská pouť kolem r. 1935

Fotogalerie k příloze Pohled do historie
obyvatel a domů obce Šebetov

(Dolní část Kapouňat při cestě ke koupališti.)

3. Kaple sv. Anny kolem r. 1900

(V popředí rybníček, dnešní koupaliště.)

Podrobný plakát s trasami a pokyny najdete na webu obce.
Jedna z tras je na úseku Knínice – Vanovice – Šebetov se

7. Barokní odlitek erbu hradišťského opata Norberta Želeckého
z Počernic

Šebetovský zpravodaj
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Bude to v prvé řadě nůž, protože každý správný kluk musí mít kudlu. Potom to bude kapslovka. Byla to taková malá pistolka, do které
se vkládaly mezi natažený kohoutek papírové kapslíky. Stisknutím kohoutku to vystřelilo. Kolotoč budeme s klukama točit a za každých pět
jízd bude jedno svezení zdarma. Když se ozval zvonek, byl jsem mezi prvními venku z kapličky a pelášil z kopce dolů a zmizel naráz
v pouťovém ruchu.
Rád jsem chodíval na pouť do Šebetova. Vzpomínka mi připomenula tu dobu mládí, kdy svézt se na kolotoči, nebo si koupit cukrový
špalek, představovalo velký kopec dětského blaha. Jak jsme bývali pyšní, když jsme před pištícími malými slečnami závodili na houpačkách,
kdo rychleji a kdo výš. Vzpomínám, jak babička se tam dlouho a dlouho přehrabovala ve zboží, než si koupila spodničku nebo bačkory.
Tehdy to bylo dovoleno, hrabat se v kupě zboží, převracet, ohmatávat, domlouvat a povykládat o něm, než se koupilo. Ale to už je opravdu
dávno. Dnes jsou také poutě a také se prodává zboží. Ale to už se nevozí na vozíku nebo na trakaři. Dnes už každý ten kramář má své vlastní
auto. A kolotoč? Je moderní, motorizovaný a třeba ani někdy nepřijede.“
Ano, jak dokládá vyprávění Rudolfa Wilhelma, poutě se kdysi opravdu konaly v dolní části Kapouňat a stánky byly rozestavěny i při
cestě do Obory. Někdy v padesátých letech se pouť přenesla do parku, dva-tři stánky však stávaly při cestě ke kapli a také poblíž křížku
v dolní čísti Kapouňat ještě kolem r. 1975. Poté tato tradice zaniká.

Před nedávnem byl v kapli sv. Anny (pod schodištěm vedoucím na kůr) zcela náhodou objeven zhruba metr vysoký odlitek v podobě
bohatě zdobeného erbu. Podle vyobrazení ve štítu (postava s psacím brkem je sv. Augustin, jehož řeholí se řídí řád premonstrátů, čapka
v pravé části je janičářský klobouk - tzv. kolpak, který měli v rodovém znaku páni Želečtí z Počenic) a dále podle opatské mitry (opat
premonstrátského kláštera v Hradisku u Olomouce) a turnajské přilbice s kolpakem a s bohatými přikryvadly (upomenutí na rytířský stav
Želeckých z Počenic) se jedná o erb opata premonstrátského kláštera Norberta Želeckého z Počenic (*1649 Brno - †1709 klášter Hradisko u
Olomouce), který - jak již z předchozího textu víme - dal podnět nejen ke stavbě nové klášterní rezidence v Šebetově, ale rovněž nechal
vybudovat nad obcí barokní kapli.
Odlitek je opatřený kovovým hákem. Kde byl zavěšený, je otázkou - možná na některé z budov, zbouraných před r. 1985 v
šebetovském dvoře, možná v zámku a možná také v bývalé barokní kapli, což se zatím zdá nejpravděpodobnější. Rozhodující je nyní
stanovit aspoň přibližné stáří odlitku. V tomto směru jsme požádali o pomoc pracovníky boskovického muzea a v některém z dalších
Zpravodajů vás budeme o jejich poznatcích informovat. Pokud byste sami věděli něco bližšího o odlitku, prosím, ozvěte se mi.

Za vstřícnost děkuji manželům Němcovým a manželům Reisigovým.

V říjnové příloze Zpravodaje se vydáme po stopách zdejších kovářských rodů Dvořáků a Hrdých.

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

Letos je to plných 175 let, co majitel zdejšího panství, hrabě Karel Strachwitz nechal
vystavět na malebném návrší nad Šebetovem novogotickou kapli sv. Anny. Neučinil tak
ovšem na místě letohrádku, jak praví pověst, ale na místě barokní kaple z konce 17. století.
Zatím nejstarší písemnou zmínku o barokní kapli najdeme v dopise hradišťského
opata Bernarda Wanckeho olomoucké biskupské konzistoři z 11. dubna 1710. Opat v listě
uvádí, že kaple byla vybudovaná jeho předchůdcem, opatem Norbertem Želeckým z Počenic
v jelení oboře, „v místě určeném pro zábavu“ a zasvěcená Bohorodičce P. Marii. Na rubu
listu je pak zmínka o jejím novém zasvěcení sv. Anně.
Podle mladších popisů a vyobrazení stála barokní kaple na kruhovém půdorysu a byla
zakončena cibulovou bání s lucernou. Obsahovala dvoje dvoukřídlé dveře, čtyři kruhová okna
s drátěnými mřížemi a připojenou sakristii s jedním zamřížovaným okénkem. Vnější fasádu
pokrývaly lizénové rámy, které ji členily do jednotlivých obdélných polí. V interiéru kaple
byl na stěně vymalovaný oltářní obraz, obklopený trojicí dřevěných soch a další příslušné
církevní náčiní. Na věžičce na vrcholu zastřešení visel malý zvonek. Na volné ploše před
kaplí stála menší dřevěná stavba na zděných pilířích, snad poustevna. Na vyobrazení z r. 1759 je v sousedství poustevny vidět zvonici.
Autorem freskové výmalby v kapli byl pravděpodobně Dionýs Strauss, který již dříve pracoval na výzdobě nové šebetovské
rezidence. Zachovaly se návrhy kreseb italského malíře Carlo Maratty, přivezené Straussem z jeho pobytu v Itálii. Jedna z kreseb, provedená
rudkou s námětem Nanebevzetí Panny Marie je nadepsána „In sacello Schebetovii BVM“, tedy „v kapli šebetovské Blahoslavené Panny
Marie“.
Jak jsme si již řekli, v r. 1842 nechal hrabě Karel Strachwitz postavit na místě již zbořené barokní kaple kapli novou, tentokrát
v novogotickém slohu. Zasvěcena byla rovněž sv. Anně. Hrabě také ustanovil, že kdyby v Šebetově nebylo zámeckého kaplana, má
bohoslužby v kapli obstarávat knínický farář, který měl za každou mši svatou obdržet čtyři zlaté.
Letohrádek, do kterého podle pověsti uhodil blesk, stával ve skutečnosti poblíž rybníka v Oboře. Nejblíž kapli se nacházela
osamocená poustevna, která sloužila premonstrátům jak k meditaci, tedy k filozofování o samotě daleko od světského ruchu, tak rovněž jako
místo zábavy. Poustevna se nejspíš podobala (jak bývalo tehdy zvykem) prostému a zanedbanému lesnímu domku, vybavenému sedátky,
lavicemi a obrazy svatých. A právě o tomto „místě určeném pro zábavu“ mohla být zmínka v oné listině z roku 1710. (K poustevně se váže
pověst o poustevníku Jiřím, který pomáhal lidem a zvířatům.)

I.

1. Vyobrazení barokní kaple sv. Anny
na nákresu Šebetova z r. 1759
(Kaple stojí v popředí, ve svahu pod ní je zvonice a poustevna,
v pozadí letohrádek. Při levém okraji se táhne oplocení zámeckého
parku.)

2. Kresba průčelí kaple sv. Anny z 19. st.

(Jinak řešené schodiště, než jaké známe dnes.)

(Převzato z publikace „Šebetov, historický vývoj zámeckého areálu a obce“, autor: Jaroslav Sadílek)
Nová kaple sv. Anny byla zbudována z režných neomítnutých cihel s použitím nově zhotovených architektonických článků
gotizujících tvarů z pískovce. Obsahuje obdélnou loď, zakončenou polygonálním presbytářem s nárožními opěráky. Opěrnými pilíři jsou
opatřena také boční průčelí lodi. Osvětlení zajišťují vysoká, lomeně ukončená okna. Vstup v hlavním průčelí je řešen bohatě provedeným
pískovcovým portálem, provedeným v hybridním stylu se znaky vladislavské gotiky. Vlastní otvor vstupu je řešen v jakési kombinaci
sedlového portálu s oslím obloukem. Pruty profilace se protínají, stejně jako profilace pravoúhlého rámování portálu s gotizujícím vlysem.
Vyrůstají z polygonálních soklíků. Portál je ukončen rovnou římsou spíše renesančního ztvárnění, kolidující s ostatním provedením.
Po stranách portálu jsou prolomena dvě užší okna s cihelnými špaletami a vloženými jeptiškami. Přízemí vstupního průčelí kaple je od patra
odděleno podžlabenou římsou, v patře je plocha průčelí prolomena velkým kruhovým oknem s rozetou.

Šebetovský zpravodaj
Velké okenní otvory presbytáře s prožlabenými cihelnými špaletami jsou vyplněny nestejnými gotizujícími ostěními s rozličným
provedením kružeb. Hustě rozmístěné opěrné pilíře po stranách lodi jsou zakončeny pískovcovými krycími deskami, pískovcové jsou
i podžlabené římsy v úrovni ústupků opěráků. Z vrcholu štítu vstupního průčelí vyrůstá malá zvonička, vysazená na kamenné konzole,
rovněž s gotizujícími okénky a podžlabenými římsami.

II.
(Převzato z publikace „Sakrální stavby okresu Blansko“, autor: Pavel Štěpánek)
Podle Pavla Štěpánka, který se téměř čtvrt století staral o památky blanenského okresu, je historizující novogotická stavba kaple
sv. Anny dokladem dobového romantismu a v lokalitě Malé Hané je zcela ojedinělá. O kapli dále uvádí, že jde o jednolodní neorientovanou
podélnou stavbu s kněžištěm uzavřeným pěti stranami osmiúhelníků s opěráky na vnější straně lodi a s věžičkou nad průčelím. Průčelní
fasáda je prolomena pravoúhlým portálem s kamenným, třikrát odstupňovaným ostěním zaklenutým do tvaru oslího hřbetu. Nad portálem
je fasáda členěna průběžnou kordovou římsou. Ve štítě se nachází velké okno s rozetou. Vrchol štítu tvoří arkýřová věžička s otevřeným
zvonicovým patrem. Podstřešní římsa nese jehlancový stan s makovicí a křížem. Boční fasáda a kněžiště mají hrotitá okna mezi dvakrát
podstupňovanými opěrnými pilíři.
Na opěrných pilířích jsou úseky říms. V závěru kněžiště jsou opěrné pilíře postaveny nakoso a členěny průběžnou římsou. Střecha
kaple je sedlová, nad kněžištěm zvalená. Loď je zaklenuta klenbou valenou, kněžiště křížovou.

srpen 2017
V r. 1994 - 1995 byla provedena výměna krytiny. Původní glazované křidlice, které vytvářely na střeše kaple ornament, již byly
značně popraskané a zatékalo jimi, proto byly nahrazeny bobrovkami. Současně bylo opraveno laťování a měděným plechem byla
oplechována střecha zvoničky. Práci během šesti měsíců provedla firma MOLAT z Velkých Opatovic. Náklady na opravu uhradili Okresní
úřad Blansko, obec Šebetov a Farní úřad Knínice. Během opravy bylo ve věžičce nalezeno měděné, ožehnuté pouzdro. Bohužel, blesk se
podepsal i na obsahu pouzdra: uvnitř se našly pouze zbytky zuhelnatělého papíru. Po opravě bylo do věže uloženo nové pouzdro, které
obsahuje mince, výstřižky z novin a několik čísel šebetovského Zpravodaje.
V témže roce rovněž financovala obec ze svého rozpočtu sítě, sloužící k ochraně vitrážových oken před vandaly.
V září r. 2004 - zřejmě vlivem leteckého cvičení ČR armády - došlo k odlomení velkého kusu pískovcového soklu. Na opravu pilíře
se zatím nedostalo: pilíř je provizorně zakryt plechem a odlomený pískovcový kus se pomalu rozpadá ve svahu pod kaplí.
Oprava a zmodernizování zabezpečovacího zařízení v dubnu r. 2007 přišlo obec na 30 462,- Kč. V téže době bylo rovněž
nainstalováno robustní mechanické zabezpečení dveří, neboť stávající dveře po mnohých pokusech zlodějů z minulosti již nevykazovaly
potřebnou odolnost. - V srpnu r. 1992 přilákala kaple zloděje, kteří zde odcizili 12 kusů svícnů (dřevěných, z bílého a žlutého kovu), dva
stojanové kříže (jeden pozlacený), dřevěnou sošku p. Marie s Ježíškem, dřevěnou sošku sv. Josefa a dvě dřevěné sošky andělů. Při tomto
vloupání došlo i k značnému poškození dveří. V březnu r. 2006 kapli opět navštívili zloději a ukradli zde tři obrazy. Zatím co první případ
nebyl objasněn, v druhém případě Policie ČR pachatele dopadla.

Pobožnosti
Kaple je otevřena každoročně o pouti, kdy se zde v dopoledních hodinách slouží mše svatá.
Podle vzpomínek pamětníků se dříve konaly mše v kapli přibližně dvakrát do roka. Vedle pouťové mše to bývala „Májová
pobožnost“, o jejíž obnovení se zdejší farníci pokusili v r. 2015.

Kaple byla postupně vyzdobena celou řadou uměleckých děl. Za pozornost stojí především dřevěný, třídílný a uzavíratelný oltář
s obrazy sv. Anny s Pannou Marií, krále Davida a modlícího se římského vojáka. Oltář pochází z dílny tyrolského řezbáře Pendla, který je
rovněž autorem dřevořezby s vyobrazeními dvanácti apoštolů a Ježíše, umístěné v horní části vítězného oblouku. V 50. letech min. st. uhodil
do kaple blesk, jeho výboj sjel po řetízku věčného světla a dvě desky - Ježíše a jednoho z apoštolů popálil. (Deska s apoštolem je zčernalá, na desce s Ježíšem se odlupuje malba.)
Do dnešní doby se v kapli dochovaly čtyři obrazy. V presbytáři na evangelijní straně je zavěšený
rokokový obraz „Smrt svatého Jáchyma“ od moravského malíře Ignáce Raaba (*1715, Nechanice †1787 Velehrad; český jezuita a jeden z nejvýznamnějších českých malířů 18. st.). Na epištolní straně
presbytáře se nachází obraz „Smrt sv. Anny“ od téhož autora. Z konce 17. st. pochází obraz svaté Růženy
Limské, který je umístěný v lodi na evangelijní straně a dále obraz „Světice“, umístěný v lodi na epištolní
straně. Oba obrazy jsou dílem neznámého barokního malíře.
Vedle již zmíněného hlavního oltáře se v kapli nacházejí ještě dva menší, postranní oltáře
zasvěcené Panně Marii a sv. Josefovi. Ze šebetovského zámku bylo do kaple přeneseno harmonium
a také klasicistní, z počátku 19. st. pocházející bohatě zdobený lustr.
Výmalba kaple je původní, bohužel nic netrvá věčně, a tak i na ní se za ta léta už dost výrazně
podepsal zub času. - V této souvislosti je třeba vzpomenout na malíře Aloise Jakubce (čp. 83), který
se z vlastní iniciativy pustil někdy kolem r. 1974 do restaurování květinových ornamentů v kupoli kaple.
(Nadšenci z řad šebetovských občanů mu za tím účelem postavili v kapli dřevěné lešení. Vzpomínám si,
že jsem společně s kamarádkou Olgou, vnučkou pana Jakubce, vyšplhala několikrát po lešení až nahoru
do kupole. Zde jsme pak sledovali pana Jakubce při práci. Jinak pohled z kupole dolů, do lodě byl
neopakovatelným zážitkem.) - Po několika týdnech musel pan Jakubec z příkazu Památkového ústavu restaurování ukončit, neměl totiž
patřičná povolení a navíc nebyl ani „odborně způsobilý“ tuto práci vykonávat. Zrestaurovanou část lze od původní výmalby velmi dobře
rozeznat.

V r. 1930 figuruje kaple v soupisu majetku šebetovského velkostatku (pro potřeby pojišťovací smlouvy) pod položkou 560 554.
V textu se uvádí, že jde o „kapli sv. Anny, stojící samostatně na kopci“. Odhadní cena objektu je stanovena na 30 000,- Kč.
Až do r. 1945 vlastnil kapli velkostatek, poté přešla pod správu státu. Po r. 1990 se vlastníkem stává římskokatolická církev. Kaple
náleží pod boskovické děkanství. To ji nejdříve spravovalo prostřednictvím farnosti Knínice, poté farnosti Boskovice a nyní nově
od 1. 7. 2017 prostřednictvím farnosti Horní Štěpánov.
Podle svědectví pamětníků se o úklid a výzdobu kaple v 40. a 50. letech starali manželé Metoděj a Marie Rozmanovi, kteří bydleli
v Kapouňatech na čp. 88. Po nich se péče o kapli ujali manželé Anna a Alois Jakubcovi z čp. 83 společně s manželi Růženou a Antonínem
Mazalovými z čp. 100. V 80. a 90. letech min. st. se manželé Mazalovi starali o kapli sami. Posledních asi šest let zajišťují úklid
a květinovou výzdobu v době konání pouťové mše manželé Zdeňka a Stanislav Němcovi, manželé Jaroslava a Petr Reisigovi a paní Božena
Liznová se svými spolupracovnicemi.

Stavební úpravy
V dubnu r. 1990 byla založena místní organizace ČSL. Členové jejího výboru si vzali nad kaplí patronát a usnesli se na jejím
postupném opravování a zvelebování.
V letních měsících r. 1992 byl opraven kamenný sokl z opukových obkladních kvádrů, cihelná předlažba kolem celé kaple a také
mrazem rozestoupnuté schodiště. Na opravách se podíleli manželé Jankovi a Mazalovi, kteří zde společně odpracovali 140 hodin a navíc
z vlastních prostředků zajistili i nákup potřebného materiálu.
V r. 1993 bylo boskovickou firmou „EL-MONT“ zavedeno do kaple elektrické osvětlení. Hlavní práce na elektroinstalaci skončily
v měsíci říjnu a vyčísleny byly na 30 927,- Kč. Protože místní organizace ČSL nedisponovala tak velkou částkou, proběhla mezi
šebetovskými občany sbírka, která nakonec vynesla 22 340,- Kč. Tak byla uhrazena nejen faktura za elektroinstalaci, ale z přebytku těchto
peněz mohlo být zhotoveno i nové schodiště ke kapli (dřevěná břevna byla nahrazena betonovými překlady). Dlužno ještě podotknout,
že veškeré přípravné a dokončovací práce v souvislosti s položením kabelu si zajišťovali členové místní organizace ČSL sami a ve vlastní
režii. Asi nejtěžší práce je čekala hned na začátku, kdy bylo třeba jednak vymýtit po celé délce vedení kabelu keře a náletové dřeviny,
a jednak prokopat 18 m dlouhý úsek ve svažitém, kamenitém terénu pod kaplí, kam se hloubící stroj neměl šanci dostat. Brigádnicky byl
rovněž postaven pilířek pro rozvodnou elektroskříň.
Ve stejném roce také došlo k výměně dřevěné podlahy pod lavicemi v levé části kaple - jak podotýká kronika - „za úhradu materiálu
z vlastních prostředků“.

Svatby
Vyloženě písemný doklad o tom, že by se v kapli dříve oddávalo, jsem zatím nenašla, vyloučit se to však nedá, protože v matrice
oddaných farnosti Knínice je u několika zápisů z 19. st. uvedeno, že oddávajícím je šebetovský zámecký kaplan.
Zatím první prokazatelná svatba se konala v kapli 9. října 1954, kdy si zde své „ano“ řekli Jaroslav Volšan z Letovic a šebetovská
rodačka Marie Rozmanová. S nápadem uskutečnit v kapli svatbu přišla maminka Marie Rozmanové, která se o kapli starala. „Když jsme
se tedy chtěli brát, zeptala se, jestli by to nemohlo být právě tam“ vzpomínala v r. 2003 v listu „Rovnost“ paní Marie Volšanová. „Tehdy
záleželo na knínickém faráři Suchém, jestli svatbu povolí. Nakonec se ale oba faráři dohodli a obřad se uskutečnil.“ Oddávajícím byl farář
František Geršl, rodák ze Šebetova, který za tím účelem přijel až z Chebu, kde v té době působil. Civilní sňatek měli manželé Volšanovi na
MNV v Knínicích.
Dne 27. 9. 2003 se v kapli uskutečnila druhá svatba. Novomanželé byli z Brna.

Pověst
Hezkou pověst o založení kaple sv. Anny si můžete přečíst v publikaci „Šebetovské pověsti“ Rudolfa Wilhelma.

Výstavbou kaple sv. Anny začala v Šebetově éra slavných poutí. Až do r. 1946 se konaly vždy přesně v den, na který připadl svátek
sv. Anny, poté byla tato tradice zrušena a poutě byly přeloženy na nejbližší neděli.
Podle vzpomínek Josefa Kavana (Kronika obce Šebetov) chodívalo za první republiky či snad ještě za „císaře pána“ do Šebetova na
pouť velké procesí z Benešova. Melkovským údolím přicházeli i mnozí lidé z Boskovic. V Kapouňatech, kde se pouť odbývala, stávalo
vedle kolotoče a houpaček až 40 kramářských stánků. Prodávalo se na nich všechno, od třešní a kvašených okurek až po šátky a papuče. Jen
obleky chyběly. Za krejcar už byl dost velký kornoutek cukroví, nebo malá čokoláda plněná tureckým medem a obrázek. - Od rána se vesele
vyhrávalo ve všech hospodách. Baronka Charlotta Königswarterová si postavila stolek ve dvoře. Její komorná měla na klíně malý košíček
a v něm byly drobné peníze. Který kluk přišel a políbil paní baronce ruku, ten dostal od komorné z košíku šesták. Někteří kluci chodili
i několikrát, jen si vyměnili mezi sebou čepice a kabáty. Pan baron stál zase u Obory před domem zámeckého zahradníka a rozhazoval
dětem z kapes drobné mince. Měl velikou radost, když se děti mezi sebou popraly a vyválely se v prachu. Večer pak chodila baronka
po krámech a skupovala neprodané zbytky cukroví a hraček, které rozdávala dětem a dávala do mateřské školky.
Šebetovské poutě se zachovaly i ve vzpomínkách někdejšího kronikáře a autora zdejších pověstí Rudolfa Wilhelma, který své dětství
prožil v Knínicích.
„Když jsem se v den šebetovské pouti ráno probudil, babička už seděla u okna a rozčesávala si vlasy silným kostěným hřebenem.
Splétala je v copánek a obtáčela v drdol. Vždycky si povzdechla, že řídnou tak jako její rozum. Vyskočil jsem rychle z postele a honem jsem
přepočítal svoje veliké jmění, které jsem měl přes noc schované pod peřinou. Bylo to pár šesťáků vyprošených od všech příbuzných na pouť.
Na stole už stála snídaně. Hrneček mléka, chléb a čerstvě utlučené máslo položené na křenovém listu a na kameninovém talíři. Ani jsem
neměl na jídlo pomyšlení. Rozdělil jsem se bratrsky s naším kotětem a honem se oblékal. Babička už byla v parádě. Tři spodničky si oblékla
a parádní tmavou nabíranou sukni, dole s lemováním, kacabajku ke krku upnutou s malým límečkem a s celou řadou malých světlých
knoflíčků až do pasu, v zadu rozšířenou se dvěma šůsky. Ještě si utrhla v zahrádce boží dřevec, maří list a bazalku a vložila je do
modlitebních knížek, aby vše pěkně vonělo. Potom přišlo poslední napomenutí od maminky a vykročili jsme k Šebetovu.
Prvním znamením poutě byl stařičký dědeček, který na kraji vesnice hrál na flašinet. Od Černé brány už začaly boudy a hluk a šum
i smích dětí i dospělých nad nabídkou a vyvoláváním kramářů. Krámky pokračovaly až do Obory a na druhou stranu do Kapouňat. K olotoč
vesele vyhrával skladbu Když jsem mašíroval ke hranici. To se bylo, panečku, na co podívat. Té krásy rozličné pro dětské oči. Bylo opravdu
těžké si vybrat z těch hromad hraček a cukroví. Kramář v bílé zástěře sekal turecký med a v široké láhvi měl žíhané špalky. Ty vydržely
dlouho v ústech a byly veliké. Nedalo se ze začátku říct ani Brno. A když chtěl mermomocí mluvit, musel špalek z pusy ven. To, že jsme potom
měli packy lepkavé, to je samozřejmé. Cukrové píšťalky jsme kupovali a pískali tak dlouho, dokud se nerozplynuly. Všichni kluci jsme si je
půjčovali kolem dokola a zkoušeli, která víc pískne. Ze všeho nejlepší však byla flaštička bílá nebo červená. Ta se musela umět, pane jíst.
Nejdříve se ukousnul bílý škrobový špunt, pak se zvolna a labužnicky vypila šťáva vařený cukr a nakonec se schrupla prázdná flaštička.
Někdy se při příliš nedočkavém nakousnutí lahvička rozpadla, šťáva tekla po prstech a po šatech, maminka hubovala a i nějaký ten pohlavek
dopadl na naší hlavu. I sladké dřevo tam bylo v prutech. Ani jsme ho neoprali, to se přímo ze země cucalo a vyplivovalo. Myslím, že nám ani
špatně nikdy nebylo. A dokonce první kvašené okurky jsme si kupovali. Silná, statná panímáma lovila okurky ze sudu holýma baculatýma
rukama a potom dávala k nim napít láku z hliněného hrnečku. Všem lidem z jednoho, z neopláchnutého.
Babička spěchala do kapličky svaté Anny na slavnou mši. Tam už čekalo mnoho lidí, muzikanti byli připraveni a v kostelíčku to
vonělo kadidlem. Na pobožnost jsem vůbec nemyslel. Mačkal jsem usilovně pár šestáků v kapse a přemýšlel, co za ně koupit. Jedno bylo jisté.

