Dubnové pranostiky

Mokrý duben - hojnost ovoce.
Hodně-Ii v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.

Jak hluboko v dubnu namokne,
tak hluboko v máji vyschne.
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Dubnové počasí nevyslovíš.
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Hrom v dubnu - dobrá novina,
mráz květů více nepostíná.
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ŠEBETOVSKÝ

ZPRAVODAJ

Je-li v dubnu krásně a povětrl čisté,
bude květen neprljemny jistě.

Na mokrý duben - suchý červen.
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52. ročník

Z veřejného zasedání ZO
Zápis ZO č. 3/2011 ze dne 16.3.2011
Přítomni:
Ivanka Hachlerová, Zdeněk Čížek, Ing. Helena
Karásková, Mgr. Jana Manová, Pavel Axman, Leoš Dosedla
Občané a hosté: pan Václav Kuneš, Mojmír Chlup, Ing. Vít
Man
Ověřovatelé: Mgr. Jana Manová, Leoš Dosedla
Zapisovatel: Pavel Axman
Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce (ZO) začalo v 18:00 hodin.
Starosta Zdeněk Čížek provedl kontrolu posledního
zápisu Č. 2/201\.
ZO schvaluje inventarizaci majetku obce provedenou
k datu 3\. 12.2010.
Pan Kuneš se přišel dotázat ZO na možnost pořádání
závodu aut do vrchu. Tyto akce v minulosti zajistily díky
pořadatelské službě prodeje občerstvení, vykonávanou
místními hasiči, nemalý příjem financí, který byly použity
na hrazení činností spojených s prací s mládeží. Po
rozsáhlé debatě bylo stanoveno datum 18. - 19. června
a 20. - 21. srpna. ZO se informovalo o podmínkách
a podrobnostech pořádání závodů. Dále bylo projednáno
zajištění přístupu na svoje pozemky během závodu
a možnost výjezdu motorových vozidel občanů v nutných
případech. ZO hlasovalo: pro 5, proti I.
Ing. Vít Man se přišel informovat na podmínky
pronájmu či prodeje přístavku na pozemku 1329/2 vedle
kulturního domu. Záměr bude zveřejněn na úřední desce
a bude rozhodnuto na následujícím zasedání.
Starosta obce předložil ZO nabídky na zbývající opravy
soklu na budově OÚ a to od firmy STA VODOS. za
odložilo tuto nabídku s ohledem na stav letošního plnění
rozpočtu obce.
Starosta obce informoval za o žádosti o prodej
obecních pozemků pod zemědělským podnikem (Osakou).
Po delší rozvaze byla navržena vyvolávací cena 20,- Kč za
m2. Pozemky budou od kupovány za jednotnou cenu.
Očekává se, že tuto částku zvýší požadavky soukromých
vlastníků. za však zvolením nízké vyvolávací ceny chtělo
jako většinový vlastník podpořit rychlé a cenově přijatelné
vykoupení pozemků, které umožní převzetí podniku
novým vlastníkem
a opětovné
obnovení
činnosti
a zaměstnanosti pro místní občany. Navržená částka byla
jednohlasně schválena.
za jednohlasně odsouhlasilo cenu 20,- Kč za m2
k prodej i pozemků p.č. 1449/1, 2 a 145011, 2 manželům
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Ševčíkovým z Knínic. Jedná se o plochy na knínickém
pomezí,
které
byly žadateli
dlouhodobě
uzrvany
a v hluboké minulosti díky chybné formulaci kupní smlouvy
nevykoupeny do osobního vlastnictví, ale přesto uhrazeny.
za jednohlasně schválilo cenu prodeje části pozemku
p.č. 91/3 na 50,- Kč za m2. Žadatel za stavební část ruiny
zaplatí symbolický poplatek 100 Kč a dále cenu
geometrického zaměření. V tomto případě žádal pan
Mojmír Chlup o odprodej staré stodoly na dvorku
u bytového domu, kterou chodlá přestavět na servisru
dílnu. Zastupitelstvo z důvodu havarijního stavu stavby
a s ohledem na bezpečnost občanů a především dětí, mělo
v minulosti záměr objekt asanovat na vlastní náklady.
Rozpočet demolice však byl přibližně 120 - 160 tis. Kč.
Odprodej objektu zbavuje obec odpovědnosti a ušetří
nemalé prostředky.
Zasedání Zastupitelstva obce (Za) skončilo v 20: 10
hodin.

Ozvěny skautingu
Král: Chyt'teje! Unesli mi dceru! Dělejte něco! Rychle!
Lnápadnik: Neumim rychle běhat.
2.nápadník: Můj kůň už je na salám.
Král: Vyjste mi teda hrdinové, už se zde nikdy neukazujte!
Ach. Kdo mi zachrání mou Aničku?
Pasáček .Já ji zachráním pane králi!
(pasáček se obrátí na diváky): Pomůžete mi?
Díky všem skautům, neskautům i hostům, kteří se
s nasazením vlastního života© podíleli na zachránění
princezny Aničky. Výsledek z pátrání můžete shlédnout
na stránkách www.rajce.net po zadání odkazu JaRoSA
(jarní rodino-skautská akce). Další informace o naší
činnosti získáte na e-mailuakela.sebetov@skallt.cz
.
AKÉLA Šebetov.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12
hodin.
09.4. MUDr.
telefon
10.4. MUDr.
telefon
16.4. MDDr.
telefon
17.4. MUDr.
telefon

Kubínová, Boskovice,
5 16 491 263
Kučerová M., Lysice,
516 472 460
Kučerová P., Lysice,
516 472 460
Kutlíková, Boskovice,
5 16 453 997

Nemocnice,
Komenského 429,
Komenského 429,
Lidická 8,

Šebetovský zpravodaj
23.4. MUDr.
telefon
24.4. MUDr.
telefon
25.4. MUDr.
telefon
30.4. MUDr.
telefon
01.5. MUDr.
telefon
07.5. MUDr.
telefon
08.5. MUDr.
telefon

Loskot, Svitávka, Hybešova 197,
516 47\ 210
Lukeš, Boskovice, Smetanova 24,
516 454 046
Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2,
516 474 488
Padalí\(, Boskovice, Nemocnice,
516 491 263
Paděrová, Šebetov 117,
516 465 452
Pernicová, Boskovice, Vodní 95 (Minerva),
516494 138
Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,
516477 319

*************************************************
Obvodní lékař MUDr. Lick oznamuje, že ve čtvrtek
14. a v pátek \5. dubna neordinuje.
Ve čtvrtek 14.4. ošetří akutní případy MUDr. Albert
v Benešově od 13 do 16 hodin, v pátek 15.4. od 8 do 12
hodin zastupuje v Šebetově MUDr. Adolf Lick.

*************************************************

Poděkování

~

Šebetovské
a sudické cvičenky
děkují paní Ivance
Hachlerové
za příjemné pondělní podvečery spojené se
zdravotním cvičením. Naše cvičitelka Ivanka nám pomáhá
při udržování kondice a zdravého životního stylu. Již nyní se
těšíme na začátek měsíce října, kdy po půlroční přestávce
začneme opět utužovat tělo i ducha. Poděkování též ředitelce
ZŠ za možnost využití tělocvičny a starostovi obce za
proplacení
karimatek,
které jsou základní potřebou pro
relaxační cvičení. Případné další "sokolky" rády přivítáme do
našich řad.
Anna Odehnafová.

Investice s podporou dotací
Je až k nevíře, co všechno musejí platit na co musí
přispívat či co plně uhradit obecní úřady. A tak není divu, že
v dnešní ekonomicky
nelehké době, kdy klesají příjmy
a stoupají výše výdajů, se v obcích investuje spíše do malých
projektů a opatření. Na ty významnější se hledají dotace,
které jsou vítanou finanční a morální podporou. Ne jinak je
tomu i v naší obci. Posuďte sami, že v i.dotačnlm snažení"
jsme více jak úspěšní. Z aktuálního výčtu vybírám např.:
Z dotačního programu společnosti E.ON jsme výhodně
provedli kabeláž elektro rozvodů na nove stavební lokalitě
Čtvrti a nové rozvody
veřejného
osvětlení.
Zbývající
investici na plynofikaci parcel nám pomůže z poloviny ceny
zadotovat
předjednaný
a schválený
odkup
plynovodu
distribuční společností. Probíhající tolik potřebná Pozemková
reforma je plně dotována ze státního rozpočtu. Základní
škola nyní dostává nová okna, dveře a novou energeticky
úspornou fasádu s podporou Ministerstva životního prostředí.
Ve třídách se instalovaly
dvě interaktivní
tabule
na
zkvalitnění výuky a v obou třídách žáci prvních pár týdnů
pracují na nových počítačových
sítích - vše bylo plně
hrazeno z Operačního programu EU. Ze školy byla vyvedena
nová kanalizace s dotací Krajského úřadu. Zásahovájednotka
hasičů má nyní nově k dispozici pět nových profesionálních
zásahových kompletů výzbroje a ochranných pomůcek, opět
z dotace Krajského úřadu. Z dotace Ministerstva vnitra bude
v nejbližších
týdnech
polovina
jednotky
na týdenních
školeních odbornosti a kvalifikace. Část místní komunikace
Na mezi se letos bude rekonstruovat s polovičním přispěním
Krajského úřadu. V Kapouňatech se vyjednává odstranění

olověné zátěže na vodovodních přípojkách a tím i dokončení
záměru zprovoznění zokruhování vodovodního řadu, zřejmě
bez přispění či finanční spoluúčasti obce. Do prázdnin ve
sběrném dvoře vyroste odkládací objekt na elektroodpad,
získali jsme nové kontejnery a další nádoby, které ještě
obdržíme, posílí stávající systém a dokonce zřídíme další
sezónní sběrné místo odpadu - vše z dotací systému
zpětného odběru komodit. Před branou milionové dotace
stojíme se záměrem obnovy venkovské zeleně a s žádostí na
pořízení herních prvků do mateřské školky. Největší naděje
však nyní vkládáme do již akceptované žádosti na výměnu
oken a celkové zateplení budovy zdravotního
střediska.
Čekáme jen na konečné rozhodnutí o výši dotace.
Nutné nezbytné
provozní
náklady obce a povinná
spoluúčast
především
u posledně zmiňovaného
záměru
zdravotního střediska spolu se zateplením základní školy
však zcela pohltí veškeré volné finanční prostředky obce.
Zda se podaří např. opravit celý úsek místní komunikace Na
mezi či uskutečnit některé další potřebné investice teď bude
významnou měrou závislé na tom, nakolik se podaří výhodně
odprodat
nové stavební pozemky
a na výši letošních
daňových příjmů.

Kalendář aktivit
Mnozí si musejí svoji dovolenou dlouhodobě
plánovat dopředu a tak možná přijde vhod tento následující
malý výčet významnějších
naplánovaných
kulturních
a sportovních akcí pro léto roku 2011.
Tradiční soutěž hasičské mládeže ,,0 pohár starosty obce
se uskuteční v sobotu 4. června. Letošní obecní cyklovýlet
změnil termín a trasu. Vzhledem k nabitému programu akcí
v regionu se uskuteční
o víkendu
II. - 12. června.
Z možností ubytování a především
přepravy vyšel jako
letošní cíl Znojmo
a trasa na Vranovskou
přehradu
a rakouské pohraničí. Letošní pouť bude slavena ve dnech
22. - 24. července, program se zatím upřesňuje. Poslední
srpnovou sobotu /27.8./ bude Šebetov cílem a také hlavním
pořadatelem regionálního cyklovýletu ,,0 kolo Malé Hané".
V jednání je večerní hudební vystoupení a taneční zábava.
Poslední letní významnější akcí je další ročník obecního
zájezdu za termálním koupáním, který se uskuteční v sobotu
10. září. Minimálně plánuji jednodenní zájezd do blízkých
maďarských zážitkových a dosud Čechy téměř neobjevených
lázní, pokud by však byl zájem rád bych letos uskutečnil
dvoudenní pobyt s ubytováním u bájného termálního jezera
naděje Hevíz u maďarského Balatonu.

Klípky-střípky
* V dubnu bych rád provedl generální vysprávku trhlin
a celkový nátěr stěn bazénu na koupališti. Protože tento
záměr obnáší nesmírnou spoustu namáhavé a toxické práce,
uvítám placenou pomoc brigádníků z řad mládeže. Případní
zájemci se mohou informovat na úřadu.
* Nájemkyně prodejních prostor v objektu zdravotního
střediska plánuje otevření prodejny textilního sortimentu
vzhledem k nutným úpravám až od I. května 20 \1.
* Zimní období již máme zřejmě definitivně za sebou a proto
bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří byli při
snažení o zmírnění následků zimy nápomocni. Moje velké
díky patří všem, kteří si před svými nemovitostmi odklízeli
sníh, odmetali chodníky či sypali komunikace. Bez Vaší
pomoci bychom všechna úskalí zimy nezvládnuli. Po ku me
se společně stejně dobře zvládnout i letní péči - údržbu
travnatých ploch před domy a úklid prostranství.

duben 2011

Plánované akce v obci

Nabídka služeb

Starší dívky a ženy zveme na břišní tance - každý pátek
v tělocvičně ZŠ, od 16 do 17 hodin. Vede slečna Petra
Kučerová. Kurzy břišních tanců pro žákyně či žáky každý
pátek od 15 do 16 hodin.

Sběrna odpadů je otevřena poslední sobotu v měsíci, tedy
30. dubna od 14 do 15 hodin.

Sbor dobrovolných
hasičů provede v sobotu 9. dubna
v dopoledních
hodinách po obci sběr železného
šrotu.
Lehké a drobné odpady v tento den v ranních hodinách
připravte před svoje domy, objemný a těžký odpad si hasiči
vynosí sami.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 16. dubna od
14 hodin v sále místního kulturního domu již čtvrtý ročník
soutěže hasičské mládeže /nejen/ ve vázání uzlů. Tato
soutěž je zařazena do Okresní ligy mládeže. Přijďte podpořit
místní mužstvo našich malých soptíkůl
Veřejná
schůze
Zastupitelstva
obce
se uskuteční
z důvodu probíhajícího auditu účetnictví až ve středu 20.
dubna od 18 hodin v kanceláři

Odvoz popelnic
Odvoz lx za 14 dní. Ve čtvrtek 14.4., 28.4. a 12.5.2011.
Reklamace
neodvezených
nádob vyřizuje pan Šotnar z
firmy SITA Boskovice, telefon 516426415.
Odvozy plastů:
18.4. a 2.5, odvoz skla: 21.4., odvoz
papíru: 13.4.,27.4. a 11.5.2011.
Holičství
- kadeřnictví,
manikúra,
modeláž
nehtů,
parafínové
lázně, kurzy NAIL-ARTu,
prodej kosmetiky
Oriflame, alternativní
medicína ENERGY, numerologie,
na objednání na telefonu 722 204 226.
Knihovna

je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.

Rekondiční
masáže - Hana Musilová,
na objednání: mobil: 732 768 534.

zdravotní

středisko,

ou

V sobotu 30. dubna jste srdečně zváni novým nájemcem
od 19 hodin do areálu koupaliště
na tradiční Pálení
čarodějnic,
které je i nepsaným zahájením letní sezóny.
Chybět
nebude bohaté občerstvení,
dobroty
na roštu
a hudební večer. Více na plakátech.
Zápasy
malé kopané jarního kola ročníku odehraje
v zámeckém parku mužstvo 1. FC Šebetov:
- sobota 16.4., soupeř ARSENAL Lomnice, v 16 hodin
- sobota 30.4., soupeř VICTORIA Suchý, v 16 hodin
- sobota 14.5., soupeř TORPÉDA Vážany, v 17 hodin.

Naši oslaven ci
/dle platného trvalého pobytu/
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní

Jarmila
Karel
Marie
Anna
Božena
Jiřinka
Štěpánka
Růžena
Josef
Ludmila
Josef
Štěpánka
Ladislav
Růžena
Jiří
Eva
Vladimír
Jiří
Jiřina
Anna
Marie
Antonín
Ladislav
Miroslav
Marie
Jarmila
Stanislava
Drahomíra

Páchová
Kříž
Voráčová
Janková
Zvejšková

Říhová
Krenarová
Jašková
Veselý
Kubáňová
Bílek
Dokoupilová
Žďárský
Dostálová
Hartl
Zlámalová
Pospíšil
Pečínka
Klamtová
Kolaříková
Veselá
Veselý
Řehák
Setinek
Ženatová
Kundratová
Koutná
Přichystalová

č.p.

1
107
1
125

139
45
159
1
88
1
87
151
126
197
187
1
115
123
196
167
153
132
209
231
58
1
165
185

93
86
85
85
84
83
82
77
76
75
74
69
68
66
65
65
64
64
64
63
63
62
62
62
62
61
61
61

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Našim
oslavencům přejeme
milým
hodné zdraví,
spokojenosti, rodinné pohody a plno elánu do dalších
krásných let života.

Zahradnictví Pavliny Dobešové v Šebetově
dovoluje nabídnout široký výběr zeleninových
a balkonových květin (i s nasázením).
Po telefonické domluvě zajistíme i kytičky.
Telefon: 607 537223.

si Vám
přísad
~~
••••

Pomozte nám vybrat tu nejkrásnější podobu fasády základní
školy z návrhů, které doporučil architekt s projektantem.

Připravu jeme:
06.5.
13.5.
20.5.
27.5.

Tři dny ke svobodě
127 hodin
Fimfárum - do třetice všeho
Správci osudu

Program kina Šebetov
Pátek 8. dubna - LETOPISY

ARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA

lMDB.com

5,6/10.

Edmund a Lucinka často vzpomínaj í na Narnii a na dobrodružství, které tam zažili, když jednoho dne z ničeho nic ožije obraz lodi,
který visí v Lucinčině pokoji a oni se skrz něj dostávají zpátky do Narnie. Z moře, kam se pomocí obrazu přenesly, je zachraňuje král
Kaspian desátý, kterému děti v předchozím díle, společně se sourozenci Petrem a Zuzanou, pomohly ke královskému trůnu. Nyní se
mladý král na své lodi s podivným názvem Jitřní Poutník vydává splnit svou přísahu a najít sedm ztracených lordů z Narnie. Na konci
své cesty stanou až na samém konci světa...
Širokoúhlý film, české znění, mládeži přístupný, I J 4 minut, www.bontonfilm.cz.

Pátek 15. dubna - THE FIGHTER

lMDB.com

8,0/1 O.

Drama Fighter vypráví skutečný příběh boxera Mickyho Wara (Mark Wahlberg) a jeho neuvěřitelný vzestup ke slávě. Micky touží po
uznání v tvrdém prostředí rodného města, kde je boxerský ring chápán jako jediná možnost vykoupení z těžkostí dělnického života.
Mickyho starší bratr Dickie (Christian Bale) býval šampionem a chloubou rodiny. Neustál však porážku v důležitém zápase
a následná závislost na drogách ho definitivně odepsala. Ted je to Micky, kdo se stává nadějí celé rodiny. Jeho matka (Melissa Leo)
žene svou neústupností kariéru svého syna kupředu, bezohledný Dickie však selhává v roli trenéra a Mickyho sny se začínají hroutit.
Nelehkou situaci Micky vyřeší rozhodnutím odtrhnout se od rodiny a sám pokračovat v cestě za úspěchem s pomocí odhodlané
přítelkyně Charlene (Amy Adams). Mickymu se tím otevírá cesta k vytoužené slávě, čeká ho však ještě těžší boj než jaký zná z ringu
- urovnání vztahů s matkou a bratrem, jejichž význam a síla jsou pro něj zásadní. Drama o úsilí, lásce a hrdosti protkané vytříbeným
humorem bylo oceněno dvěma Zlatými glóby aje právem považováno zajeden z nejvydařenějších snímků roku.
Širokozíhlý formát, české titulky, od 12 let přístupný, 115 minut, www.hce.c=.

Úterý 19. dubna -

A VLÁSKU

Hrajeme pouze v 18 hodin!

IMDB.com 7,9/10.

Společnost Walt Disney Pictures představuje snímek Na vlásku, jeden z nejkomičtějších příběhů, jaký kdy byl natočen, při kterém
vám budou vstávat vlasy na hlavě. Když se nejhledanější - a nejfešnější - bandita království, Flynn Rider (kterého v původním znění
namluvil Zachary Levi) ukryje v tajemné věži, skončí jako rukojmí Lociky (Mandy Moore), krásné a nezkrotné dospívající dívky
která je zavřena ve věži a je také majitelkou dvacet metrů dlouhých magických zlatých vlasů. Flynnova zvědavá věznitelka, která
touží po tom dostat se ven z věže, v níž je zavřená už celé roky, se s krásným zlodějem domluví a vydaj í se spolu na akcí nabitou
dobrodružnou pouť, na které nechybí kůň - superpolicajt (jménem Maximus), přehnaně opatrný chameleon (zvaný Pascal) a drsná
banda hospodských rváčů.
Klasický formát, české znění, mládeži přístupný, 100 minut, www.falcon.cz.

Pátek 22. dubna - CIZINEC

IMDB.com 5,9/10.

Johnny Depp hraje ve filmu CIZINEC amerického turistu, jehož hravé laškování s cizinkou vede k celé řadě intrik, romantických
hrátek a nebezpečí. Během nepřipravovaného výletu do Evropy, aby si zahojil zlomené srdce, se Frank (Johnny Depp) nečekaně
ocitne v záletném vztahu s Elisou (Angelina Jolie), mimořádně výjimečnou ženou, která mu schválně vstoupí do cesty. Romantická
smršť se rychle odvíjí na dech beroucím pozadí Paříže a Benátek a oba hrdinové se rychle ocitnou náhodně vrženi do smrtelné hry na
kočku a myš.
Širokoúhlýfilm, české titulky, mládeži přístupný, 105 minut, www.falcon.cz.

Pátek 29. dubna - ZELENÝ SRŠE

IMDB.com 6,3/10.

Britt Reid (Seth Rogen) je synem jednoho z nejslavnějších mediálních magnátů v Los Angeles. Jeho otec (Tom Wilkinson) za
záhadných okolností zemře a odkáže Brittovi své rozsáhlé mediální impérium. Ten naváže nečekané přátelství s jedním
z kreativnějších a vynalézavějších zaměstnanců svého otce, s Katóem (Jay Chou), a společně se chopí šance k tomu aby poprvé
v životě dělali něco smysluplného: aby bojovali se zločinem. Aby se zločincům dokázali dostat na kůži, vymyslí si dokonalou lest:
vydávají se za jedny z nich. Britt se spolu s Katóem vydává do ulic chránit zákon tím, že ho porušují, a stává se obávaným
bojovníkem proti zločinu - Zeleným sršněrn. Kató postaví nejdokonalejší retro zbraň na světě, Černou krásku, nezničitelné auto, které
disponuje působivou silou motoru i tou palebnou. Zelený sršeň a Kató si díky své pojízdné pevnosti na kolech budují mezi zločinci
jméno a s pomocí Brittovy nové sekretářky Lenore Case (Cameron Diaz) se vydávají po stopě muže, který ovládá temné podsvětí Los
Angeles: Benjamina Chudnofskyho (Christoph Waltz). Ale Chudnofsky má vlastní plán: zbavit se Zeleného sršně jednou provždy.
Klasický formát, české titulky, od 12 let přístupný, 119 minut, www.falcon.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19,30 HODIN, VSTUPNÉ 35 KČ.
Více na internetu:
nebo wapu:
Program kina a ukázky filmů vysílá program INKAv kabelové televizi obce Šebetov.
Měsičnik

,Šebetovský zpravodaj'
vydává při Obecním úřadě v Šebetově a příspěvky přijímá Zdeněk Čížek.
Tisk ObÚ Šebetov. Náklad 700 kusů. ZDARMA. Kontakt: Tel./fax. 516465 429, e-rnail:
ebetov@ ebetov.cz.
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Jak jsem avizovala v lednovém vydání Zpravodaje, dovyprávím dnes přfběh domu čp. 87 a nově se budu věnovat domu čp.
111. Pro tuto volbu jsem se nerozhodla náhodou - historie obou domů se totiž v určitém časovém bodě střetla, leč nepředbíhejme ....

Na úvod ...
Je to několik dnů, co jsem dostala dopis z Prahy od paní Mgr. Vladimíry Šimůnkové (rozené Sedlákové). Paní Šimůnková
v něm vzpomíná nejen na své dětství, prožité v rodném domě čp. 111, ale také se zmiňuje o události, o rodinné legendě, která se pro
naše dnešní vyprávění stává jedním z klíčových momentů. Dovolím si tedy citovat:
"Moje
maminka Vladimíra Sedláková mně vyprávěla, že Vincenc Blaha, mladý řezník z Boskovic, poznal mou babičku
Annu Říhovou v roce 1904, když projížděl Šebetovem. Zastavil svůj povoz uprostřed dědiny před procházejícím pohřbem rolníka
Františka Řihy. Zaujala ho mladá, pohledná vdova kráčející za rakví. Když se později dozvěděl, že tato mladá žena po desetiletém
manželství zůstala na hospodářství sama jen se svými dvěma dcerkami, Annou a Vladimírou, začal se o ni vážně ucházet .... "
Tolik pí. Mgr. Širnůnková, které děkuji i za další postřehy z minulosti Šebetova. Je nyní na mně, abych trochu blíž představila
všechny zúčastněné z výše uvedeného vyprávění. Brzy se totiž s nimi opět setkáme, a to jak v případě domu čp. 87, tak zvlášť pak
u vily čp. 111.
Především se naskýtá otázka - o čí pohřeb vlastně šlo? - Těsně před vánocemi, 18. 12. 1904, zemřel sedlák František Řiha
z čp. 9. (Narodil se na tomtéž čp. v r. 1868. Otec Tomáš Říha pocházel rodem z Cetkovic, stejně tak i matka Anna, roz. Kubínová). Po
něm pozůstalá vdova Anna se narodila 9. 10. 1878 v čp. 17 jako Anna Valentová, dcera půlláníka Tomáše Valenty a Anny, roz.
BUkové z Vážan. František a Anna se vzali 3.7. 1894. Během desetiletého manželství se jim narodily tři děti - nejstarší dcera Anna
(1897), mladší Vladimíra (1902) a v r. 1900 syn Adolf, který však v létě následujícího roku zemřel. Život se mnohdy skládá
z nečekaných náhod, a snad právě jedna taková stála i na straně Anny Řihové v samotný den manželova pohřbu. Aniž to sama v tu
chvíli ještě vůbec mohla tušit, do cesty ji vstoupila nová známost, zosobněná boskovickým řezníkem Vincencem Blahou. Co o něm
řfci? Asi by toho bylo hodně, protože poměrně rozvětvená
a téměř výlučně vždy řeznická rodina Blahů je zaznamenána
v Boskovicích již od středověku. Sám Vincenc se nar. 27.7.
1881 na Horním předměstí čp. 126. Otec Vincenc pocházel rodem
z náměstí čp. II (spřízněn s dalšími boskovickými řeznickými a měšťanskými rody Kučerů, Prchalů, Kožoušků), matka Antonie
Milarová pak z Malého Hradiska.
Vincenc Blaha se s Annou Říhovou oženil 30. ledna 1906. V manželství se narodili čtyři synové - Vincenc (1907), Jaromír
(1908), Julius (1911) a Arnošt (1915).
Pro tuto chvíli rodinu Říhovu a nově i Blahovu opustím. Až se k nim po nějakém odstavci opět vrátím, budou již z malých
dětí dospělí lidé ajako takoví znovu vstoupí do děje ...

Dum čp. 111

obchod "MEGI"

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Na úvod vyprávění o domě čp. 111 přijměte pozvání k výletu na Českomoravskou

vysočinu.

Dne 12. ledna r. 1865 se v nevelké, leč malebné vesničce Německé (dnes obec Sněžné u Nového Města
n. Mor.), v budově tzv. "dolní" školy čp. 67, narodil chlapec, jenž dostal při křtu jméno Josef. Jeho otec, též Josef, příjmením Novák,
pocházel z obce Hořátev u Poděbrad. Do Německé přišel na zač. 50. let 19. st. co by evangelický učitel. Nějakou dobu zde působil
současně i jako pošmistr, a navíc se zabýval sepisováním historie obce. Do výslužby odešel již jako řídící učitel v r. 1892. Se svou
manželkou Annou, která pocházela z Německé, společně vychovali pět dětí. O tom, že to nebyla na tehdejší dobu výchova jen tak
ledajaká svědčí fakt, že všichni tři synové dosáhli vyššího vzdělání, a navfc studovala i jedna zdcer (později vedla po svém otci
poštovní úřad). Jak je tedy zřejmé, Josef Novák ml. prožil mládí na studiích, která ukončil na začátku 90. let jakožto doktor
všeobecného lékařství.
Je nejvyšší čas, abychom se vrátili zpět do Šebetova, Dne 29.6. 1891 zde totiž na čp. 6 umírá (na rakovinu žaludku) ve svých
pouhých 49 letech Ludvík Blaha, "magistr hojictví a obvodní lékař". (S výše jmenovaným Vincencem Blahou jde o shodu jmen.
O lékařské rodině L. Blahy, která působila v Šebetově více jak polovinu 19. století si povíme někdy příště). Takto uvolněné místo
však nezůstává dlouho prázdné. Již začátkem roku 1893 přichází do obce mladý, dosud svobodný MUDr. Josef Novák. Jakožto
obvodní, panský a pokladniční lékař dostává od majitele panství, barona Konigswartera, služební byt v čp. 101 (Obora), kde k roku
1900 rovněž provozuje malou domácí lékárnu. A rodinný život? Ani ten Josef nezanedbává. 28. 7. 1896 se žení v Brně na městském
úřadě s katoličkou Marií Sedlákovou, nar. 14. 4. 1877, dcerou obchodnika Antonína Sedláka z Lažánek u Blanska čp. 17.
V manželství se jim narodí dvě děti; 22. 2. 1899 dcera Olga a po pěti letech, 2. 5. 1904 syn Vladimír. Tentýž rok je pro rodinu
Novákovou významný ještě z jiného důvodu, stěhují se totiž do "svého".
Jak vyplývá z předchozí věty, Josef Novák vyplnil začátek 20. století výstavbou vlastního domu, či spíše menší vilky, v níž
zamýšlel nejen se svou rodinou bydlet, ale současně i provozovat moderní (a navíc i prvnf) ordinaci s čekárnou v Šebetově. Těžko
říci, jak se původně touto myšlenkou zabýval dlouho, jak dlouho vůbec hledal vhodnou stavební parcelu, než se mu na jaře roku 1901
naskytla ta pravá příležitost v podobě koupi usedlosti čp. 48. Tu v té době vlastnila Marie Bílková (po otci rodem z Knínic),
provdaná Krušinová, manželka c. k. berního adjunkta v Litomyšli. V domě, vedle příležitostných nájemníků, bydlela též její babička
Kateřina Kozlovská. Když tato v dubnu 190 I zemřela, prodala M. Krušinová na základě kupní smlouvy z 21.4. dům včetně přilehlé
parcely za 7000 K rak. čs. manželům Novákovým. Záměrem MUDr. Nováka bylo stavět, ponechal si tedy část zahrady a dům čp. 48
již 6. 7. 1901 prodal (za 6000 K rak. čs.) Františku Staňkovi, mistru pekaři z Chrudichrom. ( Do konce července následovala ještě
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třetí kupní transakce, jej ímž prostřednictvím se z původního čp. 48 vyčlenila nová bytová jednotka čp. I] O, kterou odkoupil J. Khyr
z Knínic, v dané chvíli listonoš u c.k. pošty.)
Stavební povolení obdrželi Novákovi od starosty obce Tomáše Valenty dne 21. 7. 1901. Plány vyhotovila a stavbu zajistila
firma stavitele Ferdinanda Berky z Boskovic. Dlužno ještě podotknout, že přibližně v místech, kde se dnes nachází hospodářské
zázemí domu stávala stodola, která byla během výstavby stržena. Samotná realizace vily probíhala zcela podle plánů do 17. 6. 1904,
kdy byl dům zkolaudován a obdržel od obce čp. ]] 1. Zatímco v horním patře rodina bydlela, v přízemí po pravé straně (čelně
k domu) provozoval MUDr. Josef Novák svoji lékařskou praxi. Místnost vlevo (dnes obchod) představovala byt pro služebnou,
případně kočího, který se staral ( k roku 1910) o dva koně.
MUDr. Josef Novák působil v naší obci více jak dvacet pět let, a snad by jen tak dobrovolně ze Šebetova neodešel, kdyby ho
nezastihla v té době ještě nikterak neléčitelná nemoc. Nazývá se adynamia cordis (srdeční slabost) a MUDr. Josef Novák jí podlehl
v nemocnici na Obilním trhu v Brně dne 24.9. 1920 v 15.00 hodin. Pochován je na evangelickém hřbitově ve Vanovicích.
Vdova Marie Nováková žila s dcerou a synem ve vile do roku 1928. Zavedenou ordinaci však nenechala ležet ladem, nýbrž ji
ještě na podzim roku 1920, i s částí bytu, pronajala. Novým lékařem na čp. 111 se tak stal MUDr. Raimund Treu st. z Boskovic,
který žil ve vile se svou manželkou a oběma syny. (Bohužel se mi zatím nepodařilo zjistit, v jakém časovém rozmezí - do r. 1928 MUDr. Treu v Šebetově působil. Rozhodně se však vrátil zpět do Boskovic, kde později ordinoval ve svém domě, stojícím dnes proti
bývalé samoobsluze na tř. Kpt. Jaroše).
Jak jsem naznačila v předchozím textu, nová kapitola vily čp. 111 se začala psát již zmíněného r. 1928. Na základě kupní
smlouvy ze dne 2. srpna Marie Nováková totiž svoji nemovitost za odhadní cenu 100 000 Kč prodala, a odstěhovala se za rodinou do
Brna. Dům tak mohl přivítat nové majitele, či spíše majitelky. A právě v tomto okamžiku se musím vrátit na úplný začátek našeho
vyprávění. Vzpomínáte si ještě na ony dvě malé holčičky, na sestry Annu a Vladimíru Říhovi? Během oněch více jak dvaceti let,
které utekly od okamžiku, co jsme se s nimi setkali naposledy, již dospěly v mladé ženy, a každá vykročila za svým vlastním životním
osudem. Ten je však svedl opět dohromady právě 2. 8. 1928, kdy se společně, po jedné polovici, stávaj í maj itelkam i vi ly čp. 1] 1.
Vladimíra Říhová se tímto okamžikem vlastně vrátila zpět do rodné obce. Dlužno totiž podotknout, že v danou chvíli již byla
pět roků vdaná (23. 7. 1923 u sv. Tomáše v Brně) za Františka Sedláka, nar. v r. 1897 v Knínicích na čp. 91. Otec Františka, rolník
Florian Sedlák pocházel z Vážan, kde na čp. 5 vlastnila rodina ke konci 19. století malý obchod. A obchodního ducha zdědil i mladý
František. Nejen, že se v daném oboru vyučil, ale záhy se sám pustil do provozování prodejny se smíšeným zbožím. Příležitost se mu
naskytla v Knínicích na čp. 158 (v pravotočivé zátočině pod rybníčkem), kde již před tím vedli obchod jeho příbuzní ze strany matky.
A právě sem si také po svatbě dovedl manželku Vladimíru. Stěhování do nového bytu v přízemí vily čp. 1] 1 znamenalo podstatnou
změnu nejen pro pomalu se rozrůstající rodinu Fr. Sedláka, ale především pro něho samotného, resp. pro jeho podnikatelské záměry.
Je zcela logické, že ještě na podzim téhož roku si Fr. Sedlák otevřel obchod v místnosti po bývalé lékařské ordinaci. Živnost mu
natolik vzkvétala, že si začátkem 30. let pronajal další obchodní prostory nad kinem. Bohužel, i sebešikovnější člověk nezmůže nic
proti všeobjímající krizi. Ta, jak je známo, přišla na začátku 30. let a dolehla i na Fr. Sedláka. Svoji živnost byl sice nucen přestěhovat
zpět do vily, nicméně se jí nevzdal, a i když v menší míře, pokračoval v obchodování až do konce 40. let. Zemřel v Praze v roce 1960,
manželka Vladimira ho přežila o plných patnáct roků.
Starší sestra Vladimíry, Anna Říhová
(později provdaná Vojtěchová)
vystudovala v letech 1912-1916 Soukromý ústav
konventu dominikánek ku vzdělání učitelek v Řepčíně u Olomouce, načež do konce I. svět. války působila jako výpomocná učitelka
na obecné škole v Protivanově. Když jsem nedávno hovořila s p. Vojtěchem, zavzpomínal, jak pro jeho maminku posílali v létě
sedláci z Protivanova do Šebetova bryčku, v zimě pak sáně. V roce 1919 si ještě Anna Říhová doplnila v Brně další vzdělání, načež
nastoupila do OŠ ve Vanovicích, kde také získala definitivum. Posléze učila na obecné škole v Knínicích, za války pak v Šebetově,
kde se v roce 1945 stala řídící učitelkou.
V povídání o vile čp. 111 jsem tak dospěla do období II. svět. války. Dům nyní žil spíše obchodním duchem a nic
nenasvědčovalo tomu, že by se sem ještě někdy vrátil nějaký lékař. A přece se tak stalo. V prvním patře, které obývala rodina pí. uč.
Anny Vojtěchové, si patrně někdy kolem r. 1935 pronajal místnost (okna kjihozápadu) dentista Jan Pavel Pistorius. Přiznám se, že
kdyžjsem se začala o tohoto muže zajímat, dostávaly se ke mně jen drobné, téměř nic neřikající střípky informací. Až šťastná náhoda
tomu chtěla, že jsem před měsícem získala kontakt na pí. P. Bučkovou, od niž jsem posléze obdržela milý dopis (za který děkuji)
s vyprávěním o jejím otci. J. P. Pistorius působil v Šebetově více jak deset let; je ironií osudu, že právě v době pro něho nejtěžší.
I když se byl nucen po roce 1948 své ordinace vzdát a ze Šebetova odejít, jak vzpomíná pí. Bučková, až do konce svého života (1966)
udržoval k naší obci vřelý vztah. J. P. Pistorius se nar. v roce 190 I v Chebu jako druhé z pěti dětí v německé měšťanské rodině, která
vlastnila na chebském náměstí restauraci. Po absolvování gymnázia přijel v roce 1921 do Boskovic. Podnětem k této cestě, a následně
i pobytu, se stal inzerát zdejšího zubního lékaře židovského původu MUDr. Munka, u něhož mladý gymnazista získal postupně
vzdělání v oboru zubní technik, posléze dentista. Vzhledem kjazykové bariéře bydlel 1. Pistorius v židovské čtvrti U vážné studny
čp. 53 (dnes čp. 7), v hotelu, který patřil židovské rodině Braunových, sjejichžjedinou
dcerou Hildou se posléze oženil. (Bratři Max
a Leo Braunovi vlastnili v Boskovicích prosperující textilní továrnu; později zde měl sklady Kras, dnes sanatorium Hypokrates). Jan
Pistorius se toužil osamostatnit (do té doby pracoval u MUDr. Munka). V Boskovicích však nedostal koncesi, rozhodl se tedy pro
Šebetov, kde prožil těžké období II. sv. války. Na jaře roku 1941, těsně před transportem židů z Boskovic, zemřela jeho manželka
Hilda (přestala užívat nutné léky); navíc se jen s velkým vypětím podařilo J. Pistoriusovi dostat jediného syna Richarda až do
druhého odsunu (děti ze smíšených
manželství). Richard prožil zbytek války v Terezíně. Rodina Braunova zahynula během
transportu smrti. J. P. Pistorius se znovu oženil, a po odchodu ze Šebetova pracoval v Zubním ambulatoriu v Boskovicích (dnes ul.
17. listopadu - květinářství), posléze v nemocnici.
K vyprávění o historii vily čp. III jsem v daný moment vyčerpala vše podstatné. Nevylučuji však, že se k ní, dfky případným
dalším historickým faktům, ještě někdy nevrátím.

Kapo inata

dutn čp 87

dokončení
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V předchozím díle povídání o domě čp. 87 (bývalá restaurace Na Kocórko) jsem dospěla k podstatnému datu, jímž se stal
24. únor roku 1926. V ten den Josefa a František Valentovi prodávají hospodu "Na Kocórko" za odhadní cenu 50 000 Kč (zařízení
hostince se ocenilo na dalších 10 000 Kč) řeznfkovi Vincenci Blahovi st., právě tomu jenž před více jak dvaceti lety zastavil na

duben 2011
okraji silnice, aby ....
Vzhledem k tomu, že se dům dožil bez podstatných stavebních úprav téměř jednoho sta let, je sice možná chvályhodné,
nicméně do budoucna asi již těžko udržitelné, čehož si je rovněž vědom i V. Blaha, jinak stále řezník na čp. 9. V létě roku 1926 zde
tedy sice ještě provozuje hostinskou živnost (chci připomenout vzácný snímek, otištěný v předchozím Zpravodaji, na němž je
zachycen hostinec v původní podobě ještě před přestavbou), velmi reálně se všakjiž zabývá myšlenkou na celkovou adaptaci domu.
Plán zadává firmě stavitele Fr. Mackerleho z Jaroměřic. Začátkem prosince roku 1926 vzniká první nákres, který však vychází
z původní dispozice a řeší pouze drobné stavební úpravy, jako výměnu oken, přístavbu sociálního zařízení apod. Možná se ukázal
dům v natolik havarijním stavu, možná se V. Blaha náhle rozhodl pro zásadnější řešení - ať tak, či onak, již za necelý měsíc, 10. I.
1927, předkládá Fr. Mackerle nákres zcela nový, tentokrát již na kompletní rozšíření. Zatímco z původního domu zůstává pouze
pravá část (tj. 9 m - kdysi hostinský pokoj, později obchod - dnes garáž, a dále díl nálevny - dnes hlavní vchod), vlevo se staví zcela
nová budova. Do délky se oproti dřívější stavbě prodlužuje téměř o 6 m, do šířky pak o I m (rozdíl ve výšce je zřetelně vidět i dnes).
Zcela zaniká původní, klasická dispozice - vchod přímo z ulice, nálevna spojená s kuchyní... Do modemího hostince se nyní vchází
přes chodbu, z níž je dále přístup jak do obchodu, tak i samostatně do bytu majitelů. Nálevna se sice zkracuje na délku o 1,5 m, vedle
ní však vzniká zcela nový hostinský pokoj. Navíc se součástí stává i nové soc. zařízení, umístěné do té doby v podobě dřevěné boudy
na dvoře.
Na začátku jsem se zmínila o tom, že z manželství V. Blahy a Anny, ovdovělé Říhové, se narodili čtyři synové. Nás v daný
moment bude zajímat nejstarší Vincenc (nar. 25. 5. 1907), který se vyučil "v obchodě." Z dokladů vyplývá, že od poloviny 20. let.
prošel jakožto příručí několika druhy obchodů (smíšené zboží, řeznictví, velkoobchod, zásobovací družstvo). V roce 1929 si navíc
udělal kurs ve "Švankmajerově
první odborné škole pro umělecké, moderní a praktické aranžování výkladních skříní
v Československu,
Praha II, Palackého ul. 5" s následným vysvědčením: " ... absolvoval v mé aranžérské škole denní kurs
aranžování zboží koloniálního, lahůdkářského
a psaní písma reklamního s prospěchem výborným, takže jej jako hbitého aranžéra výše
jmenovaného zboží co nejlépe doporučuji ... "
22. 2. 1932 předávají manželé Blahovi novotou zářící hostinec (na základě zápisu notáře J. Macha v Boskovicích) svému
nejstaršímu synovi Vincenci, jenž je již uváděn jako obchodník s koloniálním zbožím. A do doby první republiky nás vrátí ještě
půvabný úryvek z notářského zápisu, v němž " ... vyhrazuje si spoluprodatel V. Blaha st., a kupující zavazuje se mu dodávati do jeho
smrti chutného piva, jaké bude v jeho hostinci na čepě, jest třeba však tuto dávku piva každého dne si odebrati, neboť jinak propadá
a majitel jest povinen vydati pivo pro příslušný den. Ovšem oprávněný může pivo bud' si vypíti v hostinci, nebo pro něj domů si
poslati ... " Bohužel, tato výminka trvala pouhé dva roky, 2.6. 1934 V. Blaha st. (v 55 letech) zemřel. Manželka Anna ho přežilaještě
o plných 29 let.
Vincenc Blaha ml. se na jaře roku 1932 oženil s Františkou (nar. v roce 1910), dcerou rolníka Josefa Dokoupila z obce Smolná
čp. II (za Vel. Opatovicemi). Společně vedli hostinec i s obchodem až do začátku 50. let. V. Blaha ml. zemřel v pouhých 51 letech,
dne 26. 5. 1958, manželka Františka ho přežila o čtyři roky. Na závěr bych chtěla ještě touto cestou přidat osobní vzpomínku
(a věřím, že v daný okamžik nebudu sama), na paní Martu Blahovou provdanou Bílkovou.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou ještě jednou vyjádřit
vyprávění o historii obyvatel naší obce. Poděkování
panu 1. Bílkovi a za dům čp. III paní M. Sedlákové.
dnes otiskujeme, a které pocházejí zjejího rodinného

poděkování všem, kteří svým poznatkem či vzpomínkou přispěli do dubnového
také náleží dnešním majitelům domů, o nichž jsem psala - za dům čp. 87
Paní Mgr. Š. Hrouzkové pak zvláště děkuji nejen za poskytnuté fotografie, které
alba, ale rovněž za velkou vstřícnost.
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Dnes pátrám ...
Ještě jednou se vrátím k MUDr. J. Novákovi. Velmi bych uvítala jakoukoliv zprávu, týkající se kontaktu na jeho potomky.
Z dostupných materiálů pouze vím, že Marie Nováková se odstěhovala v roce 1928 do Brna, ul. Žabovřeská 8. Dále není zcela
zřejmé, jak dlouho po roce 1920 působil ve vile MUDr. R. Treu st., a zda ho nevystřídal do roku 1928 případně ještě jiný lékař.
Za každou zprávu předem děkuji.

Přttě
V příštím, červnovém čísle, se ještě jednou vrátím k MUDr. J. Novákovi, respektive k jeho zaměstnancům (kočí, služebné,
kuchařka). Většina z nich pocházela ze Šebetova, či blízkého okolí. Nu, a protože bude léto a doba výletů, vypravíme se na pěší
výšlap po jedné lesní cestě, která dříve sloužila jako dosti frekventovaná silnice. V této souvislosti bych chtěla požádat všechny, kdo
mají (byť i zprostředkovaně) nějakou vzpomínku či fotografii, týkající se bývalého lomu nad Šebetovem, a dále bývalé vápenky
v Pilském údolí, aby mi dali vědět. Totéž platí pro dům čp. 102, který zatím stále ještě stojí v Pilském údolí (Při silnici na Kořenec).
Dříve náležel k panství a postupně se zde vystřídala rodina stolaře Fr. Dosedly (z Jaroměřic) a J. Kavana (ze Šebetova). Dále zde
bydleli hajní - J. Krajíček z Knínic a A. Dlapa z Boskovic (do r. 1920). Předem děkuji za jakýkoliv poznatek k výše uvedenému
námětu.

\1al} kvíz za malou sladko t
... je pro všechny všímavé. Otázka zní - jaký je zásadní stavební rozdíl mezi vilou čp. 111 na starší fotografii o proti dnešnímu
stavu? První tři úspěšní luštitelé mají naději na drobnou pozornost.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Příští číslo vyjde začátkem června 20 I I.
Na podkladě archívních materiálů a dodaných příspěvků zpracovala Miroslava Boháčková,
Šebetov 72, tel. 724275 143, e-rnail: bohackova.mirka@seznam.cz.
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Levá část pohlednice - Šebetov - asi polovina 30. let.
Restaurace "Na Kocórko" s manž. Blahovými. Muž vpravo
je cestář Rozman (bydlel na čp. 88).

Pravá část pohlednice - Šebetov - asi polovina 30. let.
Náves, čp. 9, kde bydlel V. Blaha starší.
Vpravo na domě je zřetelné označeni živnosti.

Šebetov - asi začátek 30 let.
Obchod Fr. Sedláka nad kinem.

Šebetov - asi roku 1944. Před vchodem do vily čp. III.
Na snfmku jsou manželé Sedlákovi.
Vlevo na dveřfch je označenf ord. J. Pistoriuse,

Šebetov - přibližně kolem roku 1950. Vila čp. III ve své původní podobě.

