SI

Zvukový systém 7.1

Srpen v pranostikách
/10./ Pěkné počasí na svatého Vavřince
ukazuje na pěkný podzim.
/15./ Pak-li o Nanebevzetí Marie Panny prší,
tak padesát dní mokrých k očekávání máme.
/16./ Ke svatému Rochu bývá hojnost hrachu.

Program kina Šebetov
Pátek 1. června – HASTRMAN

Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel Dobrý), jehož láska k venkovské dívce Katynce
(Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní.
Baron se vrací se svým sluhou (Jiří Lábus) z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený
člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova (David Novotný) dcera
Katynka revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou
okouzleni všichni, i učitel Voves (Jiří Maryško) a farář Fidelius (Jan Kolařík). Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím
více v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. Film vznikl na motivy románu
Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou.
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 100 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 8. června – KLUCI Z HOR

Nová česká dramatická komedie s hvězdným obsazením
I z těžkého života, se dá udělat ještě těžší...
Film s Martinem Dejdarem a Jiřím Lábusem v hlavních rolích vypráví o vztahu mentálně postiženého strýce (J. Lábus) se svým
synovcem /M. Dejdar/, které osud svede v jedné chvíli dohromady, aby postupně mezi nimi vzniklo pouto, které je prezentací
síly a „moci“ přátelství. To je vystaveno posléze zkoušce ze strany těch, kteří se je snaží z různých důvodů od sebe rozdělit.
Snímek je mj. i konfrontací dvou hlavních, charakterově bezelstných protagonistů s těmi, kteří svou bezelstnost dávno ztratili
a řídí se převážně tím, co jim může přinést prospěch, a to často za jakoukoliv cenu. Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Martin Huba,
Ljuba Krbová, Eva Vejmělková, Lenka Termerová, Tomáš Magnusek, Jan Vodňanský, Emma Černá, Jiří Hromada, František
Němec, Jiří Korn, Vlastimil Venclík, Kamil Švejda, Václav Neckář, Pavel Nový, Patricie Solaříková, Petra Řehořková, Jan Fiala,
Petra Výtvarová, Pavol Zeleňák, Martin Janíček, Matěj Dejdar, Josef Petrů a další
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 91 minut, www.apkcs.cz.

Pátek 22. června – COCO

Animovaná úspěšná komedie DISNEY – PIXAR s mimořádně vysokým hodnocením!
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de la
Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši zesnulých. Tam
potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.
V krátkém předfilmu /21 minut/ Ledové království: Vánoce s Olafem od Walt Disney Animation Studios prožívají sněhulák Olaf
a sob Sven veselé vánoční dobrodružství. Princezna Anna a královna Elsa připraví v království Arendelle vůbec první oslavu
Vánoc. Obyvatelé městečka však z oslavy rychle odejdou, aby si užili vlastních rodinných vánočních tradic. Královským sestrám
dojde, že samy žádné rodinné tradice nemají. A tak se Olaf se Svenem vypraví na cestu skrz naskrz Ledovým královstvím, aby
pro Annu a Elsu našli ty nejlepší a nejkrásnější vánoční tradice.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, celkem oba filmy 126 minut, www.falcon.cz.

Pátek 29. června – BLACK PANTHER

Akční dobrodružná hitovka od MARVELS STUDIOS
Film od studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací
domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým právoplatným králem. Když se však znovu
objeví mocný dávný nepřítel, jsou T’Challovy schopnosti jako krále a Black Panthera podrobeny těžké zkoušce, neboť T’Challa
je vtažen do konfliktu ohrožujícího nejen Wakandu, ale i celý svět. Tváří tvář zradě a ohrožení musí mladý král zmobilizovat své
spojence a využít naplno sílu Black Pantera, aby porazil své nepřátele a zajistil svému národu a jeho kultuře bezpečnou
budoucnost.
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 132 minut, www.falcon.cz.

Filmy promítáme ve vysokém rozlišení obrazu a s osmikanálovým prostorovým zvukem!

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 500 kusů. Neprodejné, zdarma.
MK ČR E 21776. OÚ Šebetov – telefonní kontakt: tel./fax. 516 465 429, VOIP 530 336 530.

/18./ Přinese-li déšť svatá Helena,
bývá otava dlouho zelená.
/24./ Pěkně-li o Bartoloměji,
na pěkný podzim máme naději.
/28./ O svatém Augustinu léto opouští krajinu.
/29./ Stětí svatého Jana – přestávají již parna.

Oznámení k šetření vody
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PŘI NEDOSTATKU VODY
Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního
prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), ve veřejném zájmu
s platností od 25.7.2018 do odvolání podle ustanovení
§ 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115 a vodního
zákona zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků
v celém správním území ORP Boskovice, a to pro účely
mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží
a bazénů.
Vodárenská a.s. Boskovice vyzývá občany k maximální
šetrnosti při odběru pitné vody v části Kapouňata. Zdejší
prameniště ztratilo vydatnost, téměř vyschlo a VAS Boskovice
do tohoto vodojemu pravidelně naváží vodu cisternami.
Lesy ČR upozorňují na přísný zákaz čerpání vody
z Oborského rybníka.

Výdej naturálií pšenice
Agrospol Knínice a.d. oznamuje, že výdej naturálií pšenice
proběhne ve dnech:
- úterý 14. srpna 2018 od 9:00 do 17:00 hodin
- čtvrtek 16. srpna 2018 od 9:00 do 17:00 hodin
- sobota 18. srpna 2018 od 9:00 do 15:00 hodin
na sušce v areálu střediska Knínice.
V případe zakoupení pytlů bude účtována cena 15,- Kč /ks.
Vjezd do areálu střediska Knínice je ze severo-východního
rohu (od topolů a příjmových košů).
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Oznámení o možné hlukové zátěži
Velitelství vzdušných sil Armády ČR nás
požádalo o sdělení následujících informací.
Na základě usnesení vlády ČR č. 866 ze dne
6. 12. 2017 se uskuteční na území ČR za účasti
členských a partnerských států NATO společné vojenské
cvičení AMPLE STRIKE 2018. Největší letové úsilí se
uskuteční v pracovních dnech od 3. do 14. září 2018 v čase
od 9 do 23 hodin, ve dnech pracovního klidu však může dojít
k přeletům či odletům letecké techniky nebo k jednotlivým
přeletům mezi operačními prostory. Lety v nočních hodinách
budou omezeny na minimum. V průběhu cvičení může být
zvýšenou hlukovou zátěží zasaženo území ORP Boskovice
včetně obce Šebetov.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna o sobotách,
nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
11.8. MDDr. Šméralová, Boskovice, Lidická 8, 516 453 998
12.8. MUDr. Štrajtová, Černá Hora, zdravotní středisko,
telefon 608 220 806
18.8. MUDr. Šumberová, Lysice, Komenského 429,
telefon 516 472 227
19.8. MUDr. Švendová, Křtiny, Zdrav. středisko, 516 439 404
25.8. MUDr. Houdková, Blansko, Pražská 1b, 731 144 155
26.8. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko, 516 414 291
01.9. MDDr. Trubáčková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 452
2.9. MUDr. Vrtělová, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 455
08.9. MUDr. Stojanov Blansko, B. Němcové 1222/15,
telefon 605 184 479
09.9. MDDr. Koudelková, Blansko, Pražská 1b, 516 419 538.

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 18 hodin do 24 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 20 hodin.
Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, telefonní číslo
516 491 111.

Dovolená dětské lékařky
Dětská lékařka MUDr. Rula Machačová oznamuje,
že z důvodu čerpání dovolené neordinuje v ambulanci
Šebetov od 10. srpna 2018 do 24. srpna 2018.
Akutní stavy ošetří:
- MUDr. Pavel Doležel: Velké Opatovice, Blansko
- Dětská pohotovost nemocnice Boskovice

Šebetovský zpravodaj

„Jak se oblékaly naše babičky“
K podzimnímu posezení nad kronikami a fotoalby obce
chystám menší výstavu, věnovanou historii odívání v naší
obci. Za tím účelem prosím o zapůjčení jakéhokoliv
oblečení (včetně svatebních šatů) a oděvních doplňků
(rukavice, šátky, klobouky, kabelky, boty, deštníky
apod.), které uchováváte po svých předcích. Časové
rozmezí do r. 1970, svatební šaty do r. 1985.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost.
Miroslava Boháčková, kronikářka obce Šebetov,
tel. 724 275 143, email: bohackova.mirka@seznam.cz.

Nové pohlednice
Po několika letech jsme
nechali
vytisknou
nové
pohlednice obce. Mimo moderní
vzhled bylo cílem nabídnout
i jiné úhly pohledů na zajímavosti
v obci. Proto byly vysnímkovány
nedávná 4K videa z dronu. Ze
stovek snímků vybírala paní
účetní výsledný mix do tisku,
a myslím, že skvěle! Pohlednice
ve dvou verzích zakoupíte
v obchodu MEGI či třeba
v Krčmě U Piráta.

Prováděné úpravy v obci
Po překvapivě prudké dešťové přeháňce ve středu 8. srpna
byl zjištěn nátok povrchové vody se spoustou zeminy z cesty
kolem koupaliště pod plotem po stěnách nádrže do vodní
plochy bazénu. Za pomoci brigádníka se mi podařilo veškerou
zeminu odsát kalovým čerpadlem a zachránit tak koupání
v nádrži. Ihned jsme na cestu navezli odval a snažili se
s pomocí techniky pana Grunda změnit sklon cesty
a směřování nátoku povrchové vody. Nyní pár týdnů potrvá,
než si odval v cestě sedne a při dalších deštích budeme
pozorovat účinnost opatření. Na spodní hraně břehu svahu je
nachystán výkop, kde se bude v nejbližších dnech
zabetonovávat opěrná palisáda. Část svahu totiž začala ujíždět
a hrozilo obnažení tělesa nádrže.
Možná jste si povšimnuli, že je nyní hlavní křižovatka
rovnoměrněji a intenzivněji nasvícena. Při mých častých
debatách s výrobci LED veřejného osvětlení o mizerných
konstrukcích svítidel mě oslovil jeden menší český výrobce,
moje připomínky pečlivě zapracoval a vyrobil mě dvě svítidla
na zkoušku. Svítidla mají oddělenou světelnou část a část
napájecí elektroniky, progresivnější přepěťovou ochranu,

výkonnější
chlazení,
regulaci
vyzářeného světelného výkonu včetně
teploty barvy a optiku pro více
směrový rozptyl. Svítidla jsem získal
zcela zdarma na testování jako
dlouhodobou zápůjčku.
Nové/staré světlo.
Díky optimistickému vývoji plnění daňových příjmů jsme
se s členy Zastupitelstva dohodli na rekonstrukci dlažby
chodníku od Dolního Zábraní k trafostanici u autobazaru.
Původní velké dlaždice se již propadaly a chodník bylo
nemožné při sněhové pokrývce plužit. U tohoto chodníku se
neplánují v nejbližším období stavební práce na uložené
infrastruktuře, proto byl vybrán jako první k obnově. Za velké
pomoci
Zastupitele
pana
Krejčíře, který v dnešní nelehké
době na trhu práce sehnal
zkušené pracovníky, kteří ve
svém
volnu
tuto
práci
provádějí, se dílo započalo
v těchto dnech. Více jak třetina
pokládky dlažby je již hotova.
Starostové obcí mikroregionu Malá Haná se dohodli na
společném osazení svých území novými turistickými
tabulemi. V Šebetově byly nové tabule instalovány do areálu
koupaliště vedle Krčmy, na náves u herních prvků a jedna byla
také vložena do prosklené vitríny čekárny na hlavní
křižovatce.
V minulosti se prováděly drobné opravy na vodní pumpě
v části Kopec. Tato pumpa slouží lidem na Kopci k odběru
vody na drobnou zálivku. Někdo ji vytáhnul ze skruže, protože
již přestala fungovat. Vzhledem ke stáří a
opotřebení komponentů byla pumpa
odbornou firmou zrepasována. Dostala nové
sací potrubí, táhlo, válec s pístem, filtrační
koš a zpětnou klapku. Po generální opravě
jsem pumpu opakovaně opatřil novým
nátěrem. Pumpa je jak nová…
Využil jsem stavbu nového el. rozvodu pro zahrádkáře na
Kopci a se společností E.ON jsem v předstihu zajistil projekt
a souhlas s připoložením napájecí linky pro veřejné osvětlení.
V této ulici tak bylo jedno nedostačující svítidlo nahrazeno
třemi sloupky, na které se umístí tři lampy veřejného
osvětlení. Čekáme jen na obdržení svítidel od dodavatele.
Na školní zahradě byly s přispěním dotace JMK na konci
loňského roku osazeny herní prvky a altán. V altánu byla nově
položena zámková dlažba, pod kladiny jsme přidali lože
z prosívky a gumové koberce. Kolem herních prvků byli
položeny dubové lemy
dopadových
ploch.
Po
terénních úpravách pod lemy
už jen zbývá upevnit
geotextilii a navézt oblázky.
Snad to svépomocí do
začátku školního roku všechno stihneme.
Na zdravotním středisku pokračujeme v rekonstrukci
sociálního zařízení. Horní patro je již hotovo, nyní se pracuje
v přízemí. Na podnět lékařského personálu se vyměňují
i některé dřezy v ordinacích a přidává se zázemí se sprchou.
Ještě vyčkávám na dodání LED svítidel, které na toaletách
a chodbách nahradí původní žárovková z osmdesátých let.
Ve zbrojnici jsem byl nucen
v únoru kvůli zámrazu rozvodu topení
tepelně zaizolovat větrací průduchy a
vyměnit jeden děravý radiátor. Nově
má zásahová jednotka svoji výstroj
uloženou v nových 16 hasičských
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šatních skříních, dokoupeny byly také některé velikosti
zásahových bot, ochranné přilby byly doplněny o svítilny.
Jako na staveništi teď vypadá boční cesta kolem kulturního
domu. S pomocí techniky pana Grunda se snažíme ukončit
rozsáhlé zatékání do
sklepení kulturního domu,
které se děje za každého
vydatnějšího
deště.
Odhalili jsme do základu
boční zeď, která dostane
nové omítnutí a izolační
fólii. Okapy byly přepojeny do kapacitnějších svodů,
s pracovníkem Deasu jsem zaměřil spádovost přilehlé
asfaltové plochy, kde chceme na malém území změnit
spádový nátok povrchových vod do cesty. Tuto vodu
nasměrujeme do stávající vpusti na rohu kulturáku.

Z dotačního snažení
Na podnět Evropského fondu pro regionální rozvoj jsem
prostřednictvím MAS vytvořil koncept obnovy pěstování
starých regionálních odrůd ovocných stromů. Myšlenka
uspěla, byl mi bezplatně vypracován výsadbový pasport
s průvodní zprávou. Na podzim se do školské zahrady
mateřské školky bezplatně vysází 21 nových stromů.
Uspěl jsem s žádostí na dovybavení výstroje zásahové
jednotky, kdy se nyní čeká na dodání 5 kusů zásahových
kompletů. Po obměně členů jednotky bylo nutné zajistit
ochrannou výstroj i pro členy s méně obvyklými velikostmi
postavy.
I přes velký převis žádostí jsem se pokusil o získání dalších
dotačních prostředků na pokračování restaurování sousoší
sv. Jana Nepomuckého na návsi. Snad i díky profesionálně
zpracované dokumentaci či několika rozsáhlým konzultacím
na JMK se mi podařilo opět uspět. Po celkovém čištění
a impregnaci sousoší, tmelení, výměně čepů a zrodu kartuše
tak zřejmě dojde nyní řada na vysekání zcizených andílků
a k dalším potřebným zásahům.
S pomocí úspěšné dotační žádosti v rámci MRG pracuji na
technickém řešení osazení autobusových zastávek v obcích
mikroregionu informačními panely informujícími o odjezdech
spojů včetně zobrazení aktuálního zpoždění. V rámci
koncepce žádosti budou zastávky osazeny také nabíjecími
zásuvkami pro elektrokola
a nabíjecími USB porty,
na zastávkách obcí budou
zřízeny bezplatné Wi-Fi
hotspoty.
S montáží
panelů do obcí počítám
kolem konce září. Panely budou plně implementovány do
informačního systému KORDIS.

Klípky-střípky
* Upozorňujeme občany a uživatele chat, že kontejner u areálu
koupaliště je pouze na běžný drobný domovní odpad, nikoli
na nábytek a velkoobjemový odpad. Pro tento odpad
využívejte sběrný dvůr každou lichou sobotu od 14 do 15
hodin.
* Středeční krátká prudká přeháňka v části Kapouňata
vyplavila do silnice velké množství bahna a štěrku. Chtěl bych
poděkovat za pomoc našim silničářům, kdy po mé zoufalé
prosbě hned druhý den brzy ráno všechny zasažené úseky
silnic zametli a umyli čistícím vozem.
* Hned dvakrát v obci zasahovali profesionální hasiči při
likvidaci sršních hnízd. Prvotřídní práci odvedli v areálu

koupaliště v zadní zdi Krčmy, podruhé ve střešní konstrukci
obecního úřadu. Pár fotek najdete na webu obce.
* Ani červencový graf dešťových srážek z obecní on-line
meteostanice nikoho nepotěší. Mnoho i jiných veličin
měřených dat je přístupných v grafech na webu obce.

I přes přetrvávající sucho a kriticky minimální nátok do
požární nádrže se ze všech sil snažím na koupališti udržet
kvalitu vody za použití naprostého minima ošetřující chemie.
* V naší knihovně si přečtěte srpnové vydání časopisu dTest.
Tentokrát s výsledky testů myček nádobí, pracích gelů,
kontaktních grilů, plnotučných hořčic a vestavných trub.
Gurmáni zase ocení článek o druzích rýže. Nabízíme také
časopisy Reflex, Zahrádkář a Domov.
* Z webu obce rozesíláme na e-mailové kontakty informace
o novinkách, aktivitách či pořádaných akcí. Pokud Vám již
nejsou doručovány, je to možná způsobeno tím, že jste zřejmě
opomněli nově potvrdit souhlas se zasíláním. Udělení
souhlasu vychází z požadavků obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR). Registrační modul Informace
e-mailem najdete v levém sloupci dole na úvodní stránce.
* Odpadová společnost SUEZ Boskovice, která v obci vyváží
popelnice, nyní používá výrazně větší vozidlo. Z tohoto
důvodu se jako problematický jeví výsyp nádob v Oboře či
průjezd po místních komunikacích, kde stojí špatně
zaparkovaná vozidla /třeba náves, komunikace blízko zámku/.

Plánované akce v obci
V sobotu 18. srpna pořádá SDH Šebetov II. ročník
soutěže O pohár starosty SDH v kategorii muži a ženy.
Začátek soutěžního klání je od 13 hodin na návsi u zbrojnice.
SDH Šebetov pořádá v sobotu 1. září zájezd do perly
Jeseníků Rejvízu a na hrad Sovinec. Přihlášky přijímá starosta
sboru pan Josef Kurfūrst.
Oblíbené cvičení pro ženy v tělocvičně Základní školy
Šebetov opět začíná od pondělí 3. září /dále každé pondělí/
od 17 do 18 hodin.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou lichou sobotu, tedy
18. srpna a 1. září 2018 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 9. srpna, 23. srpna
a 6. září 2018. Případné reklamace neodvezených nádob
uplatňujte na telefonu 724 761 642. Prosíme občany,
aby v den odvozu neblokovali průjezd pro svozový vůz na
místních komunikací svými auty, předejdeme tak reklamacím.
Odvoz plastů každou sudou středu nebo lichý čtvrtek, odvoz
skla – kontejnery 1 x za 4 týdny v lichou středu, zvony 1x za
4 týdny, papír 1x za 14 dní každý sudý čtvrtek. Bioodpad se
odváží každý pátek. Přesné termíny odvozů všech komodit
jsou na webu obce.
Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí od 14 do 17
hodin.
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bydleli na čp. 113, kde se jim narodila dcera Ludmila (*1939; vyučila se dámskou krejčovou a pracovala v n. p. Kras Boskovice, později jako kantýnská v MŠLZ
Velké Opatovice. Provdala se za Oldřicha Kaderky.). Kolem r. 1942 se manželé Veselí na kratší dobu přestěhovali do podnájmu k Marii Lujkové na čp. 64
v Zábraní. Zde přišla na svět jejich druhá dcera Emílie (*1942; po absolvování Střední ekonomické školy v Brně pracovala dlouhá léta jako odborná referentka
na BVV v Brně. S manželem Pavlem Barinou bydlí v Brně.)
Neutěšenou bytovou situaci se Josef Veselý rozhodl vyřešit stavbou domku. Pozemek si k tomu účelu koupil na Kopci, jeho žádost o stavební povolení
však byla z důvodu zákazu všech staveb (platil od 1. 8. 1941) zamítnuta. Josef Veselý se však nevzdal a v r. 1943 znovu požádal o stavební povolení. Stavební
odbor ONV v Boskovicích mu udělil výjimku a tak se mohl na jaře 1944 konečně pustit do práce. Stavba se nakonec s ohledem na složité válečné a poválečné
období protáhla na tři roky.
Manželé Veselí bydleli zpočátku v jedné místnosti svého rozestavěného domku, a právě zde přichází na svět jejich první syn Josef (*1944; zemřel
tragicky v červenci 1966) a posléze i druhý syn František (*1946; vyučil se zámečníkem v MŠLZ Velké Opatovice a po vojně nastoupil jako řidič autobusu v ČSAD
Boskovice. V l. 1976-1980 zastával funkci uvolněného tajemníka MNV v Šebetově, poté se vrátil zpět do ČSAD, kde pokračoval ve své původní profesi. Do
důchodu odešel v r. 2006. V r. 1968 se oženil s Marií Odehnalovou ze Šebetova. S rodinou žije ve svém rodném domě v Šebetově.)
„Otec byl především nadšený hasič.“ vzpomíná na Josefa Veselého jeho syn, pan František Veselý. „K místní jednotce dobrovolných hasičů nastoupil
v roce 1932 a o několik let později byl jmenován jejich velitelem. Hasičskému sboru obětoval téměř veškerý svůj volný čas a také nemalé pracovní úsilí. Z jeho
popudu byla například vybudovaná na Kopci požární nádrž. Mám v živé paměti, jak jsme společně s bratrem pomáhali nádrž kopat. Nebyla to příjemná práce,
protože půda v těch místech byla slínová a tak jsme chodili domů pěkně zablácení. Maminka nás potom nestačila hubovat.
Že pro otce byli hasiči přednější, než práce kolem hospodářství dokládá drobná příhoda. Otec měl v zámeckém parku propachtovanou louku. Sušil
seno a mě a bratra - to jsme ještě byli opravdu malí kluci - vzal s sebou, abychom mu je pomohli shrabat a naložit na vůz, který si domluvil s panem Karáskem.
Uprostřed práce si však náhle vzpomněl, že musí na schůzi hasičů a už ho nebylo. Nechal nás samotné na louce, a když přijel pan Karásek s koňmi, byl oheň na
střeše kde je otec a kdo vlastně bude seno nakládat …
Otec se snažil udělat i leccos přínosného pro obec. Někdy na počátku padesátých let si od příbuzného z Pamětic posháněl mladé stromky višní, třešní,
jabloní a švestek s tím, že je vysadí na obecním pozemku na Kopci. Vše šlo hladce až do chvíle, kdy se měly vyhloubit jámy. Otci se do kopání příliš nechtělo,
navíce se mu práce zdála zdlouhavá a tak přišel na nápad, který jsme my, kluci, kvitovali s nadšením. Po louce rozložil výbušninu, kterou měl schovanou ještě
z války, postupně zapálil roznětky - a jámy byly ve vteřině hotové. Stromky jsme zasadili a už nevím, kdo přišel s nápadem pojmenovat sad podle tehdejšího
prezidenta „Gottwaldův“. - Nepatrná část sadu se nachází na Kopci ještě dnes. - Také si vzpomínám, že otec inicioval výstavbu nejstarší části kiosku v parku.“
dodává pan František Veselý.
Josef Veselý se stal rovněž jednou z výrazných tváří zdejšího ochotnického spolku. Větší či menší role ztvárnil ve všech divadelních hrách, které
ochotníci mezi lety 1955-1962 nastudovali. V poslední hře z r. 1962, komediální pohádce Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert si zahrál jednu
z hlavních rolí, faráře Ignáce Loulu.
Josef Veselý zemřel 18. července 1966.

Za vstřícnost, za vzpomínky i fotografie, které jsou součástí této přílohy, děkuji paní Mgr. Marii Veselé a panu Františku Veselému.

V říjnové příloze Zpravodaje si u příležitosti stého výročí založení Československé republiky připomeneme šebetovské občany, kteří padli
během I. svět. války.

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

1. Josef a Josefa Vojtěchovi se synem Františkem
z čp. 63. (Kolem r. 1919.)

4. Josef a Ludmila Veselí,
svatební fotografie. (1938)

2. Josef Veselý v hasičské uniformě.
(Asi kolem r. 1935.)

3. Josef Veselý (vlevo) ve hře Vojnarka. (1959)

Přiznám se, že obyvatelům Kopce tak trochu závidím. Ptáte-li se co, pak je to jedinečný výhled od okolního kraje. V okenních tabulkách zdejších domů
a domků se totiž zrcadlí celá Malá Haná, úrodný kraj, táhnoucího se od Boskovic až k Městečku Trnávka. Je tomu tak dnes a nejinak tomu bylo i kdysi…
Mezi selskými domy čp. 8. a čp. 9. na návsi procházela odedávna cesta, směřující k Obecnicím. Říkalo se tak obecním loukám, které se rozkládaly na
severovýchodním svahu nad návsí. A právě v těchto místech, tedy jinými slovy „na kopci“ stálo snad už někdy v 17. st. osamocené stavení, kterému bylo
během povinného číslování domů v r. 1770 přiděleno číslo 52. Jeho poloha - tedy jistá vzdálenost od vsi - nebyla věcí náhody. Šlo totiž o rasovnu, což bylo
obydlí rasa či jinak pohodného, který si na živobytí vydělával likvidací uhynulých nebo zatoulaných zvířat. Všeobecně bylo toto povolání považováno mezi
lidmi za „nečisté“, a proto se musel ras i se svou rodinou zdržovat mimo běžnou zástavbu.
Rasovna byla po dlouhá léta jediným stavením, které se na Obecnicích nacházelo. Až na přelomu 18. a 19. st. si několik desítek metrů západně od ní
postavil domek čp. 63 Jan Hrazdira. Na něho navázal s čp. 65 Matouš Lepka a dále s čp. 27 (které bylo přeneseno ze Zábraní) Pavel Veselý. Řadu uzavíral
domek čp. 66 Martina Přichystala. Dlužno podotknout, že všechny domky byly zděné a společně s dřevěnou stodolou tvořily jednotný půdorys do tvaru
písmene „L“. Výjimkou byl pouze celodřevěný domek čp. 67, který si nad čp. 66 postavil Blažej Špaček. A Blažej Špaček byl také na následujících bezmála sto
dvacet let posledním, kdo projevil o stavební místo na Kopci zájem.
Stavební ruch se na Kopec vrátil až krátce po ukončení I. svět. války. - V r. 1921 si na odkoupeném pozemku staví domek čp. 123 manželé Antonín
a Marie Dvořákovi, v r. 1934 domek čp. 138 manželé Marie a Jaroslav Liznovi a v r. 1938 domek čp. 142 Filoména Bušinová. Na samém prahu II. svět. války se
do stavby domku čp. 143 pouštějí manželé Anna a Josef Kopalovi a během války si svůj nový domov pod čp. 153 budují manželé Josef a Ludmila Veselí. Další
výstavba pokračuje na Kopci především v 70. letech bytovými domy a řadou rodinných domků. Zvláštní místo ve výčtu domů na Kopci zaujímá výměna
k Valentovu půllánu čp. 12, která pod čp. 12a stávala od konce 19. st. v horní části jeho zahrady. O ní si povíme v prosincové příloze Zpravodaje, věnované
statku čp. 12 a rodu Valentů.

Rasovna stávala na obecním pozemku v severovýchodním svahu nad návsí přinejmenším už někdy v 17. století. Během povinného číslování domů
v r. 1770 jí bylo přiděleno čp. 52.
Na indikační skice (mapě) z r. 1835 vidíme, že areál rasovny sestával z prostorného dvora, na jehož jižní straně se nacházelo zděné obytné stavení.
Severní stranu dvora uzavíraly dvě dřevěné budovy, třetí, menší a rovněž dřevěná se nacházela v západní části dvora (viz obrázek nahoře). Podle toho,
co obnášelo řemeslo pohodného lze soudit, že tři posledně zmiňované objekty sloužily pro ustájení nemocných či odchycených zvířat těsně před jejich
porážkou, případně pak pro zpracování a uskladnění kůží, kostí či třeba tuku, což byly komodity, z jejichž prodeje plynul pohodnému další slušný příjem.
Zbytky zvířat pohodný zakopával na mrchovišti. O jeho existenci na Kopci se mi však zatím žádnou informaci nalézt nepodařilo. (Jedno mrchoviště se nacházelo
ještě někdy ve 20. letech min. st. při cestě ze Šebetova do Knínic přibližně v místech, kde se říká „U doubku“.)
Pohodnické řemeslo bylo obvykle dědičné, vykonávané svobodnými rody nepodléhajícími nevolnictví. Pro svoje nízké společenské postavení (ještě
nižší než kat) si potomci pohodných vybírali partnery pouze v rámci své kasty.
Kolem r. 1730 se v šebetovských matrikách uvádí pohodný Bartoloměj Zavadil s manželkou Lucií, v r. 1742 je zmiňován Vít Zavadil s manželkou
Marinou (dost dobře mohlo jít o otce a syna). K r. 1758 se v matrice oddaných setkáváme s Helenou, dcerou po zemřelém pohodném Bartoloměji Zavadilovi,
která si bere za manžela vdovce Jana Růžičku, pohodného v Jaroměřicích. Za svědky jsou uvedeni Jan Burget (též Purket, Burkat), pohodný v Konici a Antonín
Scholz (též Scholtz), pohodný ve Velkých Opatovicích.
Po r. 1760 jsou v matrice oddaných zmiňováni potomci Víta Zavadila, totiž jeho synové Tomáš a Ondřej, a dále dcera Veronika, která se v r. 1764
provdala za Jana Burgeta z rodu konických pohodných. (Burgetovi nějakou dobu v Šebetově bydleli.) Tomáš Zavadil se přiženil do Městečka Trnávky, když si
vzal vdovu po tamějším rasovi Alžbětu Pirkovou. V Šebetově zůstal a po svém otci Vítovi (mimochodem ten zemřel v r. 1795, kdy mu bylo - tedy aspoň podle
matriky - 85 let) převzal řemeslo Ondřej Zavadil. Z archivních zápisů lze vyčíst, že byl třikrát ženatý, o počtu jeho dětí se však informace různí. Jisté je, že měl
tři dcery, z nichž Rozálie se například provdala za letovického rasa Tomáše Hořínka. Dcery Mariana a Karolína však již zpřetrhaly staleté pořádky a obě se
provdaly za domkaře: Mariana za Jana Kalandru z Úsobrna a Karolína za Martina Vodáka z Horního Štěpánova.
V l. 1826-30 se pohodným uvádí téměř čtyřicetiletý Ignác Zavadil. (V jakém příbuzenském vztahu byl k Ondřeji Zavadilovi, se mi zatím dohledat
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nepodařilo.) Na čp. 52 bydlel s manželkou Johanou, o dětech se soupis nezmiňuje, pouze o děvečce Marině.
Posledním „vétažném“, jak se u nás v Šebetově pohodnému říkalo, byl Antonín Pečinka, syn Josefa Pečinky, pohodného z Bouzova. V Šebetově žil
přibližně mezi lety 1849-1858. V té době se mu zde narodil syn Josef a dcera Amálie. Od r. 1854 bydleli Pečinkovi na čp. 52 již v podnájmu, protože domek
v listopadu téhož roku koupili manželé Veronika a František Klimešovi (Klimšovi).
Po odchodu Antonína Pečinky v r. 1858 rasovna zaniká a objekt je přebudován na hospodářské stavení (Klimešovi např. zbourali všechny dřevěné
stáje a kolny a nahradili je novými, zděnými.)
V r. 1867 František Klimeš ve svých 44 letech umírá. V r. 1893 předala vdova Veronika Klimešová v té době již čtvrtlán svému mladšímu synovi
Františkovi. (Majetek měl hodnotu 2000 zlatých, k tomu jedna kráva v ceně 45 zl. a truhla, lůžka a domácí nářadí v souhrnné ceně 6 zl. František musel zaplatit
dluhy po své matce ve výši 764 zl. a dále vyplatit bratra Josefa částkou 655 zl. z matčina podílu a částkou 382 zl. z otcovského podílu. Polovici dluhů z podílů
na sebe převzala při podpisu svatební smlouvy v r. 1894 Františkova budoucí manželka Marie roz. Smékalová ze Světlé s tím, že se stala spoluvlastnicí
čtvrtlánu.)
Po smrti Františka (†1929) a Marie (†1941) Klimešových se majitelem čp. 52 stává jejich svobodný syn Josef Klimeš, od něhož domek v pol. 60. let
min. st. kupují Jiří a Miloslava Hrazdirovi.

V sousedství rasovny si kolem r. 1802 postavil domek čp. 63 tehdy již téměř sedmdesátiletý do té chvíle stále podruh Jan Hrazdira, jinak potomek
jedné větve rodu Hrazdirů, která přišli k nám do Šebetova v 1. pol. 18. st. z Úsobrna. (Podrobně o rodu Hrazdirů a tím i o Janovi viz Zpravodaj čs. XII/2014.)
Jan Hrazdira bydlel v domku se svou o více jak třicet let mladší manželkou Rozálií, vdovou po svém příbuzném Valentinu Hrazdirovi z čp. 10 a dvěma
dcerami, Josefou a Marianou. Nového obydlí si však příliš neužil. V r. 1808 umírá a o dva roky později jej následuje i jeho manželka Rozálie, která ještě před
svou smrtí odkazuje domek dceři Barboře z prvního manželství s tím, že jí zároveň ukládá povinnost postarat o dvě nevlastní sestry Josefu a Marianu.
Barbora Hrazdirová se v r. 1809 provdala za domkařského syna Josefa Slavíčka z čp. 38. - Manželům Slavíčkovým se narodilo minimálně šest dětí.
My si z nich připomeneme syna Josefa, který se vyučil zedníkem a v únoru 1847 se oženil s Marianou Ambrozovou z Cetkovic.
Josef a Mariana Slavíčkovi žili v bezdětném manželství. Mariana Slavíčková zemřela v prosinci 1889. Svůj podíl na majetku odkázala manželovi s tím,
že je povinen vyplatit její sourozence v Cetkovicích. Po vypořádání prodal Josef Slavíček v červenci r. 1890 domek Florianu Vojtěchovi rodem z Knínic a jeho
manželce Filomeně roz. Dračkové ze Šebetova.
Florian Vojtěch zemřel v pouhých čtyřiceti letech v únoru r. 1899 na zápal plic. V té době žily čtyři z jeho pěti dětí. Dvě další zemřely krátce po r. 1900.
K r. 1910 se na čp. 63 uvádí vdova Filomena Vojtěchová, která se živí jako námezdní síla u zdejších sedláků a dále její synové Josef (vyučený zedník) a František
(učeň obuvnictví). - V r. 1911 předala Filomena Vojtěchová na základě postupní smlouvy domek čerstvě ženatému synovi Josefovi a jeho manželce Josefě,
dceři podruha Antonína Valenty z Knínic. - K r. 1920 se na čp. 63 uvádí Josef a Josefa Vojtěchovi, syn František (*1911; dlouhá léta stál v čele šebetovských
hasičů. Zahynul tragicky v r. 1953.), dcera Josefa (*1919) a matka Filomena Vojtěchová. Josef Vojtěch se uvádí jako „zednický dělník u různých stavebních
firem.“
V r. 1921 se manželům Vojtěchovým narodil ještě syn Josef, který se vyučil strojním zámečníkem. V r. 1949 se oženil s Martou Vítovou, dcerou
obchodníka Ludvíka Víta z Brna a zůstal v rodném domě v Šebetově. Ještě doplním, že Marta Vojtěchová byla v 50. letech jednou z výrazných tváří
šebetovského ochotnického divadla.

V létě r. 1802 dokončil stavbu domku čp. 65 na Kopci krejčí Matouš Lepka s manželkou Annou roz. Jandovou. Jejich nejstarší syn Antonín (*1800)
se rovněž vyučil krejčím, v r. 1826 se oženil s Veronikou Komárkovou z Kořence a pokračoval v živnosti po svém otci. Ve třetí generaci se krejčovskému řemeslu
věnoval František, nejstarší syn Antonína a Veroniky Lepkových, který se majitelem domku stal v r. 1862, když se rok před tím oženil s Františkou Lujkovou ze
Zábraní čp. 22.
Na počátku prosince 1882 ranila Františka Lepky mrtvice. Jeho dědické podíly na domě poté přecházejí na syna Františka (*1869; vyučený sedlář)
a dále na dcery Františku (*1862) a Veroniku (*1872). V říjnu 1894 se Veronika Lepková provdala za o tři roky staršího vdovce Aloise Lizny, který pocházel
z podsedku ve Světlé a toho času byl služebným ve dvoře velkostatku.
Po vyrovnání podílů vůči Veroničiným sourozencům a matce se stávají - na základě postupní smlouvy z r. 1894 - Veronika a Alois Liznovi spolumajiteli
domku čp. 65. V manželství Liznových se narodily čtyři děti: Anna (*1895), Alois (*1900), Štěpánka (*1902) a Jaroslav (*1907). K r. 1910 se Alois Lizna uvádí
jako dělník ve sladovně.
V rodném domě zůstal nejstarší syn manželů Liznových - Alois, který se v červnu r. 1924 oženil s Anežkou, dcerou kováře Jana Mrvy z Uhřic. Mladší
Jaroslav se vyučil pekařskému řemeslu (mimo jiné např. pracoval v pekárně Jarošova mlýna v Knínicích) a v r. 1931 si vzal Marii, dceru krejčího Aloise Přikryla
z Kořence. V r. 1934 si na Kopci zakoupili pozemek a postavili si zde dům, který dostal čp. 138.

Na počátku historie domu čp. 66 stála láska dvou mladých lidí z bohatých selských rodin - Martina, syna půlláníka Jakuba Přichystala z čp. 17
a Mariany, dcery půlláníka Jakuba Horáka z čp. 10. Vzali se v květnu 1808 (to již měli tříměsíčního syna Františka), aniž by tušili, že právě v jejich případě se
vyplní ono známé přísloví: „Svatba v máji, do roka máry“. Martin Přichystal totiž brzy po svatbě zemřel (zřejmě mimo Šebetov, protože se v matrice neuvádí).
Protože v hospodářství chyběla mužská ruka, Mariana s dalším sňatkem dlouho neotálela a v září 1810 se provdala za domkařského syna Josefa Tihona
z Kladorub-Trávník. Manželství Tihonových zůstalo bezdětné.
V r. 1828 se Marianin syn František Přichystal oženil s Josefou Hrazdirovou z čp. 14, s níž měl pět dětí. Dospělosti se dožila pouze dcera Mariana.
V r. 1835 zemřel osmadvacetiletý František Přichystal na tuberkulózu. O necelých deset let později, v květnu 1844 si jeho dcera Mariana Přichystalová vzala
o pětadvacet let staršího šafáře v Mořicově dvoře Tomáše Sulického, který pocházel ze slezského Koniecpole (okr. Čenstochová, Polsko).
Suličtí bydleli ve Světlé a zde se jim také narodily a dospělosti se dožily čtyři děti, dcera Marie a synové Mořic, Antonín a Josef. Po manželově smrti
se Mariana Sulická vrátila zpět do rodného domku v Šebetově, který v r. 1870 nechala přepsat na syna Josefa a ten následně jednu polovinu na svoji manželku
Annu roz. Kolářovou z Pohory. K r. 1880 je Josef Sulický zapsaný jako zednický pomocník, k r. 1890 uvádí sedlářskou živnost, přičemž k ruce má tovaryše
Vincence Stříže. V l. 1900 a 1910 pracuje jako zedník u velkostatku.
Na základě postupní smlouvy předali manželé Suličtí v r. 1909 domek svému nejstaršímu synovi Františkovi a jeho manželce Julii roz. Holubové ze
Šebetova. Z jejich pěti dětí zůstala v rodném domku dcera Anna, provdaná v r. 1942 za Ludvíka Dobeše ze Šebetova.

Někdy kolem r. 1810 si na Kopci postavili dřevěný domek již postarší manželé Rozina a Blažej Špačkovi. Dlužno podotknout, že do té doby rodina
bydlela v podruží na gruntu čp. 16, odkud Blažej Špaček pocházel, a který patřil jeho bratru. Po r. 1823 předali Špačkovi domek dceři Eleonoře, v té době již
provdané za Matouše Přikryla ze Světlé. A historie se opakovala - Eleonora a Matouš Přikrylovi připsali někdy kolem r. 1860 domek dceři Veronice, od r. 1848
provdané za tkalce Františka Kostíka rodem ze Světlé.
Kostíkovi ve Světlé zpočátku bydleli. Po smrti Matouše Přikryla v r. 1865 se sice přestěhovali do Šebetova, dlouho zde však nepobyli. V prosinci 1877
domek čp. 67 „se všemi právy a břemeny“ prodávají za „obapolně ujednanou cenu 400 zlatých rakouského čísla“ manželům Marii a Mořici Sulickým, a to
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každému ku polovici. - Mořic Sulický (viz čp. 66) pracoval jako pacholek u velkostatku. Ženatý byl s Marianu roz. Dosedlovou z Knínic, s níž měl tři děti, dvě
dcery a syna Antonína, který se k r. 1890 učil kovářskému řemeslu ve Vídni.
V r. 1891 postoupil Mořic Sulický svoji polovinu domu manželce, která o rok později domek prodala Františce Dobešové, manželce podruha Františka
Dobeše rodem z Uhřic. (Dobešovi původně bydleli v podruží na čp. 16, před r. 1890 se přistěhovali k Sulickým na čp. 67.) Před r. 1900 se majiteli domku stávají
Františka a František Dvořákovi. - František Dvořák pocházel z Vážan. K r. 1900 se uvádí jako nádeník na panském, od r. 1910 pracoval na zdejší pile. Zemřel
v r. 1932, jeho manželka v r. 1951. Na základě usnesení ze září r. 1952 se majitelkou čp. 67 stala vnučka manželů Dvořákových Marie, v té době již provdaná
za Jaroslava Geršla rodem ze Šebetova, jinak technického úředníka v Brně. V následujících letech byl domek (někdy před r. 1871 přestavěn na zděný) zbourán.
Dnes stojí v jeho místech dům čp. 239.

Jak uvádí v šebetovské kronice badatel Alois Ferulík, domek s čp. 27 stával původně v Zábraní. Mezi léty 1800-1810 z nějakého důvodu zanikl (snad
vyhořel) a Pavel a Barbora Veselí, jimž patřil, si pod stejným číslem postavili nový tentokrát na opačném konci vesnice, na Kopci.
Pavel Veselý byl synem Josefa Veselého, který se s manželkou Kateřinou přistěhoval do Šebetova zřejmě z některé okolní vesnice krátce po r. 1750.
Pracoval jako námezdní síla u sedláků a stejným způsobem hledal obživu i jeho syn Pavel, který se v lednu 1780 - to se uvádí jako podruh na čp. 36 - oženil
s Barborou, dcerou po zdejším sedlákovi Matouši Kalusovi. Krátce po svatbě se manželům Veselým narodily dcery Veronika a Josefa. Když v r. 1788 přichází
na svět třetí dítě a zároveň první syn František, je Pavel Veselý zapsaný již jako domkař na čp. 27. Druhý syn Josef se manželům Veselým narodil po dlouhých
jedenácti letech, v srpnu 1799.
Po r. 1817 předává Pavel Veselý domek nejmladšímu synovi Josefovi, v té době již ženatému s Annou roz. Procházkovou z Knínic. V pořadí dalším
majitelem domku se stává syn Anny a Josefa Veselých, František (*1824), a to krátce po své svatbě s Marianou Přichystalovou z Knínic v r. 1856. V manželství
Mariany a Františka Veselých se narodilo sedm dětí. Posledním z nich byl syn Tomáš, který zemřel na „celkovou slabost“ záhy po narození. Mariana Veselá
přežila svého nejmladšího syna o necelý týden.
Aby mohl František Veselý zabezpečit domácnost, nezbývalo mu, než se co nejdříve poohlédnout po nové hospodyni. Na konci dubna 1872, tedy
necelé čtyři měsíce po manželčině smrti si tak bere Annu Kostíkovou ze Světlé. Dne 7. 2. 1873 přichází na svět jejich jediné dítě, syn Tomáš, k němuž se vrátím
v následující kapitole.
Tkalcovský mistr František Veselý si druhého manželství dlouho neužil, v září 1874 totiž zemřel na vodnatelnost. Rodný domek krátce před svou smrtí
odkázal nejstarší dceři Antonii (*1863), která se - poté co se jí v r. 1886 narodila nemanželská dcera Anna - provdala za čeledína při velkostatku Tomáše
Vondála z Pamětic. Manželství Vondálových zůstalo bezdětné. V prosinci 1905 se novými majiteli domku stávají Antoniina dcera Anna a její manžel Richard
Koutný, který pocházel z Cetkovic a byl tesařem (k r. 1920 se například uvádí jako tesařský mistr u stavitele K. Havliny v Boskovicích).
V manželství Koutných se narodily tři dcery (Ludmila, Anna a Antonie) a jediný syn Richard (*1908), který se na základě odevzdací listiny z dubna 1939
stal dalším z řady majitelů domku čp. 27.

Jak již víme z předchozí kapitoly, Tomáš Veselý (*1873) byl jediným synem (a vlastně i jediným dítětem) Františka Veselého z jeho druhého manželství
s Annou Kostíkovou ze Světlé. Možná stojí za připomenutí, že z prvního manželství měl František Veselý také syny, totiž Františka (*1857), opět Františka
(*1868) a Tomáše (*1872), žádný z nich se však nedožil vyššího věku.
František Veselý zemřel v září 1874. Vdova Anna Veselá zůstala na celou domácnost sama. Aby uživila sebe, syna Tomáše a dvě nevlastní dcery Antonii
a Marii, pracovala jako nádenice střídavě u sedláků a na velkostatku. V hospodářství jí pomáhala především Antonie, která si později našla místo dělnice ve
sladovně a jak již víme, provdala se za Tomáše Vondála. O dva roky mladší Marie byla postižená a až do své smrti v r. 1918 zůstala odkázaná na pomoc sestry
a nevlastní matky.
Tomáš Veselý se vyučil zedníkem a 27. září 1896 se oženil s Josefou Polákovou, jednadvacetiletou služebnou na čp. 9, jinak dcerou Františka Poláka
z Okrouhlé. V následujících letech bydleli manželé Veselí v podnájmu na čp. 45. V této době se jim narodil syn František (*1896; v r. 1922 se v Hanušovicích
oženil s Marií Neubauerovou, byl četníkem a žil v Lanškrouně), dcera Josefa (*1899; zůstala svobodná a bydlela v Šebetově), dcera Růžena (*1901; v r. 1925
se provdala za Aloise Sehnala ze Světlé) a syn Emil (*1904; vyučil se zámečníkem a bydlel v Křenově).
V listopadu 1904 odkupují Tomáš a Josefa Veselí od manželů Kavanových pod novým čp. 113 část bývalého půllánu čp. 38. Tak konečně získávají svůj
vlastní domov, kde v následujících letech přichází na svět syn Jaroslav (*1907 -†1907), dcera Anna (*1908; v r. 1932 se provdala za zedníka Josefa Přikryla
z Vážan), syn Josef (*1911; viz níže), dcera Marie (*1914; v r. 1940 se provdala za krejčího Aloise Živného z Kořence; manželé zůstali na čp. 113) a konečně
dcera Antonie (*1916; v r. 1940 se provdala za rolníka Františka Ševčíka z Knínic).
Tomáši Veselému se dařilo i po stránce profesní. Zednické řemeslo pověsil na hřebík a nejpozději v r. 1910 nastoupil na místo listonoše u zdejší
c. k. pošty. Po r. 1918 se stal zaměstnancem Československé pošty a dopisy a balíčky roznášel po Šebetově ještě v r. 1932. Do výslužby odešel nejpozději
v r. 1940. Dlužno podotknout, že Tomáš Veselý byl rovněž jedním ze zakládajících členů zdejších jednotky dobrovolných hasičů, kde působil až do své smrti,
která jej zastihla v červenci 1953.

Příjmení „Veselý“ se na Kopec vrátilo až po více jak čtyřiceti letech od odchodu Tomáše Veselého, a to díky jeho synu Josefu Veselému, který si zde
po r. 1944 postavil rodinný domek čp. 153.
Josef Veselý se narodil 3. února 1911. Po ukončení měšťanky v Knínicích nastoupil v prosinci 1925 do učení k stolařskému mistru Josefu Chlupovi
(není uvedena obec). Protože se po celé následující tři roky „vždy počestně choval, byl pilným a věrným, takže si v řečené době osvojil vědomosti a zručnosti“,
obdržel od „Společenstva stolařů, řezbářů, kolářů a bednářů okresu Jevíčského v Jevíčku“ dne 20. prosince 1928 „List výučný“, na jehož základě se stal
stolařským tovaryšem.
Informace o tom, kde v následujících letech Josef Veselý pracoval, jsou velmi kusé. Z dochovaných listin lze vyčíst, že v rozmezí dvou měsíců od
května do srpna 1929 vykonával pomocné stolařské práce u stolaře Jana Parolka v Cetkovicích. Od 7. 10. do 14. 12. téhož roku pracoval jako stolařský
pomocník v továrně na výrobu nábytku Antonína Horáka v Boskovicích na Bělé, a to - jak potvrzuje sám Antonín Horák - k úplné spokojenosti. Ve stejném
duchu obdržel Josef Veselý „Vysvědčení“ i od dalšího majitele firmy na výrobu nábytku Čeňka Bárty ze Šebetova - Kapouňat čp. 100, kde byl zaměstnaný od
dubna do srpna 1930. A velmi kladného hodnocení se mu dostalo i od vedení zdejší pily, kde pracoval od 10. 9. 1930 do 18. 9. 1931.
Základní vojenskou službu absolvoval Josef Veselý od 1. 11. 1933 do 13. 9. 1935 u technické roty 39. pěšího pluku v Petržalce u Bratislavy (dnes část
Bratislavy). Během služby prodělal zákopnický a vodní výcvik. V září 1935 se vrátil zpět do Šebetova a v následujících letech zřejmě pracoval porůznu jako
stolařský dělník. Po neurčité období (nejpozději snad do r. 1947) zastával rovněž místo obecního zřízence. V červenci 1951 nastoupil Josef Veselý jako hlídač
do tehdejší ozdravovny, zřízené v bývalém zámku. V pozdějších letech - to již byl do zámku umístěn Ústav sociální péče - zde vykonával údržbářské, převážně
stolařské práce.
Dne 29. prosince 1938 se Josef Veselý oženil s Ludmilou Krejčířovou (*1913 -†2000), dcerou Františka Krejčíře z Pamětic. Novomanželé zpočátku

