SI

Prosinec v pranostikách

Zvukový systém 7.1

Program kina Šebetov
Pátek 14. prosince – ÚŽASŇÁKOVI 2

Divácky mimořádně úspěšný film
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen,
zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“
života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje
superschopnosti malého Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky
geniální plán, tak rodina a Mražoun musí najít způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly – což se
lehko řekne a těžko udělá, i když jsou všichni doslova úžasní.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 118 minut, www.falcon.cz.

/4./ Když je Barborka ucouraná, bude svatý Štěpán
na ledě.
/6./ Napije-li se na Mikuláše pták z koleje,
nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
/13./ Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
/16./ O svaté Albíně schovej se do síně.
/24./ Když na Štědrý večer sněží,
na pytle se chmel těží.
/25./ Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí
bude na polích.
/31./ Když na Sylvestera ráno sluní, v noci prudký vítr
zavěje, není na vína žádná naděje.
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Pozvánka

Cirkus VENASIS

Změna otevírací doby pošty

Přijměte pozvání cirkusu VENASIS v neděli
2. prosince 2018 v 15 hodin do místního
kinosálu na jedinou pohádkovou show v ČR!

ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ V 18 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.

Od 1. prosince 2018 dochází k trvalé změně
otevírací doby pošty v Šebetově.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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.

07:30 – 12:30
10:30 – 13:30
07:30 – 12:30
11:00 – 16:00
11:00 – 16:00

14:00 – 17:00

3. 12. 2018
4. 12. 2018
5. 12. 2018

Celým programem Vás bude bavit náš klaun.
Unikátní drezůra dikobrazů.

Z provozních důvodů budou ve dnech 3. – 5. 12. 2018
upraveny provozní hodiny pro veřejnost, a to následovně:
Pondělí
Úterý
Středa

Děti se můžou těšit na pohádkové postavy jako je Aladin
s Jasmínou, Elza a Anna, sněhulák Olaf, víla Zvonilka,
Spiderman a mnoho dalších.

7:30 – 9:30 hodin
15:00 – 17:00 hodin
8:00 – 10:00 hodin

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
01.12. MUDr. Kutlíková, Boskovice, Růžové nám. 345/12,
telefon 516 453 997
02.12. MUDr. Tomášková, Blansko, Pražská 1b, 734 177 800
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08.12. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197, 516 471 210
09.12. MUDr. Lukeš, Boskovice, Smetanova 24, 516 454 046
15.12. MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1b, 516 418 788
16.12. MUDr. Nečasová, Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2,
telefon 607 812 963
22.12. MUDr. Padalík, Nemocnice Boskovice, 516 491 263
23.12. MUDr. Paděrová, Šebetov 117, telefon 516 465 452
24.12. MUDr. Paulíčková, Černá Hora, zdravotní středisko,
telefon 725 415 615
25.12. MUDr. Pernicová, Boskovice, Růžové náměstí 16,
telefon 774 177 804
26.12. MUDr. Pokorná M., Blansko, Gellhornova 9,
telefon 516 412 422
29.12. MDDr. Potůček, Blansko, Pražská 1b, 516 419 538
30.12. MUDr. Ševčíková R., Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 454
01.01. MUDr. Řehořková, Blansko, K. H. Máchy 17,
telefon 777 208 159

Betlémské světlo
Akce s Betlémským světlem vznikla v Rakousku v roce
1986. Plamínek je přenesený z věčného světla, jež hoří
v jeskynní kapli v Betlémě. Byl dovezen jako poděkování
těm lidem, kteří pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě.
Tato nadace pomáhá především zrakově postiženým lidem
a její pracovníci proto chtěli všem svým dobrodincům
poděkovat originálním, ale zároveň milým a přátelským
způsobem. Světlo dovezli do Lince, kde nadace sídlí a kde
jej původně slavnostně rozdávali. Za rok na to byli ke
spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští
skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její
centrum do Vídně. A odtud se postupně začalo šířit do
Evropy. Zde se také v polovině prosince sejdou skautské
delegace z různých evropských států a při slavnostní
ekumenické bohoslužbě je jim Světlo předáno.

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.

Ukončení I. etapy zjišťování hranic
V letošním roce zahájil Katastrální úřad Boskovice
obnovu operátu obce Šebetov novým mapováním. Od
února se zahájily práce na přípravě podkladů, od dubna se
začalo chodit do terénu a projednávat hranice pozemků
s vlastníky. Ke konci listopadu byla tato první etapa
dokončena. Za tuto dobu bylo vyšetřeno kolem 1200 parcel
a obesláno bylo asi 560 vlastníků. Hranice odsouhlasené
vlastníky byly dočasně označeny nástřiky oranžovou
barvou nebo trvalejším způsobem – hraničními znaky.
Velmi prosím občany o zachování těchto značek. Jakmile
to podmínky dovolí, do obce se vydá tým měřičů, který
bude všechna označení postupně digitálně zaměřovat.
Zachování těchto bodů je pro každého vlastníka jistota
správného a přesného zobrazení vlastnictví v nové budoucí
digitální mapě.
V naprosté většině případů došlo ke shodě sousedů
a k úspěšnému odsouhlasení společných hranic.
U některých z Vás byly zjištěny nesoulady a komisí jste
byli vyzváni k jejich odstranění. Prosím neodkládejte
provedení potřebných kroků k nápravě nesrovnalostí.
Nevyřešené nesoulady budou předmětem urgencí
Katastrálního úřadu a budou dále trvale komplikovat Vaše
vlastnictví.
Obnova operátu Šebetova bude nyní pokračovat
II. etapou, spočívající v zaměřování vyznačených bodů.
V tomto období můžete být kontaktováni měřičskou
skupinou k umožnění přístupu na Váš pozemek.
O dokončení a vyložení k nahlédnutí do nové digitální
mapy budete včas informováni. Předpokládaný termín je
první polovina roku 2020.
Byla ukončena I. etapa práce na tvorbě nového
mapového operátu intravilánu obce Šebetov. Máme za
sebou spoustu odvedené práce, které jsme věnovali veškerý
čas. Mnoho práce je ale ještě před námi.
Závěrem bych tímto chtěl všem účastníkům šetření
poděkovat za vstřícný přístup a skvělou spolupráci.
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Klípky-střípky

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Šebetov se
uskuteční v úterý 11. prosince od 17 hodin v zasedací
místnosti OÚ.

* V měsíci listopadu bylo pod dozorem autorizovaného
arboristy Ing. Tomáše Tyla provedeno prořezání suchých
větví a výchovné řezy v korunách líp na návsi a na nejstarší
lípě v Kapouňatech.
* V druhém prosincovém týdnu bych chtěl s pomocí pana
Mirka Markuse u školy rozsvítit vánoční strom. Ačkoliv se
vždy snažím o maximálně bezpečné světelné dekorace,
některé obvody budou napájené plným síťovým napětím.
Prosím upozorněte svoje děti, ať se ke stromku nepřibližují
a v žádném případě se jej nedotýkají.
* Městys Knínice oznamuje, že se od 3. prosince 2018
trvale mění úřední doba pro veřejnost. Nově je to pondělí
a úterý, od 7 do 17 hodin. Úřad bude každý čtvrtek pro
veřejnost uzavřen.
* I letos si Vám na sklonku roku dovolíme doručit malou
pozornost – kalendář mikroregionu Malá Haná spolu
s novoročním přáním.
* V naší knihovně si přečtěte předvánoční prosincové
vydání časopisu dTest, ve kterém v rámci rozšířeného
vydání najdete výsledky testů mražených filetů z lososa,
soundbarů, tyčových mixerů, chladniček kombinovaných
s mrazničkou, tabletů, mikrovlnných trub či mleté skořice.
Nabízíme také časopisy Reflex, Zahrádkář a Domov.

Sběrna odpadů je otevřena v sobotu 30. prosince 2018 od
14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 13. prosince
a 27. prosince 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.
Odvoz bioodpadu byl již ukončen, poslední odvoz
proběhl v pátek 30. listopadu. Přesné termíny odvozů všech
komodit jsou na webu obce.
Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí od 14 do 17
hodin.

Plánované akce v obci

Malé ohlédnutí

V sobotu 15. prosince se v 18 hodin koná v hasičské
zbrojnici valná hromada SDH Šebetov.

Nabídka služeb

Oblíbené cvičení pro ženy v tělocvičně Základní školy
Šebetov se koná každé úterý 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.
Ve středu 5. prosince se od 17 hod. v zám. parku uskuteční

V neděli 11. listopadu jsme do svazku obce slavnostně
přivítali čtyři nové občánky – Simonku, Filipa, Martina
a Vojtěcha. Za hezký program děkujeme žákům naší školy
pod vedením paní ředitelky.
V letošním roce se chystá třicátá cesta skautů
s Betlémským světlem. K této příležitosti se neuskuteční
předávání světla ve Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá
tradice začala. Českou výpravu proto letos povedou skauti
z Českých Budějovic a z Plzně. 16. prosince (ve třetí
adventní sobotě) je pak Betlémské světlo rozváženo za
spolupráce Českých drah do celé republiky. Téhož dne
proběhne slavnostní přivítání Betlémského světla ve třech
katedrálách: v Brně na Petrově v 9 hodin, v Praze u svatého
Víta a v Olomouci u svatého Václava. Na Štědrý den je
pak rozneseno do kostelů, domovů důchodců, nemocnic,
hospiců a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám,
osamělým lidem… prostě všem, komu chceme udělat
radost maličkým dárkem, spojeným s úsměvem
a ujištěním, že nejsou ve světě sami.
Za skautský oddíl Akéla Šebetov Lenka Mazalová

Děvčata, jsem ráda, že cvičení, které jsem tu zavedla se tak ujalo.
Ať se Vám daří.
Iva.

Nabízím vánoční stromky – stříbrné smrky a řecké
jedle. Označení nyní, odběr před Vánocemi.
Jiří Klimeš, Šebetov, mobil: 605 783 576.

Balíčky za 50 Kč můžete objednávat v obchodech
JEDNOTA a MEGI. Na zbylou hodnotu balíčku přispívá TJ
Sokol, SDH a OÚ Šebetov. Balíčky objednávejte nejpozději
do pondělí 3. prosince 2018. Pořádá TJ Sokol.
V sobotu 8. prosince se v 18 hodin koná v hasičské
zbrojnici valná hromada TJ Sokol Šebetov.

Vzpomínka
Ten, kdo v životě miloval a byl milován nikdy neumírá,
ale žije v našich srdcích a vzpomínkách stále.
Dne 23. prosince 2018 vzpomeneme 30. výročí úmrtí
pana Aloise Živného.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Šebetovský zpravodaj
v Letovicích a pracoval v továrně na krajky. Zemřel v Šebetově v r. 1953.) a nejmladší František (*1880; vyučil se zahradníkem. V r. 1930 si postavil domek
čp. 132, za nímž měl zahradnictví. Od r. 1908 byl ženatý s Janou Bauerovou. Zemřel v r. 1960.)
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6. Františka roz. Valentová (*1893 - †1963) s manželem Josefem
Vojtěchem, čp. 42. (Kolem r. 1950.)

7. Josef Valenta (*1878 -†1953), Františka Valentová (*1893)
a Jan Valenta (*1910 -†1982) z čp. 12. (Kolem r. 1950.)

A. Jan Valenta
Postupní smlouvou předal v r. 1890 Josef Valenta půllán čp. 12 svému prvorozenému synovi Janovi (*6. 10. 1860, čp. 12 -†20. 12. 1946, čp. 12) a jeho
manželce Františce roz. Synkové z Knínic čp. 86, se kterou se Jan oženil v únoru 1889. V manželství přišlo na svět deset dětí, z nichž bylo osm dcer - Anna
(*1890 -†1894), Františka (*1893 -†), Marie (*1895 -†), Josefa (*1899 -†1900), Otýlie (*1901; v r. 1927 se provdala za hostinského Rudolfa Krkavce do Vážan),
Anna (*1903 -†), Božena (*1906 -†1906) a Růžena (*1908 -†1909) - a dva synové - František (*1897 -†1898) a Jan (*1910 - XII. 1982), který byl současně
nejmladší ze všech dětí. Ten také v r. 1948 převzal rodné hospodářství. V r. 1947 se oženil s Marií Suchou z Rosic. V manželství přišly na svět čtyři děti, dcery
Anna a Marie, a synové Jan a Václav.

Na přední straně: půllán čp. 12 na fotografii přibližně z r. 1970.
- za vstřícnost a za fotografie, které jsou součástí této přílohy, děkuji paní Anně Kopecké, paní Boženě Smékalové a paní Evě
Valentové.
- v únorové příloze Zpravodaje si představíme obyvatele Šebetova podle popisných čísel k r. 1826.

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

Bezesporu jedni z nejbohatších sedláků v Šebetově, často zastávající místa radních či starostů, nadšení hasiči, též šikovní řezníci a především hospodáři
tělem i duší, tak lze - pohlédneme-li do minulosti - charakterizovat členy rodu Valentů. V dnešní výpravě za historií naší obce se s Valentovými seznámíme
podrobněji, povíme si, odkud a kdy se do Šebetova přistěhovali, jaké grunty spravovali a pokud to matriky a archív dovolí, poodhalíme i cosi z jejich
soukromého života.

1. Tomáš Valenta (*1852 -†1945, čp. 17).
(Foto z r. 1943.)

2. Jan Valenta (*1860 -†1946, čp. 12).

4. Josef Valenta (*1889 -†1959, čp. 16) s manželkou Ludmilou a dětmi
Marií a Josefem. (Kolem r. 1936.)

3. Jan Valenta (*1910 -†1982, čp. 12)
s manželkou Marií a dcerou Annou. (Asi r. 1960.)

Máme-li se vydat po stopách rodu Valentů, musíme ze všeho nejdříve zamířit do sousedních Knínic.
Právě zde se totiž 28. srpna 1726 narodil manželům Janu a Marianě Valentovým syn Václav. O jeho mládí se
žádné zprávy nedochovaly, a tak přejděme rovnou k druhému významnému datu ve Václavově životě, jímž byl
29. leden 1748. Ten den se dvaadvacetiletý Václav Valenta oženil v knínickém kostele s o rok mladší Kateřinou
Vašíčkovou, dcerou Uršuly a Víta Vašíčkových ze Šebetova. (Vít Vašíček pocházel z Uhřic a do Šebetova se přiženil,
když si v r. 1714 vzal Uršulu, vdovu po Jakubu Adámkovi z podsedku čp. 46. Uršula byla dcerou Pavla Valtuse ze
Šebetova.)
Po svatbě následoval Václav Valenta svoji manželku do Šebetova. V r. 1770 jsou Valentovi zapsáni na
půllánu čp. 8. Zda na něm hospodařili od prvopočátku, tedy někdy od r. 1748, není zatím zcela zřejmé.
V některých zápisech se Václav Valenta rovněž uvádí jako řezník.
V rozmezí třiadvaceti let se Kateřině a Václavu Valentovým narodilo deset dětí, čtyři dcery a šest synů. Na tehdejší dobu můžeme považovat za malý
zázrak, že se všechny dožily (snad až na syna Jana, o jehož osudu se mi zatím nic podrobnějšího zjistit nepodařilo) dospělosti a stačily se oženit či provdat.
Dcery manželů Valentových si našly své protějšky v Šebetově. Tak prvorozená Anna (*1750) se v r. 1771 provdala za Jana Švece, druhorozená Rozina
(*1752) si v r. 1775 vzala čtvrtláníka Norberta Stříže z čp. 37, třetí dcera Kateřina (*1759) se v r. 1786 stala manželkou o čtrnáct let staršího vdovce Martina
Holuba z čp. 57 a konečně čtvrtá Veronika (*1769) se v r. 1790 provdala za Josefa Špačka z podsedku čp. 16. Ze šesti synů Kateřiny a Václava Valentových
zůstali v rodné obci pouze dva nejstarší Libor a Isidor, z nichž každý se stal zakladatelem jedné rodové linie Valentů v Šebetově. S jejich osudy, stejně jako
s osudy zbývajících čtyř synů, totiž Josefa, Jana, Floriana a Pavla, kteří v nějakém momentu odešli hledat své štěstí mimo domov, se postupně seznámíme
v následujících kapitolách.
Václav Valenta, řezník a sedlák, jak zmiňuje matriční zápis, zemřel 5. ledna 1795 na „běžné onemocnění“. Kateřina Valentová přežila manžela o sedm
let. Odešla 27. dubna 1802 a jako důvod jejího úmrtí se uvádí „píchání a bodání“.

5. Josef Valenta (*1889 - †1959) na dvoře čp. 16. (Kolem r. 1950.)
Výčet synů Kateřiny a Václava Valentových začneme nejmladším Pavlem, který se narodil 28. června 1775. V červenci 1798 se oženil s Marianou
Dokoupilovou, dcerou Františka Dokoupila z podsedku čp. 41 na návsi. Manželé se poté přestěhovali na Benešov, kde hospodařili na čtvtlánu čp. 52. Pavel
Valenta zemřel 9. 5. 1845. Jeho potomci (v mužské linii) žili na Benešově ještě na počátku minulého století.

Dne 4. května 1772 spatřil světlo světa Florian, v pořadí deváté dítě Kateřiny a Václava Valentových. Ani ten nezůstal v rodném Šebetově. V lednu
1794 si vzal Annu Přichystalovou, dceru sedláka Jakuba Přichystala, s níž se poté odstěhoval do Světlé. Zemřel na čp. 35 dne 22. 1. 1844. Potomci Floriana
Valenty (v mužské linii) žili ve Světlé do konce 19. st.

O Janu Valentovi, který se narodil 27. května 1766, se mi zatím nic bližšího zjistit nepodařilo. Podle matriky FÚ Knínice v Šebetově nezemřel.

Šebetovský zpravodaj
Když Václav Valenta umíral, jistě pevně věřil tomu, že grunt a s ním i řeznické řemeslo předal do těch nejspolehlivějších rukou, totiž do rukou svého
v pořadí třetího nejstaršího syna Josefa. Nemohl tušit, že uplyne nějaký ten pátek a jméno Valenta ve spojitosti s půllánem čp. 8 bude jednou provždy
minulostí…
Josef Valenta se narodil 8. února 1764 a jak již bylo řečeno, byl třetím synem Kateřiny a Václava Valentových. Dne 8. května 1784 se oženil s Kateřinou
Pospíšilovou, dcerou sedláka Matěje Pospíšila ze Světlé. V té době mu také rodiče předávají hospodářství a z Josefa se tak stává majitel půllánu a posléze
i řezník.
V manželství Kateřiny a Josefa Valentových se narodilo šest dětí, tři dcery - Mariana (*1786), Veronika (*1793) a Anna (*1799) - a tři synové - Josef
(*1788), František (*1791; jako jediný zemřel v kojeneckém věku) a Jan (*1797). Možná stojí za zmínku, že prvním čtyřem dětem šli za kmotry manželé Johana
a František Stěničkovi, mlynáři na Bělé.
Valentovi hospodařili na půllánu čp. 8 do roku 1817. Poté statek z neznámého důvodu prodávají novomanželům Kateřině a Jakubu Kozlovským
(Kateřina roz. Horáková pocházela ze čtvrtlánu čp. 43, Jakub Kozlovský z gruntu čp. 2 ve Vážanech) a stěhují se na hostinec do Hrochova (dnes osada obce
Lipová) na Drahanskou vrchovinu. Zde v dubnu následujícího roku Kateřina Valentová umírá na tuberkulózu.
Hostinský Josef Valenta byl vdovcem dva roky. V květnu 1820 se oženil s téměř o třicet roků mladší Johanou Mazáčovou, dcerou mlynáře Matěje
Mazáče z Lipové. V pozdějších letech Josef Valenta přenechává hostinec synovi Josefovi a odchází na odpočinek do domku čp. 22 v Hrochově. Umírá tamtéž
22. května 1831 na tuberkulózu.
S dovětkem, že potomci Josefa Valenty (po mužské linii) jsou v Hrochově zapsáni naposledy ke konci 19. st., bych tuto kapitolu mohla uzavřít,
neučiním to však, a to z prostého důvodu. Josef Valenta se sice již nikdy do Šebetova nevrátil, přistěhoval se sem však jeho syn Antonín z jeho druhého
manželství s Johanou Mazáčovou.
Antonín Valenta (*7. 1. 1827) se vyučil tkalcovskému řemeslu a v r. 1853 se oženil s Barborou Růžičkovou ze Suchdola. Manželé zpočátku bydleli
v Hrochově, kde se jim narodily dvě dcery (obě Františky - jedna zemřela) a syn Antonín (rovněž zemřel). Někdy v průběhu r. 1857 Antonín Valenta domek
v Hrochově prodává a v prosinci téhož roku uzavírá kupní smlouvu na domek čp. 75 v Šebetově (Kapouňata).
Jak vyplývá z dochovaných záznamů, Antonín se vedle tkalcovského řemesla živil nádenickou prací u velkostatku. Ve svazku s manželkou Barborou se
mu v Šebetově narodilo ještě dalších pět dětí, dospělosti se však dožil pouze syn František, který se vyučil obuvníkem. Když Barbora v r. 1880 zemřela na plícní
onemocnění, oženil se Antonín Valenta s téměř o dvacet let mladší dělnicí na velkostatku Marianou Uhlířovou, která bydlela u své sestry na čp. 69. V tomto
manželství se narodil syn Alois, který se dožil patnácti let.
Antonín Valenta odešel z tohoto světa v červnu r. 1908. Tím se větev rodu Valentů v Šebetově, na jejímž počátku stál Antonínův děd Josef Valenta,
jednou provždy uzavírá.
V r. 1910 prodala vdova Marie Valentová domek čp. 75 jisté Františce Poledníkové z Brna, která jej nadále pronajímala. O osudu Františka Valenty,
jediného dospělosti se doživšího syna Antonína Valenty mi pro tuto chvíli není nic známo (po r. 1880 se jeho jméno ze Šebetova vytrácí), dcera Antonína
Valenty Františka se v r. 1890 provdala za hřebenáře Petra Šneidra do Boskovic.

Isidor Valenta, druhý nejstarší syn Kateřiny a Václava Valentových byl zakladatelem jedné ze dvou rozsáhlých větví rodu Valentů v Šebetově. Jeho
potomci hospodařili na gruntech čp. 5, 16, 17 a 42.
Isidor Valenta se narodil 23. března 1761. Dne 5. února 1782 se oženil s Veronikou Adamovou, dcerou čtvtláníka Antonína Adama z Knínic. Ještě
v témže roce začínají novomanželé hospodařit na čtvtlánu čp. 42 na návsi.
Veronice a Isidorovi Valentovým se narodilo sedm dětí. Nejstarší byl syn Tomáš (*1782; dále viz níže 2.), poté následoval syn František (*1785 †1786), opět syn František (*1787; dále viz níže 1.), dcera Veronika (*1791 -†1791), dcera Mariana (*1793 -†1794), syn Karel (*1796 -†1817) a konečná jediná
dospělosti se doživší dcera Anna (*1798), která se v r. 1819 provdala za Františka Říhu do Jaroměřic.
Manželé Valentovi zůstali výměnkem na čp. 42. Veronika zemřela v r. 1831 ve věku dvaasedmdesáti let, Isidor se dožil i na dnešní dobu poměrně
vysokého věku čtyřiadevadesáti let. Zemřel 2. února 1855. V té době již na rodném statku dávno hospodařil nejstarší syn Tomáš, my se však nejdříve zaměřme
na mladšího Františka.

1. František Valenta a jeho potomci na čp. 5 a 16
František Valenta (*8. 9. 1787, čp. 42 - †26. 2. 1848, čp. 5) se v lednu 1807 přiženil na podsedek čp. 5, když si vzal Marianu, dceru tamějšího hospodáře
Jana Špičky. V manželství se narodila dcera Františka (*1809; v r. 1832 se provd. za Martina Mrákavu z čp. 25), syn Josef (*1812; dále viz níže I.), dcera Mariana
(*1815; v r. 1835 se provd. za Františka Zemánka z Kořence), dcera Josefa (*1820; v r. 1851 se provd. za Josefa Zemánka z Drválovic), syn Jakub (*1825;
v r. 1857 se oženil s Josefou Fischerovou z Podolí) a jeho dvojče Anna (*1825; po r. 1859 se v Šebetově neuvádí).

I. Josef Valenta a jeho potomci na čp. 5
Josef Valenta (21. 8. 1812, čp. 5 - †3. 7. 1889, čp. 5) převzal po svém otci grunt čp. 5, kde se vedle hospodaření věnoval i řeznictví. V r. 1852 se oženil
s Josefou, dcerou domkaře Josefa Vojtěcha z čp. 61. V manželství se narodili syn Josef (*1853 -†1853), syn František (*1855 -†1861), syn Antonín (*1859;
v r. 1888 se přiženil ke Štrofům do Knínic na čp. 143) a Josef (*1862; dále viz níže A.). V březnu 1862 Josefa Valentová umírá a za necelý rok poté, v únoru
1863 se Josef Valenta žení podruhé, tentokrát s o pětadvacet let mladší Františkou Filipovou z podsedku čp. 46. V tomto manželství přichází na svět jediný
syn František (*1864; dále viz níže B.).

A. Josef Valenta a jeho potomci na čp. 5
Josef Valenta (*12. 3. 1862, čp. 5 - †23. 5. 1939, čp. 5) se v r. 1888 oženil s Josefou Zvejškovou z Vážan. Manželství zůstalo bezdětné. Valentovi pečovali
o schovanku Marii Hrušákovou, která se v r. 1923 provdala za Antonína Klíče z Kořence. V r. 1939 jim Valentovi statek čp. 5 předali.

B. František Valenta a jeho potomci na čp. 16
František Valenta (*1. 10. 1864, čp. 5 - †20. 1. 1930, čp. 16) se v listopadu 1888 oženil s Josefou, druhou nejstarší ze čtyř dcer Františka Přichystala
z podsedku čp. 16. Majiteli podsedku se Valentovi stali na základě postupní smlouvy v r. 1890. V manželství se jim vedle dcery Josefy (*1893 -†1894) narodili
synové Josef (*1889; viz níže) a František (*1891; vyučil se řezníkem a v r. 1920 se oženil s hostinskou Josefou Veselou, vdovou po hostinském Jindřichu Veselém
na čp. 87. V r. 1926 Valentovi hostinec prodali. V pozdějších letech bydlel František Valenta střídavě v podnájmu na čp. 41, čp. 5 a čp. 7, kde také v r. 1966
zemřel. Byl rozvedený; jeho druhou manželkou byla Marie Zemánková z Kořence, s níž se oženil v r. 1952.)
Prvorozený syn Josefy a Františka Valentových Josef (*16. 5. 1889, čp. 16 - †2. 8. 1959, čp. 16) se v r. 1921 oženil s Ludmilou Ščudlovou z Horního
Štěpánova. V manželství se narodila dcera Marie (*1923; provdala se do Kokor u Přerova) a syn Josef (*1932 -†2005), který se v r. 1955 oženil s Evou
Řehákovou z obce Straky u Nymburka. - Eva a Josef Valentovi bydleli ve Strakách, kde se jim také narodily dcery Eva, Ivana a Zdenka. V r. 1964 se rodina
přestěhovala do Josefova rodného statku v Šebetově. Josef Valenta byl absolventem střední zemědělské školy a jako mechanizátor pracoval dlouhá léta
v knínickém JZD.

2. Tomáš Valenta a jeho potomci na čp. 17, 40, 42 a 122
Tomáš Valenta (*12. 12. 1782, čp. 42 - †20. 2. 1857, čp. 42), prvorozený syn Veroniky a Isidora Valentových se v r. 1807 oženil s Annou Špičkovou,
dcerou Jana Špičky z čp. 5. Manželé zůstali hospodařit na gruntu čp. 42, kde se jim narodily dcery Veronika (*1808 -†1829), Mariana (*1811; v r. 1837 se
provdala za Františka Trávníčka do Jaroměřic) a Kateřina (*1819; v r. 1841 se provdala za Josefa Přichystala z čp. 17; po jeho smrti se v r. 1848 provdala za
Františka Kozlovského z čp. 8). Syny měli Valentovi tři, Sebastiana (*1814 -†1814), Josefa (*1815; dále viz níže I.) a Františka (*1825; dále viz níže II.).

I. Josef Valenta a jeho potomci na čp. 17

prosinec 2018
Josef Valenta (*15. 7. 1815, čp. 42 - †25. 3. 1863, čp. 17) hospodařil od počátku 40. let 19. st. na půllánu čp. 48. V r. 1841 se oženil s Annou
Přichystalovou z čp. 17. Když v r. 1846 umírá jeho švagr Josef Přichystal, stěhuje se Josef Valenta na čp. 17 a půllán čp. 48 přenechává své sestře a zároveň
vdově po Josefu Přichystalovi - Kateřině, později provdané za Františka Kozlovského.
V manželství Josefa a Anny Valentových přišlo na svět jedenáct dětí v následujícím pořadí: Anna (*1839 -†1842), Rozálie (*1841 -†1842), Mariana
(*1843 -†1844), František (*1845 - †1845), Františka (*1845; v r. 1863 se provdala za Tomáše Okáče do Knínic), Anna (*1847 -†1849), Josef (*1849 - †1933
na čp. 17, vyučil se krejčím, byl hluchoněmý a svobodný), František (*1850 -†1866), Tomáš (*1852; dále viz níže A), Vincenc (*1854; v r. 1870 se uvádí jako
student gymnázia v Mor. Třebové, později zřejmě působil jako nadučitel v Úsobrně.) a Antonín (*1856 -†1856).

A. Tomáš Valenta a jeho potomci na čp. 17, 40 a 122
Ze šesti synů Josefa a Anny Valentových posunul historii rodu na čp. 17 Tomáš (*28. 5. 1852, čp. 17 - †6. 1. 1945, čp. 122), který se v 1874 oženil
s Annou Bílkovou z Vážan. V manželství se
narodily dcery Růžena (*1883 - ?) a Anna (*1878; v r. 1894 se provdala za Františka Říhu z čp. 9), a dále
synové Josef (*1885; dále viz níže C) a František (*1876; dále viz níže B).
V r. 1893 získali Anna a Tomáš Valentovi v exekučním prodeji půllán čp. 40, kam se později z čp. 17 přestěhovali. Po smrti Anny Valentové se Tomáš
Valenta v r. 1901 oženil podruhé s Františkou Bílkovou z Knínic. V tomto manželství se narodil jediný syn Vincenc (*1909; v r. 1939 se oženil v Pavlovicích
u Přerova.) V r. 1919 předali Františka a Tomáš Valentovi půllán čp. 40 Josefu Valentovi (viz C) a přestěhovali se na sousední výměnu, která byla ustanovena
jako samostatný domek pod čp. 122. Zde také oba dožili. Dlužno podotknout, že Tomáš Valenta byl dlouhá léta váženým šebetovským starostou.

B. František Valenta a jeho potomci na čp. 17
František Valenta (*17. 2. 1876, čp. 17 -†22. 3. 1952, čp. 17), starší ze synů Anny a Tomáše Valentových, se v r. 1899 oženil s Františkou Mikulovou
z Úsobrna. V témže roce přebírá i rodný statek čp. 17. - Manželům se narodil syn Vladimír (*1900 -†1900) a dcera Františka (*1903), která s v r. 1923 provdala
za Vavřince Lemona ze Sobotovic nedaleko Židlochovic. Manželé Lemonovi dožili na čp. 17 v bezdětném manželství.

C. Josef Valenta a jeho potomci na čp. 40 a 122
Josef Valenta (*23. 10. 1885, čp. 17 -†29. 7. 1962, čp. 40), mladší ze synů Anny a Tomáše Valentových se v listopadu 1919 oženil s Marií roz. Ševčíkovou
z Knínic, vdovou po hostinském Bohumilu Střížovi z Knínic čp. 152 (dnešní Kulturní dům). Valentovi vedli hostinec do konce listopadu 1921, poté se
přestěhovali do Šebetova na zděděný půllán čp. 40. - Ještě v Knínicích se manželům Valentovým narodili synové Jaroslav (*1921; bydlel mimo Šebetov) a Josef
(*1920; později bydlel v Plzni a pracoval jako technik v mlékárně ve Stříbře). V 50. letech každému z nich předali Valentovi svůj podíl na domě. V 2. pol. 60. let
dům čp. 40 a výměnu čp. 122 koupili Brožovi.

II. František Valenta a jeho potomci na čp. 42
František Valenta (*28. 11. 1825, čp. 42 - †14. 7. 1898, čp. 42), mladší ze synů Tomáše Valenty a jeho manželky Anny zůstal hospodařit na rodném
statku. V únoru 1855 se oženil s Františkou Winklerovou, dcerou Karla Winklera, kováře na Vratíkově. V manželství se narodila dcera Antonie (*1856), která
se v r. 1875 provdala za kupce Jana Ševčíka z Knínic čp. 12, a dále syn Josef (*1. 1. 1859 - †14. 1. 1925), kterému po sňatku s Marií Dyčkovou z Hrádkova
v r. 1884 předal otec hospodářství. Jediná dcera Marie a Josefa Valentových - Anna (*1885) se v březnu 1905 provdala za Josefa Krajíčka z Knínic čp. 3.
V srpnu 1887 umírá dvacetiletá Marie Valentová na „horečku“. O více jak rok později, přesně 23. října 1888 se vdovec Josef Valenta oženil podruhé.
Jeho vyvolenou se tentokrát stala Veronika Jakubcová z Knínic. V tomto manželství přišli na svět synové Josef (*1890) a Jaroslav (*1895), kteří oba padli
v bojích I. svět. války (viz Zpravodaj říjen 2018). Rod Valentů po mužské linii tak na čp. 42 vymírá. V květnu 1919 předali Valentovi statek čp. 42 své jediné
dceři Františce (*1893) a jejímu manželovi Josefu Vojtěchovi rodem z Hrádkova.
V r. 1935 Vojtěchovi koupili od Okáčových statek čp. 41, který později předali svému mladšímu synovi Ladislavovi (*1929 -†1994; v r. 1955 se oženil
s Marií Schovancovou, v manželství se narodily dcery Božena a Marie.) Statek čp. 42 připsali Vojtěchovi staršímu synovi Františkovi (*1921; oženil se
s M. Kostíkovou ze Světlé, manželství bylo bezdětné.) Jaroslav, třetí syn manželů Vojtěchových žil ve Slavkově u Brna.

Poslední větev rodu Valentů v Šebetově vzešla z nejstaršího syna Kateřiny a Václava Valentových, Libora Valenty (*20. 7. 1754, čp. 8 - †2. 11. 1815,
čp. 12), který krátce po svém sňatku (3. 6. 1777) s Rosinou Hrdou ze Šebetova začal hospodařit na půllánu čp. 12.
V manželství Rosiny a Libora Valentových se narodilo jedenáct dětí: dcera Anna (*1778 -†1778), dále syn Tomáš (*1779 - † ?), dcera Kateřina (*1782
-†1783), synové Jan (*1783 - dále viz níže I.) a Josef (*1786 - dále viz níže II.), dcery Anna (*1788 -†1788), Mariana (*1789; v r. 1806 se provdala za šenkýře
Martina Valentu do Borové) a Josefa (*1792 -†1793), a poslední tři synové František (*1794 - dále viz níže III.), Florian (*1797 - †1798) a nejmladší Libor
(*1799 -†1805).

I. Jan Valenta a jeho potomci na čp. 53
Jan Valenta (*28. 12. 1783, čp. 12 - †14. 3. 1853, čp. 53) byl po Tomáši, o jehož osudu se mi nic bližšího zatím zjistit nepodařilo, druhým nejstarším
synem Rosiny a Libora Valentových. V r. 1816 se oženil s Annou Hamplovou z Cetkovic. Manželům se narodila jediná dcera Františka, která se v r. 1851
provdala za tkalce Tomáše Koutného z Knínic. Potomci Koutných žili na čp. 53 ještě na poč. 20. st.
Jan Valenta bydlel se svou rodinou dlouhá léta v podruží u svého mladšího bratra Františka na rodném statku čp. 12. Někdy po r. 1830 si rodina
koupila domek čp. 53. Když v r. 1841 Anna Valentová zemřela, oženil se v r. 1850 Jan Valenta s vdovou Josefou Havelkovou z Okrouhlé. Manželství bylo
bezdětné. Jan Valenta zemřel v r. 1853 na zánět plic.

II. Josef Valenta a jeho potomci na čp. 31
Josef Valenta (*17. 3. 1786 - †mezi r. 1806-1811 zřejmě mimo Šebetov) se vyučil stolařskému řemeslu. V r. 1805 se oženil s domkařskou dcerou
Annou Špačkovou ze Šebetova. Manželé bydleli v Horním Zábraní na čp. 31 (později vyhořelo), kde se jim narodil jediný syn Antonín (*1806 -†1806).
Josef Valenta zemřel zřejmě mimo Šebetov (aspoň není uveden ve zdejší matrice) někdy po r. 1806. V r. 1811 se vdova Anna Valentová provdala za
Josefa Lepku z čp. 30.

III. František Valenta a jeho potomci na čp. 12 a čp. 40.
Rodný půllán (šlo o jeden z největších statků na návsi) zdědil nejmladší dospělosti se doživší syn manželů Rosiny a Libora Valentových, František
(*2. 10. 1794, čp. 12 - †15. 11. 1869, čp. 12), který se v únoru 1817 oženil s Veronikou Davidovou z Cetkovic.
František a Veronika Valentovi měli osm dětí, které se všechny dožily dospělosti. Nejdříve si připomeňme dcery. Těch bylo pět. Nejstarší Anna (*1820)
se v r. 1842 provdala za majitele podsedku čp. 83 v Knínicích Martina Kavana, Josefa (*1822) se v r. 1845 stala manželkou o více jak dvacet let staršího
hostinského Sebastiana Šury z Kapouňat čp. 87, Františka (*1825) si v r. 1844 vzala půlláníka Tomáše Kubína z Cetkovic čp. 65, Antonie (*1828) si v r. 1854
vzala podsedníka Jana Jedličku z Borotína čp. 46 a konečně nejmladší Kateřina (*1837) se v r. 1856 provdala za Jana Hynka z podsedku čp. 3 ve Skrchově.
(Hynkovi po r. 1869 bydleli nějakou dobu v podnájmu na čp. 12, kde Jan Hynek pomáhal v hospodářství svému švagrovi Josefovi.)
Synové se Františku a Veronice Valentovým narodili tři. Začnu nejmladším Vincencem (*1839), který zůstal svobodný, byl vyučený kovářem (kde
toto řemeslo provozoval, není ze soupisů zřejmé) a zemřel v r. 1885 v rodném domě.
František Valenta (*5. 2. 1833 -† zatím neznámo kde) byl prostředním synem manželů Valentových. V únoru 1858 se přiženil na půllán čp. 40, když si
vzal dceru tamějšího sedláka Františku Kopalovou. V manželství se jim narodil syn Josef (*1859 -†1859), dcera Františka (*1860, později sloužila za kuchařku
ve Vídni), syn Josef (*1863 -†1863), syn František (*1867) a dcera Marie (*1869 -†1881). V r. 1888 Valentovi půllán čp. 40 prodali nadlesnímu při velkostatku
Josefu Bernhardovi a odstěhovali se zatím neznámo kam.
Rodný statek čp. 12 zdědil po své svatbě s Annou Žáčkovou ze Žďárné v r. 1858 nejstarší syn Josef Valenta (*18. 10. 1830, čp. 12 - †6. 5. 1907, čp. 12).
Anně a Josefu Valentovým se narodilo osum dětí. Nejstarší dcera Josefa (*1858) spatřila světlo světa ve Žďárné, v Šebetově přišli na svět syn Jan (*1860 - dále

