SI

Zvukový systém 7.1

Únor v pranostikách
/9./ Nadělá-li svatá Apolena ledy,
až svatý Matěj je zbourá.
/14./ Je-li na svatého Valentýna hvězdnatá obloha,
bude pozdní jaro.
/16./ Když slunce na svatou Juliánu stromy osvítí,
bude mnoho jablek.
/20./ Teče-li v úterý masopustní voda kolejem,
bude úrodný rok a len.

Program kina Šebetov
Pátek 8. února – PREDÁTOR: EVOLUCE

/22./ Je-li na stolici sv. Petra zima,
zima ještě hodně dlouho potrvá.

Akční sci-fi thriller

Před více než třiceti lety jsme se s nimi střetli poprvé. A byl to pořádný nářez. Teď se Predátoři, jedni z největších lovců
celého vesmíru, opět vrací na naši planetu. Jsou však mnohem silnější a chytřejší než kdykoliv předtím. Lov a zabíjení jsou
pro ně stále největší zábavou.
Predátoři se geneticky zdokonalili pomocí DNA jiných vesmírných bytostí. Když jeden kluk nešťastnou náhodou zapříčiní jejich
návrat na Zemi, vůbec není jisté, kdo před nimi ochrání lidstvo tentokrát. Najde se někdo, kdo nebude jen lovná zvěř, ale dokáže se
jim postavit jako rovnocenný soupeř? Poslední šancí lidstva na záchranu před vesmírnými nimrody se stává už jen malá parta
bývalých a naprosto šílených vojáků a jedna mladá evoluční bioložka. Jen ti mají aspoň malou šanci zabránit vyhubení našeho
živočišného druhu.
Širokoúhlý film, české znění, do 15 let nevhodný, 108 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 15. února – OVEČKY A VLCI: VELIKÁ BITVA

Animovaný film

Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu taky je až do chvíle, kdy se ve vesnici objeví neočekávaní hosté –
černí vlci, kteří chtějí, aby se život vrátil do starých kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce kořist. Ovečky a vlky teď může zachránit jen
spojení sil a týmová práce. Podaří se jim vrátit do vesnice klid a harmonii?
POZOR! HRAJEME JIŽ V 18 HODIN!
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 74 minut, www.bohemiamp.cz.

Pátek 22. února – UPGRADE

Sci-fi thriller

Upgrade je drsné akční sci-fi o chlapovi, který se nechal nepatrně vylepšit, aby mohl znovu stát na vlastních nohou. Aby se
mohl pomstít.
Za pár let už nebudeme muset ani hnout prstem, protože moderní technologie za nás všechno obstarají. Technofobům se v takové
době nebude žít zrovna lehko. Grey Trace (Logan Marshall-Green) je pověstný tím, že jako jeden z posledních lidí dává před
technologiemi přednost vlastním rukám. Jedna noc, která mu obrátí život vzhůru nohama, však tenhle přístup rázně změní.
Autonehoda na noční dálnici a střet s bandou grázlů, kteří mu zavraždí přítelkyni a jeho nadosmrti zmrzačí. Greyovy vyhlídky na
invalidním vozíku jsou víc než temné, dokud mu kamarád vědec nenabídne technologické vylepšení. S čipem v míše dokáže Grey
nejen znovu chodit a pohybovat rukama, ale získává i další, dosud netušené možnosti. Experimentální zařízení zvané STEM totiž
dokáže například i vystopovat pachatele onoho nočního přepadení a také Greyovi pomoci si to s těmi gaunery vyřídit ručně. Kdo by
odolal? Grey rozhodně ne. Když však zanechá prvního z pachatelů v tratolišti krve, napadne ho, jestli by STEM neměl aspoň trochu
zbrzdit. Otázka zní, jestli to půjde. A jestli to Grey vůbec chce.
Širokoúhlý film, české znění, do 15 let nepřístupný, 100 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 1. března – PRVNÍ ČLOVĚK

Mimořádně divácky úspěšné drama

Jedno z největších dobrodružství v lidských dějinách. A film o něm vznikl až po padesáti letech. Dramatický příběh letu Neila
Armstronga na Měsíc mapuje oscarový režisér Damien Chazelle, který na oběžnou dráhu vyslal Ryana Goslinga.
Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí, aby v přímém přenosu sledovali přistání posádky Apolla 11 na Měsíci.
Krátce nato pronesl astronaut Neil Armstrong slavnou větu „Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo,“ a počin, který se
stal možná nejodvážnější výpravou od plavby Kryštofa Kolumba, byl tímto úspěšně završen. Stejně fascinující ale byla éra, která
tomuto letu předcházela, a životní příběh člověka, jenž dostal to privilegium udělat na Měsíci první „lidský“ krok.
Příběh Prvního člověka začíná v roce 1962, kdy začal pracovat jako pilot pro NASA a kdy se musel vyrovnat s osobní tragédií, smrtí
dvouleté dcery na nevyléčitelnou nemoc. Pro práci, která představovala permanentní koketování se smrtí si těžko mohli v NASA
vybrat vhodnějšího aspiranta. Armstrong není vesmírný kovboj, který by riziko podstupoval dobrovolně a s frajerským nadhledem, na
druhou stranu ani nepanikaří v situacích, kdy mu jde o život.
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 141 minut, www.cinemart.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.
Připravujeme: 8.3. Halloween, 15.3. Johny English znovu zasahuje, 22.3. Bohemian Rhapsody.

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.

/24./ Je-li na sv. Matěje mráz, tož jich je ještě
čtyřicet, není-li, tož je jich bezpočtu.
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Humanitární sbírka

Zubní pohotovosti

Obracíme se na Vás se žádostí o podporu
a pomoc lidem ve svízelné životní situaci.
V současné době, i důsledkem nepříznivého
počasí, dochází ke zvýšeným mimořádným výdejům
materiální pomoci.
Sbíráme následující:
- veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
- domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky)
zabalené v pevné krabici kvůli poškození při
transportu
- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
- obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
- kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
- hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
- menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
- knihy, časopisy

Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
09.2. MUDr. Jílková, Rájec, Ol. Blažka 145, 516 410 786
10.2. MUDr. Hošák, Adamov, U Kostela 4, 516 446 428
16.2. MUDr. Houdková, Blansko, Pražská 1b, 731 144 155
17.2. MDDr. Vrbová, Knínice u Boskovic 330, 516 452 808
23.2. MUDr. Jaklová, Boskovice, Smetanova 24,
telefon 516 454 046
24.2. MDDr. Janáč, Boskovice, Lidická 10, tel. 537 021 289
02.3. MUDr. Hosová, Rájec, Zdrav. středisko, 516 432 138
03.3. MUDr. Kopáčková, Letovice, A. Krejčího 1a,
telefon 516 474 369
09.3. MUDr. Havlová, Blansko, Pražská 1b, tel. 721 425 074
10.3. 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.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek
- znečištěný a vlhký textil
Věříme, že se s námi zapojíte do pomoci lidem, kteří to
opravdu potřebují. Všem dárcům předem srdečně
děkujeme!
Bližší informace Vám rádi sdělíme na telefonu: 224 316
800, 224 317 203, www.diakoniebroumov.cz.
Darované věci můžete odkládat v přízemí obecního
úřadu Šebetov do čtvrtka 28. února 2019. Darované
věci prosíme dobře a pevně zabalit do pytlů či krabic.

Krčma opět v provozu
Krčma U Piráta v areálu koupaliště v Kapouňatech od
pátku 15. února 2019 obnovuje svůj pravidelný provoz.
Otevírací doba:
Pondělí
zavírací den
Úterý, středa, čtvrtek 17 – 22 hodin
Pátek, sobota
17 – 24 hodin
Neděle
17 – 22 hodin
Na Vaši návštěvu se těší nový nájemce pan Pavel Šolin,
který pro Vás rád připraví hostiny či rauty pro veškeré
oslavy a společenské příležitosti či firemní akce.

Veřejná sbírka
Obcí Valchov jsme byli požádání o laskavé zveřejnění
následující informace.
Vážení občané,
tragické neštěstí při požáru domu v naší obci vyvolalo
velkou vlnu solidarity a podpory od občanů, kteří nabízejí
svoji pomoc. Obec Valchov se proto rozhodla uspořádat
veřejnou sbírku ve prospěch paní Radky Bezděkové.
Všichni, kteří chtějí přispět, mohou finanční částky
zasílat na zvláštní bankovní účet u Komerční banky a.s.
číslo: 115-8529240297/0100. Sbírka potrvá do 10. dubna
2019. Veřejná sbírka byla schválena Krajským úřadem
Jihomoravského kraje. Výtěžek bude věnován ke zmírnění
následků požáru paní Radce Bezděkové.
Děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli pomoci.

Ze schůze ZO
Zasedání ZO č. 1/2019 ze dne 23. ledna 2019

Vzhledem ke značné obsáhlosti zápisu ze zasedání
a nedostatku tiskového prostoru Zpravodaje otiskujeme
pouze hlavní přijatá a schválená usnesení bez osobních

Šebetovský zpravodaj

a citlivých údajů. Celé znění zápisu je uveřejněno na webu
obce.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje podání dotační
žádosti z MMR – DT 117d8210E Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov – budova č.p. 215 v k. ú. Šebetov, výměna
okenních výplní, oprava konstrukce stropu v přízemí,
oprava sociálního zařízení.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje s platností od
1. února 2019 úpravu sazeb cestovních náhrad ve Směrnici
pro poskytování a účtování cestovních náhrad obce
Šebetov. Tuzemské stravné 5 až 12 hodin nově ve výši 85
Kč, 12 až 18 hodin nově ve výši 130 Kč, více než 18 hodin
nově ve výši 200 Kč.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:58
hodin.

nepřetržitý dohled nad provozem prostřednictvím
centrálního dispečinku a profylaktický servis.
Panel v Šebetově byl úspěšně nainstalován
a nakonfigurován. Pro plný ostrý provoz čekáme již jen na
dodání jedinečné datové SIM karty virtuální sítě. V souladu
s projektem je čekárna pokryta wi-fi sítí, která umožňuje
cestujícím po omezenou dobu připojení k internetu, jakmile
to počasí dovolí, dokončíme instalaci nabíjecích portů.

únor 2019

Cvičení pro maminky s dětmi v tělocvičně ZŠ Šebetov
probíhá každý čtvrtek od 8:30 hodin.
Každý z nás má určitě nějaké to přání, a to i když nám
zdánlivě nic nechybí. Ale pozor, přání může být ošidné,
zvlášť to nedomyšlené. Pokud chcete zjistit, co všechno
potřebuje člověk k tomu, aby byl spokojen, navštivte
černou hudební komedii Romana Krejčíře Co víc si přát?
Představení sehraje ochotnický spolek Divadlo NaŽivo
z Velkých Opatovic.

Nová otevírací doba pošty Šebetov
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

07:30 – 12:30
10:30 – 13:30 14:00 – 17:00
07:30 – 12:30
11:00 – 16:00
11:00 – 16:00

ELP na hlavní křižovatce
S myšlenkou pořídit do obce na hlavní křižovatku
informační elektronický panel jsem si začal pohrávat před
třemi lety. Byl jsem přesvědčen, že panel by mohl zlepšit
informovanost cestujících o aktuálních odjezdech autobusů
z hlavní křižovatky. V této době však nebylo vyvinuto
žádné certifikované zařízení či systém, který by byl
interaktivní. Jakékoliv zařízení by jen zobrazovalo aktuální
odjezdy dle jízdního řádu a momentálního času. Autobusy
nebyly vybaveny lokalizací pozice a nebyl žádný
informační systém, který by dálkově zpřístupňoval aktuální
data. Po rozsáhlých konzultacích se společností KORDIS
/koordinuje integrovaný dopravní systém JMK/ jsem
vyčkal do doby, kdy byly vozidla IDS JMK opatřeny GPS
lokátory a byly vybudovány dopravní dispečinky CEDRIS
a RIS a především byl zprovozněn nadřazený server, který
umožňuje dálkovou komunikaci s informačními panely.
Díky pochopení a vstřícnosti starostek a starostů
mikroregionu Malá Haná byla tato myšlenka zapracována
do dotační žádosti, která byla úspěšná a obdržela finanční
podporu. Začalo se nové kolo práce kolem výběru
technologie, provedení a specifikace panelů. Po
odkonzultování ekonomicky přijatelného řešení, plně
kompatibilního se systémem IDS JMK, se poptávali
výrobci zařízení, aby mohla být zahájena výroba. Muselo
se překonat mnoho obtíží a překážek, nemálo záležitostí
vyjednat a vyjasnit. A snad se podařilo. Panely pro obce
mikroregionu byly úspěšně vyrobeny, otestovány
a postupně osazeny do jednotlivých obcí mikroregionu.
Každý „náš“ panel má pole s aktuálním časem a datem
a třířádkové pole zobrazující odjezdy. Panel v Šebetově
a Velkých Opatovicích je vzhledem k většímu počtu spojů
pětiřádkový. Čtyři řádky zobrazují odjezdy, pátý řádek je
vyhrazen pro aktuální informace IDS například o výlukách.
Díky datovému spojení umí panel reagovat na aktuální
zpoždění spojů. Umí předčítat informace pro slabozraké
/dálkový ovladač si mohou tyto osoby vyžádat na JMK/, či
řídit jas zobrazovače dle okolních světelných podmínek.
Se společností KORDIS byl vyjednán přenos dat,

Myšlenka uživatelsky vstřícných čekáren našeho
mikroregionu se natolik zalíbila Krajskému úřadu, že je
letos zařadil jako dotační příležitost pro obce.
Do doby instalace datové karty omluvte nepřesně
zobrazovaný čas, SIM kartu urgujeme a čekáme ji každým
dnem.

Klípky-střípky
* Nemocnice Boskovice vyhlásila z důvodu nárůstu
infekčních a virových onemocnění od středy 6. února 2019
až do odvolání zákaz návštěv na všech lůžkových
odděleních.
* Obchod MEGI v Šebetově oznamuje, že ve čtvrtek
14. února bude mimořádně otevřeno pouze dopoledne od
7:30 do 12 hodin. Odpoledne bude zavřeno.
* Požární nádrž v Kapouňatech je od poloviny měsíce ledna
do pozdních večerních hodin nasvětlena reflektorem. Díky
mrazivému počasí se tu po mnoho dní dalo bezpečně
bruslit. Osvětlení tu ještě ponecháme pro případ, že by další
období bylo stejně příznivé.
* V naší knihovně si přečtěte únorové vydání časopisu
dTest, ve kterém najdete výsledky testů lyžařských brýlí se
samozabarvovacími skly, ovocných čajů, akumulátorových
vrtaček, externích pevných disků, kamen na peletky
a dětských balzámů na rty. Zajímavé je i srovnání 25
ochucených jogurtových drinků, především na obsah ovoce
a cukru. Nově si můžete vypůjčit časopisy Receptář
a Dům a zahrada či časopisy Zahrádkář a Domov.

Plánované akce v obci
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.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena v sobotu 23. února 2019 od 14
do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 7. února, 21. února
a 7. března 2019. 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.
Termíny odvozu separovaného odpadu /sklo, papír a plasty/
zatím nebyly definitivně upřesněny.
Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí od 14 do 17
hodin.
Pojízdná prodejna masa a uzenin Plumlov nabízí svoje
zboží každé úterý se zastávkami v 11:45 hodin pod
koupalištěm a ve 12:00 hodin u nákupního střediska.
Zmírňování následků zimního období /plužení místních
komunikací/ zajišťuje Jaromír Blaha /mobil 737 786 554/.
Telefony na ohlášení poruch: TOPNET internet – telefon
736 484 631, o víkendech volejte na číslo 731 413 488.
Internet od společnosti UNET – telefon 604 758 166.
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Pohled od domu čp. 6. k čp. 111.
(Kolem r. 1960.)

Oborská cesta. (Kolem r. 1955.)

Obora s kaplí sv. Anny.
(Kolem r. 1955.)
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U sochy sv. Barbory.
(Kolem r. 1955.)

V r. 1826 sestavil knínický farář Šebestián Bilímek za pomoci kaplana Josefa Luňáčka seznam obyvatel své farnosti, k níž v té
době vedle městečka Knínice náležely obce Šebetov, Vážany, Sudice a osada Melkov. Práci nazval „Rejstřík zepsání všech
zpřináležejících duší k slavnému záduší farnosti Městečka Knihnic, dospělých, nedospělých, biřmovaných, nebiřmovaných, též
helvétského náboženství“ a možná ani netušil, že tak vlastně vyhotovil historicky vůbec nejstarší ucelený přehled o stavu obyvatelstva
zmíněných obcí. Vedle majitelů jednotlivých stavení se totiž v seznamech nacházejí i všichni jejich rodinní příslušníci, dále jsou zde
zaznamenány rodiny žijící v podruží a také pacholci a děvečky (v posledních dvou případech jsou uváděna pouze křestní jména).
Bohužel, u Šebetova se „Rejstřík“ nedochoval v uceleném stavu (chybí čp. 56 - 70), proto jsem pro dnešní „Pohledy do historie“
zvolila druhý nejstarší soupis, který farář Šebestián Bilímek vypracoval o tři roky později, na jaře 1829. Pro úplnost ještě dodám,
že třetí, poslední Bilímkův „Rejstřík“ pochází z r. 1830 a je stejně podrobný jako jeho dva předchůdci.
Pozn.: - vysvětlivky k následujícímu textu jsou uvedeny na závěr.

Serpentiny nad Šebetovem, pod lesem dnes
chaty. (Kolem r. 1935.)

„Brudňa“ na návsi, v pozadí zámek. (Kolem r. 1965.)

Horní část Kapouňat. (Kolem r. 1940.)

Pohlednice z doby kolem r. 1910. (Zámek, bývalá sladovna, náves s původní hasičkou.)

1. zámek
- pan hrabě, paní hraběnka, stará paní hraběnka, mladá společnice, čtyři sloužící, tři služebné, kuchařka, tři děvečky při kuchyni,
- pan vrchní, jeho paní, dvě děti, dva kancelářští, dvě služebné,
- pan důchodní, jeho paní a jeho sestra, písař, děvečka,
- pan obroční, jeho paní, syn, dcera, děvečka,
- vrátný František BRAUNER (33), ž. Terezie (30), syn Heinrich,
- sládek, mládek, děvečka,
- bednář Tomáš POKORNÝ (35), ž. Terezie (32), děti Tomáš (5), Karel (3),
- zahradník Josef (příjm. nečitelné, 45), ž. Terezie (48), dcera (6),
- dráb Tomáš ŠVANCARA (48), ž. Anna (40).
2. dvůr
- felčar Jan PLHÁK, jeho paní, čtyři děti,
- šafář Vavřinec AMBROS, jeho paní, dvě děti, tři děvečky, čtyři panští pacholci,
- kočí Jan, žena, dítě,
- druhý kočí Jakub, žena, dítě,
- třetí kočí Josef, hlídač, jeho žena, dítě a jeho matka,
- polný Jan VRBA (36), ž. Veruna (37), děti František (11), Jan (6), Jiří (4). Pacholek
Norbert Krč (37), ž. Markéta (32), dcera Mariana (1).
3. dvůr - Tomáš SOLINSKÝ, dráb (38), ž. Františka (35), děti Jakub (8), Jan (4).
4. podsedek, vlevo při silnici na Boskovice - František SKLENÁŘ (59), ž. Kateřina (52), Josef (23), František (19), Anna (34) + její dcera
Mariana (13).
5. podsedek, náves - František VALENTA (33), ž. Mariana (34), děti Josef (17), Jakub (4), Františka (19), Mariana (14), Josefa (9), Anna
(4). Otec hospodyně Jan Špička (73).
6. podsedek, náves - Jan HRAZDIRA (36), ž. Barbora (35), děti František (15), Kateřina (17), Františka (9), Viktorie (5).
7. podsedek, náves - Josef HRADSKÝ (36), ž. BARBORA (35), syn Josef (8). Děvečka Eleonora (32). Výměnkář Ondřej Hrdý (71),
ž. Barbora (62).
8. půllán, náves - Jakub KOZLOVSKÝ (41), ž. Kateřina (34), děti Florian (14), Josef (11), František (9), Tomáš (7). Pacholek Josef (27),
děvečka Františka (22). Podruh Josef Kavan (27), ž. Anna (31). Matka Helena (63).
9. půllán, náves - Josef KAŠPÁREK (33), ž. Eleonora (34). Pacholek Jan (18), děvečka Františka (20). Otec Tomáš Laštůvka, výměnkář
(58), ž. Veruna (69). Podruh Jan Doška (41), ž. Barbora (38), děti Anna (17), Veronika (7).

Šebetovský zpravodaj
10. půllán, náves - Jakub HORÁK (40), ž. Rozára (32), děti Josef (17), František (6), Tomáš (4), Františka (19), Mariana (15), Kateřina
(12), Josefa (10), Anna (2). Výměnkářka Anna Horáková (53), Františka (20), Veronika (15).
11. podsedek, náves - Josef HOLUB (51), ž. Barbora (51), děti Josef (19), František (14), Kateřina (27), Veronika (15).
12. půllán, náves - František VALENTA (35), ž. Veronika (36), děti Anna (9), Josefa (6), Františka (4), Antonie (2). Pacholek Jan (17), pohůnek
Vendelín (15), děvečka Františka (18). Matka hospodáře Rozára (73). Podruh Jan Valenta (46), ž. Anna (45), dcera Františka (8).
13. podsedek, náves - František LUJKA (49), ž. Anna (42), děti František (20), Jan (15), Florian (8), Tomáš (6), Ignác (3), Anna (12),
Barbora (4). Podruh Viktorín Lujka (56), ž. Anna (38), děti Josef (9), František (6), Viktorín (1), Mariana (4).
14. půllán, náves - Josef HRAZDIRA (42), ž. Johana (32), děti František (22), Jan (4), Josef (1), Anna (18), Mariana (13), Barbora (9),
Veronika (7). Matka Barbora (73).
15. podsedek, náves - Norbert SEDLÁŘ (50), ž. Mariana (38), děti Josef (7), Anna (2), Veronika (19), Mariana (17), Františka (5).
16. podsedek, náves - Josef ŠPAČEK (59), ž. Veronika (58). Bratr hospodářův Florian Špaček (56). Tomáš Přichystal, zeť (26), ž. Anna
(27), syn František (1).
17. půllán, náves - Josef PŘICHYSTAL (58), ž. Rozára (56), Josef (23), Kateřina (20), Anna (17), Františka (13), Rozára (9). Matka Kateřina
Přichystalová, výměnkářka (73), dcery Veronika (19), Viktorie (39) - její děti Libor (14), Jan (14).
18. hostinec, křižovatka - Antonín HRUDA (30), ž. Josefa (23), děti Anna (5), Františka (2). Děvečka Veronika (15).
19. domek, křižovatka - Florian LUJKA (49), ž. Anna (49), děti František (24), Františka (13).
20. domek, vlevo při silnici na Boskovice - Matouš PUDA (31), ž. Veronika (28). Matka Mariana (50), její syn Jan (17).
21. podsedek, vpravo při silnici na Boskovice - Jan HROUZ (61), ž. Barbora (63). Zeť František Vlček (33), ž. Terezie (29), dcera Josefa (2).
22. domek, Dolní Zábraní - Martin HOLUB (41), ž. Mariana (40), děti Josef (19), Florian (6), Veronika (10).
23. domek, Dolní Zábraní - Tomáš FILIP (40), ž. Terezie (40), děti František (2), Anna (4). Otec Karel Pelíšek (66). Kunhuta Filipová (85).
24. domek, Dolní Zábraní - Mikuláš MATOUŠEK (70), ž. Anna (69). Syn Tomáš Matoušek (36), ž. Anna (30), dcera Veronika (3),
Františka (1).
25. domek, Horní Zábraní - ANNA MRÁKAVOVÁ, vdova (61), syn Martin (18).
26. domek, původně Horní Zábraní - Norbert KVAPIL (57), ž. Rozina (49), děti Antonín (19), Anna (16).
27. domek, Kopec -Josef VESELÝ (30), ž. Anna (35), děti Josef (10), František (4), Veronika (7). Otec Pavel Veselý (77).
28. domek, Dolní Zábraní - František DRAČKA (44), ž. Barbora (48), Josef (16), Jan (12), Mariana (20), Barbora (18).
29. podsedek, náves - Josefa KAVANOVÁ, vdova (51), děti Martin (16), Františka (19), Josefa (12).
30. domek, Horní Zábraní - Jan VALOUŠEK (36), ž. Mariana (31), děti Jan (3), Josef 1,5), Mariana (10), Veronika (7), Rozára (5).
31. domek, Horní Zábraní - Josef LUJKA (53), ž. Anna (45).
32. domek, původně Horní Zábraní - František DVOŘÁK (30), ž. Mariana (25). Matka hospodáře Josefa Dvořáková (61).
33. domek, Horní Zábraní - Matěj MATOUŠEK (35), ž. Kateřina (21), dcera Rozára 0,5). Matka Anna Matoušková (61), její dcera
Mariana (29).
34. domek, Horní Zábraní - Jan KAVAN (67), ž. Anna (49), děti Josef (21), František (26), Viktorie (19).
35. domek, Horní Zábraní - Jiří GREPL (37), ž. Josefa (34), děti Matěj (12), Anna (23).
36. půllán, náves - Florian KLEMŠ (34), ž. Marina (34), děti Florian (9), František (4), Tomáš (2), Josefa (7). Děvečka Marina (24). Matka
Viktorie Klemšová (58), její syn Josef (19). Podruh Josef Matoušek (29), ž. Josefa (26), syn Josef (2).
37. půllán, náves - Šimon KAVAN (37), ž. Barbora (34), děti Josef (9), Tomáš (7), Veronika (5), Josefa (3). Pacholek Josef (49), pacholek
Jan (26), děvečka Josefa (20).
38. půllán, náves - František ŠPIDLA (65), ž. Anna (51). Syn Florian Špidla (34), ž. Josefa (24), dcera Anna (1). Pacholek Tomáš (24),
děvečka Barbora (21).
39. podsedek, náves - Jan DRAČKA (27), ž. Františka (27), syn Josef (3). Hospodáře matka Kateřina (63). Podruh Jakub Kavan (37),
ž. Anna (29), dcera Anna (1).
40. půllán, náves - František KOPAL (33), ž. Alžběta (39), děti Mariana (8). Pacholek Jiří (17), děvečka Josefa (18). Otec Hyacint Kopal,
výměnkář (68).
41. čtvrtlán, náves -Rozina DOKOUPILOVÁ, vdova (59), děti František (27), Jan (19), Libor (14), Josef (17), Apolena (16). Děvečka
Veronika (25). Podruh Libor Dračka (81), ž. Mariana (51), děti Antonín (17), Jan (12), Tomáš (9), Mariana (16). Hospodyně matka Dorota
Servusová (64).
42. čtvrtlán, náves - Tomáš VALENTA (47), ž. Anna (43), děti Josef (14), František (3), Mariana (18), Kateřina (9). Isidor Valenta,
výměnkář (71), ž. Veronika (71).
43. čtvrtlán, náves - Josef HORÁK (44), ž. Barbora (34), děti Josef (22), Martin (7), František (5), Jan (3), Florian (1), Mariana (15).
Děvečka Rozára (21). Bartoloměj Horák, výměnkář (77), ž. Viktorie (34).
44. čtvrtlán, náves - Tomáš HOLUB (29), ž. Mariana (29), dcera Mariana (6), dcera Anna (1). Děvečka Mariana (18). Vavřinec Konečný,
výměnkář (57), ž. Kateřina (35), děti Anna (19), Františka (10).
45. podsedek, náves - Jan ROSENBERK (46), ž. Anna (49), syn František (18). Matka Kateřina (69), dcera Rozára (39). František
Rosenberk (43), ž. Rozára (41).
46. podsedek, náves - František FILIP (42), ž. Mariana (42), děti František (16), Mariana (18), Josefa (10).
47. půllán, náves - Jan DRAČKA (24), ž. Anna (22), děti Josef (1), Mariana (3). Děvečky Barbora (20) a Františka (15). Jan Stříž, výměnkář
(47), ž. Anna (51), dcera Františka (15).
48. půllán, náves - Isidor HRDÝ (60), ž. Anna (61), děti Libor (24), Tomáš (18). Děvečka Markéta (25).
49. domek, Kapouňata - František TESAŘ (34), ž. Mariana (27), děti František (4), Anna 1,5). Matka Madlena Tesařová (69), její dcera
Tereza (23).
50. domek, Kapouňata - František ŠPAČEK (54), ž. Veronika (32), děti František (15), Rozára (17), Josefa (7). Hospodáře matka Marina (73).
51. mlýn v Pilském údolí - Antonín STĚNIČKA (64), ž. Tereza (49), děti Josef (20), František (16), Antonín (10), Karel (8), Mariana (24),
Anna (14), Františka (12), Marta (3).
52. rasovna, Kopec - Ignác ZAVADIL (42), ž. Johana (41). Děvečka Mariana (18), její dcera Mariana (1).
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53. domek, Kapouňata - Josef KOPAL (49), ž. Eleonora (53), děti Josef (26), Tomáš (14), Anna (19), Josefa (16), Františka (11).
54. domek, Horní Zábraní - Martin DOKOUPIL (43), ž. Anna (45), děti Josefa (15), Františka (12), Veronika (4).
55. domek, Dolní Zábraní - František LUJKA (51), ž. Anna (50), děti František (29), Josef (19), Františka (26), Josefa (16), Kateřina (12).
56. domek, Dolní Zábraní - Matěj PETRŽELKA, obecní pastýř (26), ž. Mariana (28), dcery Františka (4), Barbora (2).
57. domek, Dolní Zábraní - Josef PŘICHYSTAL (51), ž. Anna (49). František Přichystal, syn (22), ž. Kateřina (22).
58. domek, Kapouňata - Jiří MACHÁT (43), ž. Barbora (41), děti Josef (6), Františka (8). Podruh František Hoch (38), ž. Františka.
59. domek, Dolní Zábraní - Šimon MONHORT (44), ž. Anna (33), děti Tomáš (8), František (4), Rozára (6). Matka Rozina (70).
60. domek, Dolní Zábraní - Libor STŘÍŽ (38), ž. Markéta (46), děti Libor (16), František (8), Josef (6), Florian (0,5). Matka hospodáře
Kateřina Střížová (65), děti Anna (30), Kateřina (35) - její syn Tomáš (8). Sestra Barbora Střížová (55).
61. domek, Dolní Zábraní - Matěj VOJTĚCH (68), ž. Veronika (45), děti Josefa (13), Mariana (10). Syn Josef Vojtěch (31), ž. Josefa (26).
62. domek, Kapouňata - Antonín MARŠÁLEK (35), ž. Anna (59), děti Antonín (16), Viktorie (20). Děvečka Josefa Polzrová (27).
63. domek, Kopec - Josef SLAVÍČEK (39), ž. Barbora (35), děti Tomáš (8), Josef (3), Anna (14), Františka (12), Barbora (5).
64. domek, Dolní Zábraní - Kateřina HRUDOVÁ (45), děti František (17), Mariana (24).
65. domek, Kopec - Antonín LEPKA (28), ž. Veronika (23), syn František (2). Hospodářova matka Anna Lepková (54), její dcera Anna
(22). Sestra Johana Jandová (38), její dcera Veronika (6).
66. domek, Kopec - Josef TIHON (42), ž. Mariana (42). Syn František Tihon (21), ž. Josefa (20), dcera Františka (1).
67. domek, Kopec - Matouš PŘIKRYL (30), ž. Eleonora (34), děti František (3), Mariana (5). Sestry hospodyně Anna (56) a Mariana (36).
68. domek, Kapouňata - Šebestian KOPAL (53), ž. Anna (46), dcery Mariana (26), Kateřina (12).
69. domek, Kapouňata - Dominik ZEMÁNEK (75), ž. Kateřina (59). Syn Tomáš Zemánek (29), ž. Anna (21), dcera Františka (2).
70. domek, Kapouňata - František KOPAL (32), ž. Josefa (31), děti Antonín (5), Matěj (3). Anna Kavanová (54), dcera Františka (20).
71. domek, Kapouňata - Josef SERVUS (33), ž. Josefa (33), děti Štěpán (4), Josefa (10), Barbora (6). Madlena Servusová (49), dcera
Františka (18). Podruh Tomáš Kopal (47), ž. Pavlína (39), děti Mariana (14), Františka (8), Antonie (4), Barbora (1).
72. domek, Kapouňata - Apolena LIPOLDOVÁ (71), syn Vincenc (29). Matěj Kremza (35), ž. Anna (30), děti Antonín (11), Anna (8),
Josefa (6), Františka (4).
73. domek, Kapouňata - František HORÁK (74), ž. Mariana (60), synové František (30), Florian (22), dcera Mariana (27), její dcera
Františka (2).
74. domek, Kapouňata - Šimon KOPAL (66), ž. Anna (54). Syn Jan Kopal (22), ž. Mariana (26). Od dcery syn Josef (8).
75. domek, Kapouňata -Jan SLEPIČKA (40), ž. Viktorie (49), děti Jan (6), Josef (3), Josefa (12), Mariana (9).
76. domek, Obora - Mariana HEŠKOVÁ (51), děti Josef (18), Anna (22), Barbora (17). Podruh Josef DOosedla (57), ž. Johana (47), dcera
Františka (16). Rozina Kavanová (43), syn Jan (20).
77. domek, Kapouňata - Jan SMÉKAL (52), ž. Veronika (31), děti Martin (10), Anna (7), Apolena (3).
78. domek, Kapouňata - Josef KNYDL (47), sestra Veronika (45). Zeť Libor Tesař (28), ž. Veronika (21), syn Libor (1).
79. domek, Kapouňata - Ondřej KONEČNÝ (50), ž. Josefa (45), syn Tomáš (25).
Vysvětlivky:
1., 2., 3,…. - číslo popisné; čtvrtlán - grunt s rozlohou pozemku do 8,6 ha; půllán - grunt s rozlohou pozemku kolem 17 ha; podsedek
- chalupník, kterému přenechal za stanovený plat půdu jiný poddaný, nejčastěji sedlák; podsedník mohl vlastnit i menší pole; domek
- domkař vlastnil domek a k němu malý pozemek (kolem 2,5 ha); podruh - bydlel v nájmu u sedláka a pracoval na jeho poli; František
SKLENÁŘ - jméno hospodáře (nemusí být majitelem stavení); (59) - věk, (nemusí odpovídat skutečnosti - rozdíl až několik let);
ž. - manželka; pacholek, děvečka - v seznamu nejsou uvedena příjmení.
U osob žijících na zámku nejsou uvedena jména. Doplním tedy, že hrabětem je myšlen Mořic Karel Strachwitz, hraběnkou jeho
manželka Atalla Marie Strachwitzová, v případě „staré paní hraběnky“ jde zřejmě o Mořicovu matku Antonii Strachwitzovou. Mořicův
otec hrabě Karel Strachwitz se zde neuvádí, většinu času se totiž zdržoval ve Vídni. Z panských zaměstnanců bych připomněla vrchního,
kterým byl v té době Karel Molitor.

Počet obyvatel Šebetova k r. 1826: dospělí - 451, nedospělí (tj. děti do 9 let věku včetně) - 125, osoby helvetského vyznání - 4.
Celkem tedy žilo v obci 580 osob.

Počet obyvatel Šebetova k r. 1829: dospělí - 471, nedospělí (tj. děti do 9 let věku včetně) - 124, osoby helvetského vyznání - 6.
Celkem tedy žilo v obci 601 osob.

Počet obyvatel Šebetova k r. 1830: dospělí - 509, nedospělí (tj. děti do 9 let věku včetně) - 153, osoby helvetského vyznání - 5.
Celkem tedy žilo v obci 667 osob.
Pro porovnání ještě doplním, že v r. 1890 žilo v naší obci 674 obyvatel, v r. 1901 celkem 694 obyvatel a v r. 1910 celkem 747 obyvatel.

V dubnové příloze Zpravodaje si povíme o šebetovských malířích.
Na přední straně: Náves s domy čp. 6 a 7. (Kolem r. 1960.)
Na základě archivních dokumentů a vzpomínek pamětníků zpracovala Miroslava Boháčková, 679 35 Šebetov 72,
tel. 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam.cz.

