SI

Zvukový systém 7.1

Říjen v pranostikách
/4./ Svatý František zahání lidi do chýšek.
/8./ Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá.
/15./ Po svaté Tereze mráz za nehty zaleze.
/16./ Svatý Havel do zelí zajel.

Program kina Šebetov
Pátek 19. října – DEADPOOL 2
Když Wade Wilson neboli Deadpool v roce 2016 do kin vtrhnul jako nejužvaněnější
a nejvtipnější superhrdina všech dob, brutálně zamával nejen se svými protivníky,
ale i s žebříčky nejnavštěvovanějších komiksových filmů. A nyní se vrací, aby
s pomocí svých schopností opět zachraňoval celý svět. Třeba před děsivě
nebezpečným lepkem v potravinách.
Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola (Ryan Reynolds). Možná
s ním prožijeme okamžiky, kdy jako kuchař přežívá skoro smrtící hovězí útok a hned poté
prahne po splnění svého velkého snu: stát se nejvyhledávanějším barmanem v Mayberry.
A zároveň se chce vyrovnat s tím, že zcela ztratil chuť a snaží se tedy znovuobjevit
správné životní koření. Pátrá i po nějakém nestabilním kondenzátoru, bojuje s nindži
i japonskou jakuzou a vzdoruje smečce sexuálně agresivních čoklů. Deadpool také vyráží
do světa, aby objevil pro něj významné životní body: rodinu, přátelství, novou chuť
prožívat dobrodružství a také, aby si zasloužil vytoužený hrneček s nápisem „Nejlepší
milovník na světě“. Nebo taky ne.
Deadpool je zkrátka chlapík mnoha tváří, byť by ta jeho pravá, ukrytá pod maskou, je
pěkně hnusná. Ale za to nemůže. Což ovšem neplatí o jeho hodně černém smyslu
pro humor a netradičním přístupu k superhrdinským pravidlům fair play.

Hrajeme super nadupanou verzi, která je rozšířená o 15 minut akčních scén a vtipů!!!

/18./ Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volné měj,
po svatém Lukáši za ňadra je dej!
/21./ Na svatou Voršilu se má zelí klidit domů,
jinak na ně Šimon a Judy nechá napadnout sníh.
/28./ Na Šimona a Judy leze zima z búdy a nemá-li
moci, přijde na Vše svaté v noci.

Zájezd do termálů
Nejen jaro, ale i podzim je obdobím, kdy pořádáme tradiční
zájezdy za koupáním do termálních lázní. V sobotu 22. září
2018 zamíříme do maďarského Büku, do vzdálenějšího
rozsáhlého a tolik oblíbeného komplexu Bükfürdő. Odjezd je
v 5 hodin z hlavní křižovatky, návrat v cca 22 hodin. Cestou
zpět uskutečníme v Maďarsku i malou nákupní zastávku. Cena
zájezdu je 450 Kč za obsazenou sedačku v autobusu /doprava
+ pojištění léčebných výloh v zahraničí/, cena vstupného do
lázní je: 220 Kč za dospělého či seniora, 130 Kč za děti
a mládež ve věku 3 – 16 let. Celkem tedy 670 nebo 580 Kč.
Maďarské forinty zakoupíte v soukromých směnárnách nebo
např. v boskovické pobočce České spořitelny. Zatím máme
ještě jedno volné místo, zpravidla se však těsně před dnem
odjezdu často nějaké místo uvolní.

Širokoúhlý film, české znění, do 15 let nepřístupný, 134 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 2. listopadu – JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob. Dinosauři z Jurského světa
jsou v ohrožení a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas Howard se vydávají na jejich
záchranu. Tento film naplno prožijete jen na velkém plátně kina!
Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla Nublar, exotickém ostrově, kde
prosperoval unikátní zábavní park Jurský svět, než se jeho exponátům podařilo utéct
z klecí. Ve finále jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob opustili ostrov poslední lidé
a nechali ostrov napospas prehistorickým tvorům. Jenže teď se za nimi musí vrátit.
Proč? Protože na ostrově se probudila tamní sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách
hrozí vyhynutí. Claire (Bryce Dallas Howard) se z upjaté manažerky parku proměnila
v aktivistku, která je chce za každou cenu zachránit. A Owena (Chris Pratt) na ostrov žene
touha najít a spasit Blue, inteligentního ještěra, jehož dokázal vychovat a částečně vycvičit,
a po němž se po zániku parku slehla zem. Na Isla Nublar jim však nehrozí jenom sežrání,
zašlápnutí či spálení tekoucí lávou. Hned po příjezdu se stanou očitými svědky
a nedobrovolnými aktéry falešné hry, která v konečném důsledku může změnit život na
celé planetě a vrátit ho o pár miliónů let zpátky.
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 130 minut, www.cinemart.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.

Volební informace
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - 5. a 6. října 2018
Oznámení o době a místě konání voleb
Na základě § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů informujeme o době a místě konání voleb
v obci Šebetov pro volby do zastupitelstev obcí konané ve
dnech 5. a 6. října 2018.
Místo konání volby: zasedací místnost Obecního úřadu
Šebetov, čp. 108.
Volební místnost bude otevřena:
- pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
- sobota 6. října 2018 od 08.00 do 14.00 hodin.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (platným

59. ročník
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přede dnem konání voleb. V den voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru,
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
Pokud chcete např. ze zdravotních důvodů provést volbu
z domova do přenosné volební urny, prosím oznamte to
okrskové volební komisi Šebetov v první den voleb
prostřednictvím telefonního čísla 530 336 530.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna o sobotách,
nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
08.9. MUDr. Stojanov Blansko, B. Němcové 1222/15,
telefon 605 184 479
09.9. MDDr. Koudelková, Blansko, Pražská 1b, 516 419 538

15.9. MUDr. Beranová, Blansko, Gellhornova 9, 735 056656
16.9. MDDr. Bočková Eva, Kunštát, nám. ČSČK 38,
telefon 516 462 203
22.9. MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČSČK 38,
telefon 516 462 203
23.9. MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15, 516 474 310
28.9. MUDr. Grénarová Magda, Boskovice, Růžové nám. 16,
telefon 774 710 550
29.9. MUDr. Grenarová Marie, Poliklinika Blansko, Sadová
č.p. 33, telefon 724 081 182
a ihned nabídli svou pomoc nejprve víle z javoru, potom
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Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
13.10. MUDr. Hosová, Rájec, Zdrav. středisko, 516 432 138
14.10. MUDr. Hošáková, Adamov, U Kostela 4, 516 446 428
20.10. MUDr. Láníková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 456
21.10. MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8, 516 456 109
27.10. MUDr. Jaklová, Boskovice, Smetanova 24,
telefon 516 454 046
28.10. MDDr. Janáč, Boskovice, Lidická 10, 537 021 289
03.11. MUDr. Jílková, Rájec, Ol. Blažka 145, 516 410 786
04.11. MUDr. Kopáčková, Letovice, A. Krejčího 1a,
telefon 516 474 369
10.11. MUDr. Adamová, Letovice, Masarykovo náměstí 18,
telefon 516 474 018
11.11. MUDr. Kraml, Boskovice, Růžové nám. 16,
telefon 733 644 499
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.

Změna provozních hodin pošty
Z provozních důvodů budou ve dnech 22. října – 26. října
2018 upraveny hodiny pro veřejnost a to následovně:
Pondělí 22.10.
7:30 – 10:30 14:00 – 16:00
Úterý 23.10.
7:30 – 10:30 14:00 – 16:00
Středa 24.10.
8:00 – 11:00 13:30 – 15:30
Čtvrtek 25.10.
7:30 – 10:30 14:00 – 16:00
Pátek 26.10.
7:30 – 10:30 14:00 – 16:00

na hlavní křižovatce musela být odložena na konec listopadu.
Zpozdily se dodávky elektroniky, zobrazovačů a především
hliníkových pouzder. Panely se stále vyrábí a kompletují.

říjen 2018
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Plánované akce v obci
Oblíbené cvičení pro ženy v tělocvičně Základní školy
Šebetov se koná každé pondělí od 17 do 18 hodin.
Orientální tanec je jeden z nejkrásnějších forem pohybu,
který vyjadřuje energii a radost. Probuďte v sobě ženskost
a smyslnost v kroužku, který vede každou středu od 18 do 19
hodin v tělocvičně ZŠ Šebetov paní Vendula Kammererová.
V sobotu 27. října jste zváni na lampiónový průvod.
Pozvánku na jdete na úvodní straně Zpravodaje.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena v sobotu 13. října, 27. října
a 24. listopadu 2018 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 4. října, 18. října,
1. listopadu a 15. listopadu 2018. Případné reklamace
neodvezených nádob uplatňujte na telefonu 724 761 642.
Prosíme občany, aby v den odvozu neblokovali průjezd pro
svozový vůz na místních komunikacích 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.

Čištění a prohlídky komínů
Před začínající topnou sezónou upozorňujeme občany na
zákonnou povinnost provést alespoň 1x ročně odbornou
kontrolu kouřovodů a těles komínů autorizovaným
kominíkem. Kontrola spojená s vymetením komínu znamená
zvýšení účinnosti komínového tahu, bezpečí Vás i osob
v objektu a platnost pojistky Vaší nemovitosti.
I pro letošní rok jsou tyto práce nasmlouvány
s Kominictvím Koudelka z Moravské Třebové /mobil:
601 559 949/. Hromadné kontroly týmem kominíků budou
prováděny v Šebetově od středy 7. do pátku 9. listopadu
2018. Lonští zákazníci se již hlásit nemusí, firma jim termín
prohlídky oznámí den předem telefonicky. Noví zájemci si
prohlídku mohou sjednat na výše uvedeném čísle.

Klípky-střípky
* Na web obce jsem přidal fotogalerie ze zářiových akcí
v obci, stejně tak i videa z 18. Dnů otevřených dveří
Sociálních služeb.
* Pacientům našeho zdravotního střediska se omlouváme za
komplikace, které v nejbližších dnech způsobíme prováděním
výmalby stěn chodeb a všech prostor sociálního zařízení.
* V obci bylo certifikovaným arboristou provedeno odkácení
smrků napadených podkorním hmyzem. V listopadu bude
týmem odborníků provedeno prořezání zeleně v areálu MŠ
a především výchovné řezy na lípách na návsi.
* Montáž informačního panelu s aktuálními odjezdy linek IDS

a
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palachu stály fronty a mnohdy se na všechny ani nedostalo. Místo cukru se prodával sacharin, pivo se vařilo z jetele a pýru, na školách se učilo jen když bylo
uhlí. Stoupaly ceny oděvů a obuvi.
- 6. 5. se na zasedání obecního výboru probíralo pachtovné za obecní pozemky.
- 20. 5. - se opět probíralo pachtovné s tím, že nelze sehnat obecního pastýře, proto si každý bude za drobný poplatek pást dobytek na obecním pozemku
sám. Dalším bodem zasedání bylo projednání v pořadí již VI. válečné půjčky. Až na jednoho člena výboru všichni požadavek Zemského výboru v Brně zamítli
s odůvodněním, že obec musí splácet dluh 55 000 K za stavbu obecné školy a 15 700 K za stavbu obecního domu. Dále se projednával obecní rozpočet
na r. 1917.
- 3. 6. - se obecní výbor sešel za účelem znovuprojednání VI. válečné půjčky. Vzhledem k tomu, že c. a k. okr. hejtmanství v Boskovicích nevzalo na vědomí
usnesení obecního výboru z 20. 5. a znovu co nejdůtklivěji žádalo, aby obec „svou vlasteneckou povinnost vykonala“, nezbývalo obecním výboru než
odsouhlasit u Zemědělské banky markrabství Moravského v Brně zápůjčku ve výši 10 000 korun.
- 13. 11. - jednal obecní výbor o VII. válečné půjčce.

1918……………………………………………………………………………………………………………………………………
- 13. 1. byl na zasedání obecního výboru schválen obecní rozpočet na r. 1918.
- 25. 3. obecní výbor projednal schválení účtů za r. 1917 a pronájem obecních pozemků.
- 5. 5. byla volena komise pro výběr jatečného dobytka.
- 2. 6. projednával výbor odprodej obecních pozemků.
- 9. 6. se jednalo o již o VIII. válečné půjčce, která byla odsouhlasena ve výši 5000 korun.
- 29. 6. jednal obecní výbor o navýšení VIII. válečné půjčky o 1000 korun.
- 4. 8. - starosta vyhlásil zákaz pastvy na některých obecních pozemcích.
Válečná situace v té době - jak uvádí zápis - již byla kritická: vojáci dezertovali, schovávali se po lesích a státní
a vojenské orgány byly bezmocné.

A nyní několik zajímavých čísel……………………………………………………………………………………………
Podle matriky FÚ Knínice se v Šebetově během války, tedy v rozmezí od 28. 7. 1914 do 28. 10. 1918 narodilo 39 dětí. Posledním dítětem, které spatřilo
světlo světa ještě v c. a k. mocnářství, byl Karel Štěrba (*18. 10.), syn kočího Karla Štěrby, který toho času bydlel v panské cihelně. Prvním dítětem
samostatného státu se stala Božena Komárková (*14. 11.), dcera podruha Františka Komárka z čp. 33. Za stejné období zemřelo v obci 50 osob. Poslední se
nové republiky nedožil František Rosenberg (†21. 7. ve věku necelých 71 roků), výměnkář a vdovec z čp. 97.

O tom, jak místní občané přijali před sto lety vyhlášení samostatné Československé republiky, se v kronice zdejší četnické stanice
dočteme následující:
28. 10. 1918 - Zákonem vydaným národním výborem v Praze dne 28. 10. 1918 vstoupil samostatný stát československý v život a aby zachována byla souvislost
dosavadního rázu se stavem novým a nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu, národní výbor jménem československého
národa jako vykonavatel státní svrchovanosti nařídil:
Článek 1: státní vládu československého státu určí národní shromáždění ve srozumění s československou národní radou v Paříži jako orgánové jednomyslné
vůle národa - než se tak stane, vykonává státní svrchovanost národní výbor. Článek 2: Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony zůstávají prozatím v platnosti.
Článek 3: Všechny úřady samosprávné státní a župní ústavy, státní, zemské, okresní, župní zůstanou prozatím v platnosti. Článek 4: Všechny úřady
samosprávní, státní, okresní a obecní jsou podřízeny národnímu výboru, a že tento zákon nabývá platnosti dnem 28. 10. 1918 a že předsednictvu národního
výboru se ukládá, aby tento zákon provedlo.
Vyhlášení zákona dne 28. 10. 1918 o státním převratu na samostatný stát československý rozšířilo se v obvodě jako blesk a obyvatelstvo přijalo tento zákon
s velkým nadšením a jásotem. Hned počaly se pořádati ve všech obcích zdejšího obvodu slavnostní průvody tak dlouho očekávaného dne, vyvěšeny byly ihned
jak na veřejných též na soukromých budovách prapory v národních barvách a obecenstvo bylo štěstím jako by se bylo znovu narodilo.
Ve školách jakož i na jiných veřejných místech pořádány byly ihned přednášky o významu tohoto dne a o tvůrcích osamostatnění státu československého,
jenž tímto dnem po 300leté porobě vešel opět v život.
Vojáci, kteří tou dobou meškali na dovolené, aneb z jiných příčin doma se zdržovali, jakož i někteří nevojáci, zvláště sokolové s nadšením hlásili se dobrovolně
k dispozici národnímu výboru k uhájení vyhlášení samostatnosti. Též bylo ihned započato se sundáváním potažmo odstraňováním všech německých nadpisů
a dvouhlavých orlů, jimiž byly tou dobou veškeré veřejné úřady a trafiky označeny bez jakéhokoliv nedorozumění a nebylo proti zdejší stanici a mužstvu téže
ze strany obecenstva nikterak nepřátelsky vystupováno.
Ve dnech dalších bylo pozorováno všeobecné uspokojení obyvatelstva, které rychle vžilo se v poměry v mladém osvobozeném státě a vysazovaly obce na
památku osvobození národa českého „lípy svobody“, jež dělo se v rázu slavnostním, při čemž bylo vždy vzpomenuto tvůrců osvobození českého národa.“

V prosincové příloze zpravodaje se seznámíme s historií rodu Valentů.

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

Fotopřílohu najdete ve vnitřní straně Zpravodaje.
K fotografii 7a: - František a Emanuel Sedlářovi zasílají pozdrav hostinské Antonii Mrvové. Lístek je datován 25. 6. 1915 (známka) a byl zaslán z rumunského
Nagyszebenu (dnes Sibiu). V textu se uvádí: „Srdečné pozdravy Vám všem a všem známým zasílají Vaši Fr. Sedlář a Eman.“ Z boku je dospáno: „Za tři hodiny
jedem na italský hranice za Josefem.“ - Emanuel Sedlář padl o měsíc a půl později - viz výše.

Dne 28. října 1918 byla vyhlášena Československá republika. Tomuto aktu předcházely čtyři roky, během nichž zmítala (nejen) Evropou nenasytná
válečná hydra, která si v konečném důsledku vyžádala téměř 10 milionů padlých, 21 milionů zraněných a více jak 7 milionů pohřešovaných vojáků. Mezi
padlými či pohřešovanými bylo i čtrnáct mužů z naší obce: čtrnáct mužů, kteří byli nuceni opustit své rodiny a blízké, aby kdesi na italské frontě či v daleké
Haliči položili životy za monarchii, jejíž zájmy jim byly ve skutečnosti zcela cizí.
Jejich památku dnes připomíná pomníček před hasičkou zbrojnicí. - Axman Arnošt, Hirt František, Kopal František, Loučný František, Machein Karel,
Roupa Alois, Sedlář Emanuel, Snášel Josef, Soukup Josef, Stříž František, Valenta Jaroslav, Valenta Josef, Vojtěch František, Žáček Alois. - Co jméno,
to životní příběh …

Arnošt Axman se narodil na Melkově, kde jeho otec František Axman pracoval na tamější pile. V r. 1899 se rodina přestěhovala do služebního bytu
při nové pile v Šebetově.
Krátce po r. 1910 ukončil Arnošt Axman studia na C. a k. české technické vysoké škole v Brně a následně zde nastoupil jako odborný asistent.
Dne 16. srpna 1914, tedy na samém prahu I. světové války se oženil v Brně u sv. Tomáše s Marií Vogelovou, která pocházela z Pohořelic a v Brně pracovala
jako „knihvedoucí“. Manželé bydleli na dnešní ul. Veveří (do r. 1919 Draschegasse).
Krátce po sňatku byl Arnošt Axman povolán k c. a k. 8. pěšímu pluku, s nímž odešel na srbskou frontu. Zde se počátkem prosince 1914 zúčastnil
krvavého střetnutí na řece Kolubaře nedaleko Valjeva. (Dne 3. 12. Srbové nečekaně zaútočili na přesunující se rakousko-uherské jednotky. Výsledek bitvy byl
pro Rakousko-Uhersko tragický, přišlo o 224 000 vojáků.)
Arnošt Axman byl v bitvě zraněn. Zemřel 4. 12. 1914 v polní nemocnici ve Valjevu, kde byl také pochován. (Valjevo leží v dnešním Srbsku.)

Život teprve devatenáctiletého Františka Hirta, syna stolaře Vincence Hirta z čp. 11 vyhasl na samém konci války.
František Hirt sloužil u 11. pěšího pluku (první setnina strojních pušek), s nímž se zúčastnil bojů na italské frontě, přesněji v oblasti masivu Grappa
(oblast Veneto, Itálie), kde se od listopadu 1917 snažily rakouské jednotky prorazit italskou obrannou linii. Hlavní boje se soustřeďovaly kolem vrcholu Monte
Grappa. Poslední bitva se zde odehrála v říjnu 1918 a rakousko-uherská armáda v ní byla rozdrcena. V té době také umírá někde na svazích kamenité hory
František Hirt. Jeho ostatky zůstaly na bojišti.

František Kopal byl synem krejčího Josefa Kopala, který později pověsil své řemeslo na hřebík a pracoval jako námezdní síla u zdejších sedláků. Rodina
se proto velmi často stěhovala z místa na místo.
František Kopal se vyučil obuvníkem a v září 1900 se oženil s Marií Ondrouškovou z Protivanova. Krátce po svatbě bydleli manželé v Knínicích
na čp. 158, kde se jim narodil syn František (vyučil se krejčím v Prostějově a zde se rovněž v r. 1927 oženil). O rok později si Kopalovi kupují domek čp. 57
v Šebetově, kde v r. 1902 přichází na svět syn Alois (učil se krejčím v Prostějově, kde také 26. 10. 1918 zemřel na zápal plic), v r. 1904 dcera Marie (provdána
r. 1936 v Brně), v r. 1906 syn Josef (rovněž se vyučil krejčím v Prostějově a v r. 1929 se zde i on oženil) a konečně v r. 1908 dcera Anna (†1909). Na podzim
1909 prodali Kopalovi domek Josefu a Antonii Vachovým a odstěhovali se zatím neznámo kam.
František Kopal padl v prvním roce války. Bližší informace související s jeho úmrtím se mi zatím zjistit nepodařilo.

František Loučný pocházel z obce Leština nedaleko Zábřehu. Někdy krátce po r. 1910 byl přidělen C. k. státní dráhou coby železniční zřízenec do
Šebetova. Zde se seznámil s Annou Matouškovou, která pracovala jako dělnice na pile a byla dcerou Veroniky Matouškové z čp. 89. V květnu 1912 se v té
době ještě nesezdanému páru narodila dcera Anna Leopoldina, která zemřela ve třech letech na spálu.
František Loučný se s Annou Matouškovou oženil 13. května 1913. Po manželově smrti bydlela Anna Loučná nějakou dobu u Lujkových na čp. 115.
V r. 1920 se uvádí jako hospodyně u správce pily Františka Humpolíka, za něhož se nakonec v prosinci 1935 provdala. Manželství zůstalo bezdětné.
František Loučný sloužil v hodnosti četaře u c. a k. 93. pěšího pluku. Zemřel 18. 7. 1915 v polní nemocnici 2/13 v městě Horodenka v Haliči během
červencové ofenzívy rakousko-uherských a německých vojsk proti ruské armádě. Pochován je na hřbitově v Horodence (dnešní Ukrajina).
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Otec Karla Machaina, Bedřich Machain pocházel z dolnorakouského Sierndorfu (severně od Vídně). Kolem r. 1890 se přistěhoval do Boskovic,
kde nastoupil místo kočího u tamějšího velkostatku. V Boskovicích se také seznámil se švadlenou Annou Polákovou, dcerou po bednáři Hubertu Polákovi.
V r. 1893 se ještě nesezdanému páru narodil syn Karel. Bedřich Machain syna legitimoval o čtyři roky později v srpnu 1897, kdy se s Annou Polákovou oženil.
V r. 1897 získal Bedřich Machain místo kočího u šebetovského velkostatku. Rodina bydlela ve dvoře u zámku a v následujících letech se rozrostla
ještě o další dva potomky, syna Bedřicha a dceru Bedřišku. Po r. 1914 se Bedřich Machain stal šafářem a tak je zapsán i k r. 1920, kdy již bydlel ve dvoře sám:
manželství Machainových bylo rozvedeno na jaře r. 1921.
Mladý Karel Machain odešel po ukončení obecné školy do Vídně, aby se tu vyučil prodavačem v obchodě se střižným zbožím. K r. 1910 se uvádí jako
obchodní příručí ve Vídni. Na konci srpna 1914 byl Karel Machain předčasně povolán k vojenské službě u c. a k. 8. pěšího pluku. S ním se zúčastnil bojů na
ruské frontě. Padl 30. 7. 1916 v bitvě u Brodů, během níž musely rakousko-uherské oddíly před nátlakem ruské armády ustoupit za linii fronty. (Brody leží na
dnešní Ukrajině.)

Podsedek čp. 42 nakonec Valentovi v r. 1919 předali dceři Františce a jejímu manželovi Josefu Vojtěchovi rodem z Hrádkova. Později zde hospodařil
jejich syn František Vojtěch.

Rodiče Aloise Roupy, podruh František Roupa rodem ze Sudic a Barbora roz. Machátová rodem z Knínic se vzali v r. 1882. V následujících letech bydleli
porůznu u sedláků v Šebetově, kde se jim narodilo celkem osm dětí: jedna dcera a sedm synů, z nichž se dospělosti dožili pouze tři, totiž dva nejmladší Rudolf
a Ludvík (ten se vyučil v Olomouci kovorytcem a zemřel v devatenácti letech na souchotiny) a dále v pořadí třetí nejstarší Alois. Ještě doplním, že František
Roupa se někdy kolem r. 1890 stal pohrabáčem, tedy jinými slovy měl na starosti údržbu silnice.
Alois Roupa se vyučil zednickému řemeslu a pracoval „pod mistrem“ na různých stavbách v okolí. Když vypukla světová válka, byl jakožto záložník
c. a k. 8. pěšího pluku okamžitě povolán do zbraně. Padl na ruské frontě v oblasti obce Lgota Murowana dne 24. 11. 1914. O dva dny později zde byl pohřben.
(Obec leží severně od Krakowa v dnešním Polsku.)

Alois Žáček byl nemanželským synem Františky Žáčkové, která pocházela z Kořence. Narodil se na čp. 63 u Vojtěchů, kde vdova Františka Žáčková
bydlela v podnájmu. Na živobytí si vydělávala námezdní prací u místních sedláků. V červnu 1903 ji zabil blesk. Šestiletého Aloise se ujali Vojtěchovi.
Alois Žáček byl k c. a k. 8. pěšímu pluku odveden zřejmě někdy v druhé polovině r. 1915. Padl 23. 6. 1916 na ruské frontě u obce Gruziatyn nedaleko
města Kolky ve Volyňské oblasti na Ukrajině. Pochován byl o den později tamtéž. (V červnu 1915 vedla německá a rakousko-uherská armáda ofenzívu proti
ruské armádě v oblasti východní Haliče. Dne 22. 6. se spojencům podařilo dobýt Lvov, hlavní město Haliče.)

Emanuel Sedlář pocházel ze starého selského rodu, usedlého už v 18. st. na podsedku čp. 15.
Jan a Eleonora Sedlářovi, Emanuelovi rodiče, měli celkem čtyři děti. Vedle dcery Hermíny to byl syn František, o němž se mi zatím nic bližšího zjistit
nepodařilo a dále nejmladší syn Jakub, který zemřel bezprostředně po narození. Hospodářství v rodném statku se tedy podle všeho měl ujmout prostřední
Emanuel, osud tomu však chtěl jinak.
Emanuel Sedlář nastoupil cestu c. a k. 8. pěšímu pluku hned po vyhlášení mobilizace, tedy 2. 8. 1914. Zemřel 7. 8. 1915 v bojích na italské frontě
u obce Doberdo (nedaleko Monfalcone, Itálie) a je zde také pochován. (Šlo o tzv. druhou bitvu na řece Soča: od 18. 7. během zhruba dvou následujících týdnů
odolávala rakouská-uherská armáda útočícím italským jednotkám. Za tu dobu na obou stranách zemřelo či bylo zraněno na 87 tis. vojáků.)
Ještě doplním, že podsedek čp. 15 předal Jan Sedlář v r. 1922 dceři Hermíně a jejímu manželovi Františkovi Sedlákovi. Jejich dcera Ludmila
se v r. 1946 provdala za Františka Krchňáka.

Josef Snášel byl druhorozeným synem dělníka ve sladovně a zároveň domkaře Františka Snášela, který bydlel na čp. 72 v Kapouňatech. - Dlužno
podotknout, že Snášelovi měli celkem devět dětí, dospělosti se však dožily pouze čtyři. Vedle dvou dcer to byli synové František, který se vyučil pekařem
a později v tomto oboru zkoušel v rodném domku podnikat, a již zmiňovaný Josef, který pracoval jako dělník na pile a přes léto si navíc přivydělával zednickými
pracemi.
Josef Snášel byl odvelen na počátku války. Přesné datum a místo jeho úmrtí nebylo známo, proto byl k 31. 12. 1919 prohlášen za nezvěstného.

Josef Soukup pocházel z cihlářské rodiny: jeho dědeček František Soukup se přistěhoval v r. 1865 do Šebetova za prací, přesněji se stal mistrem
v cihelně zdejšího velkostatku. Ze čtyř dětí manželů Soukupových zmiňme nejstaršího Jana, který se v r. 1879 oženil s Annou Jakubcovou z Kořence a ještě
téhož roku si koupil domek čp. 24 v Dolním Zábraní. Ve šlépějích své otce Jan nepokračoval. Cihlářské řemeslo pověsil takříkajíc na hřebík a začal pracovat
jako dělník v blízké sladovně.
Josef Soukup byl nejmladším ze šesti dětí Anny a Jana Soukupových. Po ukončení školní docházky se vyučil kovářskému řemeslu a poté odešel jako
kovářský pomocník hledat štěstí do Vídně. A zřejmě zde jej také zastihl začátek války. Povolán byl k c. a k. 8. pěšímu pluku, s nímž se dostal na ruskou frontu,
kde padl do zajetí. Zemřel 28. 5. 1915 v hodnosti svobodníka ve všeobecné nemocnici v Moskvě.

František Stříž se narodil v čp. 66 na Kopci, kde jeho rodiče bydleli v podnájmu u Sulických. Otec Vincenc Stříž pracoval jako zedník a námezdní dělník,
později si našel místo na zdejší parní pile. V r. 1887 se oženil s Annou Luterovou. Manželé měli tři (podle seznamu obyvatel snad čtyři) děti, z nichž František
byl nejstarší. Dospělosti se dožil ještě jeho mladší bratr Antonín, dcery (a) zemřely v kojeneckém věku.
V r. 1900 bydleli Střížovi krátce na čp. 60. V r. 1903 Vincenc Stříž zemřel a Anna s oběma syny našla útočiště u Monhortů na čp. 59. Po ukončení
obecné školy se František vyučil obuvníkem a v r. 1907 odešel na zkušenou do světa, přesněji - jak bývalo v té době zvykem - do Vídně. Do Šebetova se vrátil
po r. 1910.
Po vyhlášení války nastoupil František Stříž k zeměbraneckému pěšímu pluku č. 14, s nímž byl odvelen na ruskou frontu. Padl 26. 10. 1914 u obce
Ostrów jižně od Varšavy, kde je také pohřben. (Od září 1914 probíhaly těžké boje na řece Visle. Na konci října se rozhořela bitva u Ivangorodu - dnes Deblin.
Linie fronty se táhla jihovýchodním směrem podél řeky Visly. Rakousko-uherská a německá vojska v bitvě proti ruské armádě neuspěla a na začátku listopadu
se stáhla.)

František Vojtěch se narodil v čp. 63 na Kopci. Jeho otec Florian Vojtěch pocházel z Knínic. Domek čp. 63 koupil společně se svou manželkou Filomenou
roz. Dračkovou ze Šebetova v r. 1890. Vojtěchovi měli pět dětí, dvě dcery (obě zemřely v kojeneckém věku) a tři syny, z nichž se dospělosti dožili dva, totiž
František a Josef. Starší Josef, vyučený zedník, se v r. 1911 oženil. Po návratu z války zůstal v rodném domku.
František Vojtěch se živil jako obuvník. Když byl na konci září 1914 povolán jeho ročník do zbraně, nastoupil i on cestu k c. a k. 8. pěšímu pluku, který
byl doplňován z Brněnského kraje. Zřejmě se zúčastnil bojů na ruské frontě a zde někdy o Velikonocích r. 1916 padl. V r. 1919 byl na žádost své matky Filomeny
Vojtěchové prohlášen za nezvěstného.

Z dopisu francouzského vojáka, nasazeného v r. 1916 v bitvě u Verdunu:
„Milá matko, překročili jsme les Vaux Chapitre. Je to hrůza, jeden trychtýř vedle druhého, v každém leželi tři nebo čtyři mrtví, Francouzi i Němci, jeden přes
druhého. Jsou tady mrtví z října, pod nimi ti, co zemřeli v červnu, a pak už jen holé kostry těch březnových. Někteří ještě vypadají, jako by spali, modré a šedé
uniformy jsou dnes nazelenalé. Nacházíme kusy těl, jsou téměř jako stromy, které tady nemají ani koruny, ani větve. Střely je roztrhaly až ke kořenům. Je tady
pusto a ticho. Obrovský hřbitov lidství. Přeskakujeme mrtvé, bojíme se jich. Zítra jdeme do útoku. Modli se za mne.“

O životě v naší obci během válečných let 1914-18 se dochovalo velmi málo zpráv. Jedním z cenných zdrojů zůstávají zápisy
(i když velmi strohé) ze zasedání obecního výboru, z nichž jsem sestavila následující přehled.
1914……………………………………………………………………………………………………………………………………
- 30. 7. - to právě místní hospodáři sklízeli z pole ječmen - ohlásil obecní sluha bubnováním všeobecnou mobilizaci a přečetl provolání císaře Františka Josefa
II. „Mým národům“. Všeobecnou mobilizaci poté ještě znovu oznámil projíždějící automobil. Mobilizace se týkala mužů ve věku od 21 do 38 let.
- 2. 8. (mimochodem byla to neděle) odjížděli muži do války. Zde bych si dovolila vypůjčit úryvek z knínické kroniky, do které tamější kronikář Antonín Škrabal
k tomuto datu vepsal: „… nastal ten smutný a pro nikoho nezapomenutelný den odchodu našich vojínů ku službě vojenské; část jich jela ráno, ostatní pak
odpoledne. Netřeba zajisté vypisovati jednotlivě pohnutlivé výjevy z těchto trapných a dojemných chvil…“ Nejinak tomu bylo i u nás v Šebetově.
- 18. 10. se na zasedání obecního výboru jednalo o zapůjčení peněz na úhradu nákladů spojených s dostavbou obecné školy, o sestavení obecního rozpočtu
a o pronájmu honitby velkostatku.
- 29. 10. probírali členové obecního výboru obecní rozpočet, pronájem honitby a výměnu či odprodej několika obecních parcel. Na počátku listopadu byla
nařízená první vojenská válečná dodávka, která se týkala žita, pšenice, ječmene a ovsa.

1915……………………………………………………………………………………………………………………………………
- 24. 1. se obecní výbor sešel k projednání poplatků za připouštění obecního býka. Stanoveny byly 2,50 K za každou krávu. Výběr poplatků dostal na starosti
obecní sluha Antonín Procházka z čp. 38. (Doplním, že obec dostala na zakoupení býka subvenci ve výši 390 korun. Dobytče bylo ustájeno u hospodáře Josefa
Říhy, který jako jediný z obce projevil o jeho chov zájem.)
- 16. 2. byla zvolena komise ke klasifikaci koní a dále byly schváleny obecní účty za r. 1914.
- 18. 4. projednával obecní výbor dodávky obilí a mouky. Zde je třeba říci, že během jara přicházely stále nové a nové vyhlášky a nařízení, které ustanovovaly,
jaké množství obilí a mouky si mohou lidé ponechat pro vlastní potřebu, jaké na setí a jaké pro dobytek. O vážnosti situace nakonec vypovídá zápis z knínické
kroniky: „Nařízení tato těžce se dotkla lidu rolnického, nebo nejen že osobní potřeby jsou určeny v množství malém, ale také dobytek není čím krmiti, ježto
zrno všechno se upotřebí ku výrobě mouky. Drůbež se má krmiti masnými odpadky, nikoli zrním a právě ti, kteří nejvíce drůbež chovají, mnohdy jen jednou za
týden maso si mohou koupit. Stále nové vynálezy, jak možno šetřiti, ač dříve ty druhy které se dnes velice odporučují, neměly ceny žádné. Pečivo se nesmí více
z čisté mouky péci a bílé pečivo vůbec zaniklo. Jen jednotné pečivo 4 gramy těžké za 4 hal. Pod velkým trestem se nesmí ani u pekaře ani v domech používati
čisté mouky, jak žitné, tak pšeničné. Čistou pšeničnou mouku lze obdržeti jen v lékárnách na předpis lékařův… Žemličku, kterou dříve v každém hostinci
za 4 hal. dostal, obdrží také jen v lékárně na předpis lékařův za 16 hal.“
- 18. 7. - projednával obecní výbor nařízení, dle něhož se měli dostavit k odvodu všichni starostové. Pro případ, že by byl starosta odveden, zvolil obecní výbor
jeho zástupcem Františka Kvapila z Kapouňat. K vojenským účelům bylo přikázáno dodat 4 páry koní a 4 povozy: velkostatek tři koně, dále po jednom koni
Mořicův dvůr, sladovna, Jan Valenta , Tomáš Valenta a Anna Hrdá. Povozy po jednom dodali Valenta z čp. 17, František Hrazdira, sladovna a Mořicův dvůr.
Koně na seřadiště doprovázeli čtyři průvodčí z řad místních obyvatel.

1916……………………………………………………………………………………………………………………………………
Že si válka mnohdy vybrala z jedné rodiny více mužů, dokládá příběh bratrů Jaroslava a Josefa Valentových. - Jejich otec, rolník Josef Valenta
hospodařil na podsedku čp. 42 na návsi. Po smrti své první manželky Marie roz. Dyčkové z Hrádkova (v tomto svazku se narodila dcera Anna, která se
v r. 1905 provdala za Josefa Krajíčka z Knínic čp. 3) se v r. 1888 oženil s Veronikou Jakubcovou z Knínic. V r. 1890 se jim narodil syn Josef, v r. 1893 dcera
Františka a v r. 1895 syn Jaroslav.
Starostlivý otec jistě do budoucna počítal s tím, že hospodářství po něm převezme jeden z jeho synů, i v tomto případě tomu však osud chtěl jinak…
Mladší Jaroslav sloužil u c. a k. polního mysliveckého praporu čs. 5. (I. setnina), s nímž byl v létě 1918 odvelen na západní frontu. Padl v hodnosti
praporčíka 10. října 1918 v lese Canzes u obce Beaumont poblíž Verdunu ve Francii. Jak se v zápisu uvádí, „nemohl býti pochován, jelikož území musela býti
ustoupena nepříteli“. Na jiné kartě je pak poznámka, že „mrtvola byla ponechána nepříteli k pohřbení.“ (V létě 1918 bylo na žádost německého velení odesláno
několik rakousko-uherských divizí na západní frontu, kde se - na pomoc Francii - začínaly soustřeďovat stále nové a nové americké jednotky. K žádným větším
bojům zde však již do konce války nedošlo. - Bitva u Verdunu, po níž se ustálila frontová linie, proběhla v r. 1916.)
Josef Valenta narukoval jako vojín k 8. pěšímu pluku, s nímž bojoval na ruské frontě. Padl 9. října 1915 u obce Moszczanica západně od Lucku,
dnešního hlavního města Volyňské oblasti na Ukrajině. Podle zápisu byl pochován 12. října 1915 u myslivny v Moszczanici.

- 28. 1. schválil obecní výbor dvě chudinské podpory. Z dalších bodů zápisu vyplývá, že vedením obecní pokladny byl prozatímně pověřen hostinský Jan
Odehnal, ponocným byl nově ustanoven Josef Lujka, jemuž se roční služné navýšilo o 20 korun, a obecním sluhou nadále zůstal Antonín Procházka, kterému
se roční služné zvýšilo o 50 korun. V závěru obecní výbor schválil žádost Josefa Valenty ohledně vybudování studny (za libovolný příspěvek do chudinské
pokladny) na obecním pozemku.
- 24. 4. projednával obecní výbor rozpočet na r. 1916 a chudinské podpory. Podle nařízení musela obec každý měsíc dodat 3-5 kusů dobytka (mimo koní).
Stávalo se často, že dům od domu procházeli komisaři a hledali, zda někdo neukrývá mouku a obilí. Pokud v domě našli tajnou skrýš, dostal hospodář velkou
pokutu případně i několik dní arestu. Mouka se mlela na černo. Poprvé v historii byly zavedeny přídělové lístky, tzv. - enky - moučenky, chlebenky, cukřenky,
kávenky, tabačenky atd. Od 2. září byly vyhlášeny bezmasé dny (pondělí, středa a pátek) a omezen prodej piva.

1917……………………………………………………………………………………………………………………………………
- 29. 4. - projednával obecní výbor dvě chudinské podpory a dále udělení domovského práva Vincenci Blahovi, který „se v obci již déle než 10 roků zdržuje
a nepřipadl v době té na obtíž veřejnému zaopatření“. V bodě čtyři zápisu se uvádí, že byl podán návrh, aby na oslavu nastoupení J. V. císaře a krále Karla I.
na trůn bylo celou návsí vysázeno stromořadí. „Návrh přijat jednomyslně a v nejbližší době přikročí se ku práci.“ - Bohužel, ze zápisu není zřejmé, o jaký druh
stromořadí se jednalo.
Od března byly stanoveny nové dávky mouky 1,5 kg na osobu a týden. Životní poměry se dále velmi zhoršovaly: na chléb, který se vyráběl z kukuřice s příměsí

