rnlr

Květen v pranostikách
V máji hžímotynedělají trampoty.

Když se v máji blfská' sedlák si v;fská.
Pankrác, Servác, Bonífác jsott ledoví mttži,
Žofie je jejich htchaŽka.

Déšt'svatéŽofie švestky ubije.
Urban krásny, vyjasněny - hojnym vínem nás odmění.

Na svatého Ducha nesv|ékej kožicha;

po svatém Duchu nezbavuj se koŽichu.
Déšťo letnicích - slunce na Božítělo.

Pohoda na svatodušní pondělí slibuje rirodu.
zasedání Zastupite|stva Šebetovve 20:03 hodin a poděkoval
všem za

Ze schtne ZO
Zaseclání

Zo

Vzh|edem

Účast.

č. 2/2016 ze dne 6. dubna 2016

ke

značnéobsáhlosti zápisu

ze

zasedání
a nedostatkr-r tiskového prostoru Zpravodaje otiskujeme poLlze
hlavní pŤijatá a schválená usnesení bez osobních

a citlivych

Úrdajťr.

Ce|é znění zápisrr je uveŤejněno na webu

obce.

Zo

schvaluje uzavŤení kr-rpní sm|or-rvy na pozemek
o vlměŤe l29 m2 za smluvní cenu na zák|adě znaleckého
posudku ve vyši 16 tisíc Kč. Náklady spojené sodkupem
pozemku včetně daně z nabytí nemovitych věcí hradí
kuprrjící.

Zo

schvalrrje uzavŤení Směnné smlouvy mezi
obcí Šebetovčást pozemku

sorrkrornymi vlastníky a

o vyměie 7 13 m2 se smění za část pozemkr-r o vyměŤe 7 |3 m2.

Zo schvaluje r"rzavŤení Směnné smlolrvy mezi soukromou
vlastnicí a obcí Šebetov _ pozemek o qyměŤe ||74 m2 se
smění zapozemek o vyměňe l |73 m2.
Zo schva|rrje uzavŤení Smlor"rvy o z|ízenívěcného
bŤemene č.: PV-014330035l58/00l na stavbu Sebetov SU
NN areá| zámeckého parku' kde by| umístěn kabe| NN
a pojistková skŤíĎ za jednorázovotl náhradr-r ve vyši l.000,Kč.

schvaluje uzavŤení Smlor-rvy o ztizení věcného
č.: PV-OI433003460l/00l na stavbu Světlá, TS
U rybníka, loka|ita RD, kde bylo umístěno venkovní vedení
VN a podpěrné body VN za jednorázovou náhradu ve v1/ši

Zo

bŤemene

30.000'- Kč.

Zo

schvaluje uzavŤení SmloLlVy o dí|o na zhotovení dí|a
vyrněn a ž|abťt
'.Stavební ťrpravy domrr č.p. l08 Šebetova svodťt, oprava komínťt.. s firmou STAVODoS Boskovice.
ZO schva|rrje rozdělení k|adného hospodáŤského vys|edku
MŠve vyši 50 896,86 Kč - do fondu odměn 25 tisíc Kč, fond
rezervní 25.896'86 Kč.
Zo schvalrrje rozdělení kladného hospodáŤského vysledku
ZŠve vvši |55.54l,48 Kč - do fondu odměn 46.662,- Kč,
fond rezervní l08.879,48 Kč.
Zo schvalr'rje provedení ce|kové opravy stŤechy domr.r
č.p. 3 a pověŤuje starostt-t uzavŤením smlouvy s firmou
KlernpíŤstvíLajšner, Usobmo 81 vhodnotě díla 1|9.993,Kč.

Zo

schva|uje provést q/běr nového nájemce

byttt

v č.p. 246 formor.r bodování.
Zo schva|uje uzavŤení nájemní sm|ottvy na by v č.p.246
se slečnou Nelou Greplovou a Lrlkášem Krátkym, s platností
od 1. května 20|6.
Zo schva|uje rozpočtovéopatŤení č.212016.

Starosta ukonči| po projednání všech bodťr programLl

FŽ

Zubní pohotovosti

\í.\/

Zvbní pohotovost je dle rozpisu zajištěna o sobotách,
nedělích a ve svátky od 8 do l3 hodin.
2|.5. MUDr. Adamová' Letovice' Masarykovo náměstí l8,
telefon 516 474 018

22.5. MUDr. Beranová, B|ansko, Ge|lhornova 9,
telefon 735 056 656
28.5. MDDr. Bočková Eva, Kunštát, nám. ČsČt<:g,

telefon 516 462 203

29.5. MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČsČr:8'
telefon 516 462 203
04.6. MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova l5, 5l 6 474 3|0
05.6. MUDr. Grénarová, Boskovice, RťtŽové nám. l6,
telefon 774 710 550
l | .6. MUDr. Hanáková, Blansko' PraŽská l b, 516 4l8 788
l2.6. MUDr. Havlová, Blansko' PraŽská lb, 5|6 418 786

, Mimo vyše uvedenott dobrr je slrrŽba zajištěna v Brně.
Urazová nemocnice v Brně' Ponávka 6, tel. 545 538 1 l 1.
S|rrŽbu zajišt'uje ve všední dny od 17 hodin do 7 hodin.

o

sobotách, nedělích a svátcích nepŤetrŽitě 24 hodin.
Informace k ostatním pohotovostním sluŽbám je moŽné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, čís|o5|6 49l l 1 l.
--

Uzavírka pňejezdu
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Z dťrvodu rea|izace rekonstrukce Železničního pŤejezdu
u Že|eznič ní zastávky Knínice by|a MěÚ Boskovice povolena
rlrp|ná uzavírka dotčenéhoťrseku si|nice ||l374. Uzavírka je
ohlášena ve dnech od soboty 21. května od 7 hodin do
riterf 24. května do 20 hodin. obj ízdná trasa o dé|ce cca
|5,2 km je vedena z h|avní kŤiŽovatky V ŠebetověpŤes
Vanovice, Drvá|ovice, Pamětice a Vísky do Boskovic. Po
vybr-rdované provizorní komr'rnikaci a pĚejezdrr v Knínicích
bude umoŽněn prťrjezd pouze autobttsťtm veĚejné linkové

dopravy, vozidlťrm hasičského záchranného sboru
a vozid|ťrm zdravotnické záchranné sluŽby.

Koupací zájezd

Na sobottr l8. června jsem pňipravi| dalšíobecní zájezdza
korrpáním. Tentokrát Vás zavedu do malebné maďarské
zahrady, kde Se v pňenádherné pŤírodníscenérii ukryvají
termální bazény |ázní LipÓt. Tyto méně známé |ázně Se
nacházejí jen pár ki|ometrťr od s|ovenskych hranic jiŽně pod
Bratis|avor"r. Více da|šíchinformací najdete na webu obce.
Zájezd by| krátce po zveťejnění na webu p|ně obsazen,

Se,: oťo ys ky

nyní evidujeme i deset náhradníkťr. Vzhledem k začátkrr letní

a

zahájení odjezdťr zájezdtt do Chorvatska je
nepravděpodobné, Že se nám podaŤí zajistit drrrhy autobus,
aby se tak pokry| mimoŤádny zájeln. Dalšíkor.rpací zájezd se
sezÓny

uskutečnív záÍí.to zamíŤímena Slovensko.

z

t ra v ocl aj

ritery od 17 do 18 hodin v tělocvičně Základní ško|y.

V sobotu 28. května

jste zváni od 14 hodin

do

zámeckého parku, kde poŤádá nájemce kiosktr občerstvení
s pŤispěním obecního ťrŤadu Dětsky den.
V sobotu 4. června Se v prostortr návsi a zámeckého
parku uskr-rtečnídalšíročníksoutěže mladych hasičri

a dorostu ,,o pohár starosty obce...

Utkání v malé kopané na domácí pŮdě se uskr"rteční
l7 hodin. Sor-rpeŤem FC Šebetov bude

v sobotu 11. června v

FC

Žďámá.

l

/-

* UpozorĎujeme občany, Že do konce měsíce května je
termín splatnosti místních poplatkťr. Zap|atit mťrŽete nejen
hotově, ale i prostŤednictvírn platební karty.

Cyklovylet

obce

O*p

* Tento květnovy Zpravodaj vyšel aŽ

\0-

jU*;:I
Pri vŠípověrčivosti raději #ÍM||wryŽít--

zmiřovat, il& ko|ikát1 Š1
ročníkSe letos vydáme... Ve
nebr-rdu

dnech l0.

-

l |. června zarníŤíme.l

d

do Pardubického kraje do okolí
HeÍmanova Městce. Zázenín

ÍÍ
l r
náIn bude nedaleky kemp J
Korropáč, kde se podaŤi|o .J ,
pĚedběŽrr ě
zarezervovat 144
,'"'
míst vchatkách arrbytovně. ů
V kempr; nám br"rdor-r dělat :::,
ffi3
v#tliEry..
společnost ťrčastníciTUNlNG
SHOW IV. LETICI SIP. Naše závodní cyklo

v polovině měsíce
pozvánek a zpráv. Moje
dlouhodobé problémy s počítačemvyťrstily v tĚítydenní
záruční servis. Vše jiŽ konečně ftrnguje jak má. Zatím...
* Na webu obce najdete dalšízpŤístrrpněnou kroniku obce,
tentokrát kroniku rokr't |976 a také fotografie zpá|ení
čarodějnic nebo video z vystoupení ke Dni matek a rodin.

a tím i

Nabídka sluŽeb

Sběrna odpadťr je otevŤena V letnírn reŽimu kaŽdorr lichorr
sobotu v měsíci' tedy 28. května a 11. června od 14 do l5
hodin.

speciály

brrdorr jistě clťrstojnou konkr-rrencí vytLrrrěnych škodovek...
V tento okamŽik je prihlášeno l36 ťrčastníkťr.Na webu obce
si rnťrŽete ověŤit ubytování. stravu či velikost trička. Zdebrzy
pŤidám i infonnace k pŤepravě' trasy a postrehy k vyletťrm.
:1

PoděkovánÍ

V sobotu 30. dubna jsme si v obci hned na dvou
místech pŤipornenr-rli naši tradici pálení čarodějnic.
Kioskrr v parku a krčmě U piráta bych chtěl poděkovat za
vyna|oŽené Úrsilí pĚi pŤípravě této akce. Sám za sebe bych
chtě| vyjádŤit velké díky svémr"r tyrnr-r komediantťt, se kteq/mi
kaŽdoročně sehrajeme nějakou ttt divadelní taškaiici. I letos
to byla spousta schťtzek, zkor"ršek a pŤíprav. Děkuji všem za

ffiffi*ffi;:*.n,,ffi

Odvoz popelnic
odvoz ve čtvrtek 7xza 14 dní, tedy 19. května,2. června
a 16. června 20|6.

odvoz plastťr kaŽdou sltdou stŤedr"r nebo lich1y čtvrtek. odvoz
skla l x za 4 tydny v Iichorr stŤedu, papír kaŽdy sudy čtvrtek.
bioodpad kaŽdy pátek.
Termíny odvozťr všech komodit jsorr na webu obce.

Knihovna je otevŤena každépondělí od l4 do l7 hodin.
Telefony na ohlášeníporuch:
TOPNE'T internet - telefon 736 484
na čís|o73| 413 488.

Programy v kabelovce

Živoul vodolt kaŽdého internetového projektrr jsou

pravidelné aktrralizace. Zde musím nesmírně poděkovat paní
Úrčetní, která neťtnavně doplřuje aktuální hlášení a sdělení.
To všechno ostatní je zase potěšením mym. PĚi vysoké
návštěvnosti tak nemusíte litovat všech těch večerťt, nocí
a pĚedevšímvíkendťr strávenych nad editací stránek, fotek
a videí. Ještě jednou díky za pŤízeĎ!

\áž

oblíbenézdravotní cvičenípro staršíŽeny se koná každé

- SMS

63 1, o víkendech volejte

na číslo602 836 939.

Inzerce

H|edám ke koupi byt v Šebetově. Te|. .774193 566.

Koupím rodinnf dťrm v Šebetově nebo v oko|í Šebetova do
max. 20km. opravy nevadí, nabídněte prosím.

Tel.'.721 332 622.

Pár minr"rt pŤed pťrlnocí l. května zaznamenal obecní web
návštěvníka s poŤadovym číslem250 000. Za dva a pťrl roku
nové podoby webu se portál těšívysoké denní návštěvnosti.
PŤi ve|ikosti našíobce a počtr'r obyvatel' kteŤí jsou cílovorr
skr-rpinou webtt, je to skvěly vysledek. Díky zaYaši pŤízeř!!!

Plánované akce v obci

s omezenym obsahem

Vzpomínka
VzpomeĎte s námi na bratry StŤíŽovy,
kteií nás pĚedčasně opustili.

Mirek zemŤel pied 10 lety, letos by se doŽil
44

rok

.

Martin zemÍel pÍed 1.4 lety, letos by mu bylo
39 let.

Vzpomínajírodiče,
bratr Libor a Jirka - syn Mirka.
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High Definition Audio

Již 85 let Vaše kino...

Program kina Sebetov
Pátek 20. května _ ŘacH,q.NDA

*

Kinohit! Nejnovější pohtidko Zdeřka Trošky

ddváš, to se ti vrdtí Pohiídka ojedné rozmaz|ené princezně (Denisa Pfauserová) a dvou kamarádech (Vladimír Polívk4 Aleš Bílík)' kteií
se neŽiví vždycky |ip|ně poctivě. KdyŽ se tahle trojice ocitne shodou oko|nosti v kouze|ném Čemémlese' kde Žijí podivné |esní bytosti,
kteďm vládne Paní |esa (vilma Cibulková), naučíse od nich to, co je nedokáza|i naučit lidé. Že tak, jak se chováme k ostatním' tak se
chovají oni k nám' Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. Řachandaje pčíběhpln! akce, napětí, humoru, kouzel i ponaučenía nechybí samoziejmě
ani |fuka.,'Pohádkám v poslední době podle mě chybí určitá milost a komediálnost' takŽejsme chtěli natočit něco, co by se vrace|o k odkazu
pohádek, jako By| jednou jeden krá| a podobně. Zároveř jsme ale chtěli zaujmout současnéděti, které zbožřují Harryho Pottera a Pána
prsten a tak iu nás v lese Žiji n|irštÍ:'ítvorové,.. popsa| vznik pohrídky scénárista a producent Daniol Mi ovsky. V dalŠíchrolích diváci
'
uvidí spoustu znám:lch jmen od Davida Novotného, Martina Pechláta, Jaromíra Noska, Tomáše Havlínka až po Ester Kočičkovoua některé
postavy nadabova|i herci,jakojsou Jiií Lábus, Petr Rych|:Í nebo ondňej sokol.
Klasickj, fornát. české:něni.tolně piisnpn!' I01 minu,' ||,|t1|'cinemarl.cz.

co

Animovand komedie pro nejmenší
Pátek 27. května - LEDovA SEZONA
V animované komodii Ledová sezona se |ední medvěd Norm lrydává ze svého sevemího pÓlu do města které nikdy nespí. Do New Yorku.

V jeho t..'mu jsou tťi nezničitelníarktičtí|umíci a společně musí zajistit svému zasněŽenému domovu k|id od civilizace. A uŽít si taky trochu
|egrace' kdyŽ užjsoujednou ve městě . . . slavn]| New York teď čeká opravdová Ledová sezÓna. Hlavním hrdinou dobrodruŽné podívanépro
celou rodinu je lední medvěd Norm. Lední medvědi jsou obávané šelmy, mají obrovskou sílu' uplavou aŽ l00 km v kuse a mohou pii své
mohutnosti běžet aŽ rychlosti 40 km v hodině. Na běžnémedvědí normy ale Norm kaš|e, tu|eně má rád jako kámoše a ke štěstí mu stačí
hlavně dost zábaw a žÁdni otravní turisté na Arktidě. Nďtěstí i naneštěstí jsou s ním jeho tŤi kamanídi lumíci' Co se nepokazí samo' to si
múžouk|idně pokazit sami. Ledová sezÓnaje ve|ko|epym a zábavn;|m dobrodružstvím živelnéhomedvěda kteď se dostal mimo svt1j Žive|.
Ten velk]Í slavn;Í New York se na něj ajeho paďáky tváií zpočátku s nedúvěrou' a|e brzo se ukáže, že tahle partička umí pro|omit ledy.
Klasick!,forntit' české:něni' olně pÍistupn',, 86 minut, ||1|'1|.bontonfiln.c:.

Pátek 3. června - DEDA

Novf rodinn;f českf fi|m, hrajeme v premiérovém termínu
K rázovitému Va|ašskémuDědovi (František Segrado) piijiždějí na prázdniny vnoučci (Anička Čtvrtníčkováa Jáchym Dimov) z Prahy.

Zaneprázdnění rodiěe (D. Suchaiípa a P. Hiebíčková) lrysílají děti v dobrém rlmyslu změnit jejich virtuální svět intemetu, mobi|Ů a tabletú.
Na Valďské vesnici totiž vše funguje trošku jinak. Ne, že by tu nebyl signá|, ale Ti Valaši zkrátka žiji tak trochu jinak, po svém. Navíc
pokud na púdě dědoly chaloupky naleznete zapomenut'./ pok|ad, ktery začne zajímat i zb}tek vesnice' máte rázem jízdenku na tajemnou
exkurzi historií starého Valašska odjara až do zimy'
ŠirokotLhlyfilm, české:nění' volně p ístupny, l ]0 mirutt,ll,'t||lť.a-cont,

Pátek l0. června _ I-,Ína BAARovÁ

českédrama pod|e skutečn!'ch událostí
je
pozvána
roce
1934
do
berlínsk:Ích filmovlch ateliéni Babelsberg,
Lída
Baarová
v
PÍíběhžen,, hterd milovala Ďáblfl. Česk6 herečka

považovan:'ch za evropskÝ Hollywood. Po počátečníchpotíŽích nakonec okouzlí i dalry fanouškúv celém Německu. Tiskji vynese na titu|ní
strany jako jednu z nejkrásnějších Žen Evropy. Užívá si slávy i nák|onnosti Gustava FrÓhlich4 tehdejšího idolu vŠechněmeck]Ích žen' Ten je
nejen jejím paÍtnerem pŤed kamerou, a|e stane se ijejím milencem. obdiv neskryvá ani sám Hitler, kten.' po návŠtěvě ateliérú Baarovou
pozve k soukromé audienci na Říšskémkanc|éŤstYí. Hvězda Baarové strmě stoupá. Lída s Fr.ihlichem se nastěhují do luxusní vily na
prestižní berlínské adrese. AniŽ tuŠí,že mají tak vjznamného souseda _ prirra filmového prrlmyslu, ministra propagandy Goebbe|se.
Goebbe|s je k sobě začne zvát na vyh|áŠenévečírkyza časti umělecké i po|itické smetánky. A pii nich postupně vtahuje Baarovou do svych
sítí.Frt'hlich Žár|i a po jednom z mnoha dalŠíchžfuli.\.ych \.]Ístupú ji vyŽene z domu. Na tuto príležitostčeká bezh|avě
''d'ábe|skÝch..
zamilovan]Í Ďábet. ctrce se kv li Lídě vzdát plně všeho _ rodiny, kariéry, Říše. Baarová odmítne nabídku na dlouhodobé angaŽmá
v Hollywoodu, zústane v Berlíně a nové lásce nezvladatelně propadne. Zisadni otázku, zdaje moŽné miloYat z|očince, si bude k|á5| až zApár
|et a pak po cely zbytek Života. Hit|er na ákladě proseb Goebbe|sovy manŽelky rozkáže svému ministroyi, aby ukonči| skandá|ní,
s velkoněmecklmi ideály neslučite|nj váah s Baarovou. Goebbels protestuje' a|e po Hitlerově nátlaku svou lásku zayrhne. BaaÍovéje
zakázáno hrát v německfch filmech a nesmí opustit Říši. Během Kiišt'álové noci v roce 1938 sejí podaií uprchnout zpět do v|asti, kde natoěí
ještě několik spěšnych fi|mú. Po okupaci Československa ale musí pŤed nacisty opět prchat. KdyŽ skončíválka, vraci se plná nadějí do
Prahy. Zde se však setkájen s v'.'směchem a ponížením.To pravé pek|oji ale teprve čeká...
Široko hljfilm' české:něni'do l2 Iet nevhodnj,, I06 ninut, h,|p://tltyly'cinemart.c:.

znčirlfi PŘEDSTAvENÍ v 19:30 HoDIN,
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PONIGil
do hf,storile ohyvat@il a dom& ohce Šehetov
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KrejčovskéÍemeslo
Jak je pošeti|j člol'ěk |tupujíci koně, ktery si neproh|étlne zlíí.e,nybrž hlet|í na jeho sed|tl
posuzuje č|or'ěk:r but|'pod|e š:rtu' nebo pot||e postirvení, které n:is zaha|uje jalio šat.

a uzc|u, t:t|i

ť]l,ot|enl t|tl ctoby kirntenné
Snad kaŽd! si ten ško|ní plakát pamatuje, vŽdyť. mnohdy uŽ notně omšel1Í. zdobíva| tŤídu
v hodinách dějepisu pokaŽdé, kdyŽ pŤišla Ťečna naše prapŤedky z doby - no Ťekněme uŽ opravdu
vzdá|ené. - U paty skalní stěny stojí pár jednoduchlch pŤíbytkri, kolem kter;/ch se pohybuje početná
rodina, zníŽkaŽdÝ má právě cosi na práci. Tak tu vidíme něko|ik lovcŮ, kteŤí dovlekli do táboŤiště
statného losa a bez otá|ení se jej chystají stáhnout. Kousek dál pobíhajíděti a shrbenj staŤec Zrovna
pŤi|oŽil pár polínek do ohně. V popŤedí pak skupinka mužťr opracovává zvíÍecíkosti: tu na ozdoby, tu
na šipky, tu na drobné pŤedměty denní potŤeby, k nimž tŤeba zÍovna patŤí ten nriž, kterym vedle
ohniště čistížena rozdě|anou kŮŽi. A pak je tu ještě jedna Žena. Sedí bokem, na kameni, a zatímco
|evou rukou pŤidrŽuje dva kousky križe, pravou popotahuje silnou nit. Až za nějakou chvíli tato
švad|ena z doby kamenné od svého díla vstane, bude si moci někdo z její rodiny ob|éci novou halenu
či plášt'...

zce|a pošeti|1'' je ten, kt|o

SENECA

Víte že...
I

.
:
:
.
l
:

Učedníkse učil se Íemeslu tii roky, pak
složi| učednické zkoušky. . Učně piijímal
mistr za peníze' Mezl otcem a mistrem
byla uzavŤena smlouva, ve které by|y
stanoveny podmínky, za jah/ch bude učeĎ
u m|stra bydlet a stravovat se. UčeĚ muse|
pocházet z dobré rodiny.
Tovaryš by| učeĚ, kterf rispěšně splni|

tovaryšské zkoušky. Poté

moh|

samostatně vykonávat práci ve svém
oboru. Pďet tovaryšr] určoval cech.
Tovaryš se často Wdával do světa na

: ,,zkušenou"' Dostal

knížku
,,Wanderbuch,,, do které se zapisova|o, že
tam a tam pracoval. Ze zkušené se moh|

Krejčív šebetově (19. st.}

vrátit zpět k cechmistrovi a složit u něho
Za otevŤenlm oknem, v místnosti plné ristŤižkúlátek, papírov'./ch stŤihri a barevn;/ch nití
drnčíšicístroj. Po chvíli jeho zvuk ustává: ze Žid|e se zvedne drobn! muž, sáhne na kamna po l mistrowké zkoušky.
l Mistrem se stal tovaryš, kterf s|ožil
nahŤáté Žehličce a hbitě s ní rozŽeh|uje jednotlivé švy právě dokončeného rukávu. Poté své dí|o
l mistrovské zkoušky.
dúkladně vykartáčuje, ještě jednou je pňeměňí a popojde ke stojanu s rozešitym kabátem. Rukáv
pňiložído prriramku a začínápeělivě špend|it. - Za néjakou chví|i už mistr krejčíznovu sedí na své

Žid|ičce u šicího stroje a mezi prsty mu kmitá štíhlájehla. PráYě štaÍIruje límec...
onu pravěkou švadlenu z plakátu malíie zdelika Buriana a šebetovského mistra kejčíhoAntonÍna zemánka z čp. 69 od sebe dělí
hezká iádka - nečeknu ani tak sto|etÍ jako spíšetisíciletí. Za tak dlouhou dobu se mnohé, opravdu mnohé v krejčovském Íemesle změnilo.
KúŽi vystiídaly nejr znějši druhy látek, provázekjemná nit, neobratnou kostěnoujeh|u Štíhlájeh|akovová' Mají tedy vúbec oba protagonisté
ještě něco společného?Jistě, lásku k poctivému Ťemeslu,jakjm krejčovina bezpochybyje.
Z dochovanfch záznamŮ múžemevysledoYat, že během druhé poloviny 19. st. a na počátku 20' st. provozova|i v sebetově
kejčovskou živnost vždy tii až čtyii krejěí a jedna švadlena. Jejich jména nám piipomene následující seznam, kterj jsem navÍc doplnila
o učně a tovaryše. (Ti vesměs pocházeli z iemeslnicklch rodin ze zíbranÍnebo zKapouĎat a po vyučenÍodcházeli na zkušenou nejčastěji do
vídně. NěkteŤí se s rancem dovedností vrátili zpět domú,jiní ve vídni zústa|i či se rozutekli dál po světě.)

seznam krejčovskÍch mistrú, švad|en a krejčovskÝch tovar}š v Šebetově
(k r. 1868, 1880, 1890, 1900, l9l0 a 1920)
(Po:n': v požadi 2a sebou n sleduje - rok číslodomu' jméno., postavení v povoldni a místo uj,konu pololání'
pokud se nejedná o Sebetov')

r868
Čp. 9. . Josef Dračka, krejčovskj tovaryš; čp. l3 - Josef Lujka, krejčovslcj učeĎ; čp. |7 - Josef Valenta, krejčovskÝ tovaryš' němÝ' hluchÝi
ěp. 2l - František Kavan, mistr krejčí;čp. 38 - Anna Koči' švad|ena; čp. 40 - František Kopal, krejčovsk! tovaryš, vídeř; čp. 40 - Josef
Kopal. krejčovsk učeĎ; čp. 43 - veronika Lojková' učnice švadlenství; čp' 48 . Josef Kopa|, krejčovsk! mistr; čp. 55 - Kateiina Kotníková
švadlena; čp.65 - František Lepka, krejčovskj mistr; čp.69 - Antonín zemánek, krejčovs|cj mistr; ěp.69 - KateÍina Prusigová' švadlena;
čp. 70 - František Baběrád, krejčovsk! mistr; čp. 73 - Antonín Parolek, krejčovsky tovaryš' Usobrno; čp. 83 - Jan Veselj' krejčovsky mistr;
čp. 83 - Alois Vese|!' krejčovsk! učelí;čp. 96 - František Rosenberg, krejčovs|cj toYaryš; čp. 98 - Josefa Lojková, v učenína švadlenu'

vídeř.
1880

Čp. I l . Josef Holub' krejčovslc' pomocník; čp. 69 - Antonín Zemánek, krejčovskj mistr; čp. 70 - FrantiŠek Baběrád, krejčovsk! mistr;
čp. 79 - FrantiŠekstiíŽ, krejčovskÝ pomocník; čp. 83 - Jan Vesel/' krejčovskj mistr; čp' 83 - A|ois Vesely, krejčovskÝ pomocník.
1890

Čp. |7 - JosefKopal' krejčovskj tovaryŠ; čp.38 - Antonín Procházk4 krejčovsky tovaryš; čp. 48 . A|ois Vesel]Í' krejčovskf tovaryš; čp.64 -

Josef Lujka, krejčovsk! tovaryš; čp. 69 - Antonín Zernánek' krejčovsk mistr; čp. 70 - FÍantišek Baběrád, krejčovsky mistr; čp. 73 - Josef
KonečnÝ, krejčovsk]Ítovaryš, Boskovice; čp. 83 - Jindfich Vesel!, krejčovsk! tovaryš' vídeř; čp. 84 - Františka Krems|oví švadlena.

sebetovský zpravodaj
t900

Čp. 70 - FrantiŠekBaběrád, krejčovský mistr; čp. l04 . FrantiŠek veselý, krejčovský mistr.
l9t 0

František Baběrád' krejčovský mistr; čp. 7l - Anna Veselá. pomocnice
v dámskéIn krejčovství,Vídeň; čp. 99 Emílie Bušinová, dámská krejčová; čp. 84 - Adolf Grrrlich krejčovský mistr. Vídeň; čp. 99 - Emílie
Bušinová, učnice, dámské krejčovství'Boskovice.

cp. |4 - Kaťel stříŽ, krejčovský pomocník, Vídeň; čp. 70 t920

Čp. 70 - František Baběrád, krejčovský mistr; čp. 2| - custav Látal, krejčovský mistr; čp.2l - Marie Látalová, pomocnice v krejčovství; čp.
43 - František Fučík,konfekční závod; čp. 62 . Jaroslav Ambroz, krejčovský mistr. Sebetov; čp. 83 - Anna Veselá, učrrice. švadlena'
Šebetov, fy M. Látalová: čp. l 12 - František Látal, krejčovský dělník, ry Fabiánek, Boskovice.

František KUBíN, -i,tr

krejčí

,,Tatinek syé žemeslo miloyal' St le jej dín, jak se sHdní nad pracotním stolem' jak pžeměhie látku, stÍíhá jak mu kmit t ruce
jehla, když hetuje. A pak se ro:drnčíšicístroj: tatínek si ten svij :načky Pfaffpoí.idil : pu*nich našetýerÚch peně: a
mu Étny po celj
'ťlstal p nskj,n krejčín
s ťÚ :i|'ot.,, t,:pomín na slého otce, kťejčo ského mistra Fran,iška Kubína paní Ludmila Zemachotá. ,,Tqtínek se lyÉil
mis|ru Sice y Cetkovicích. Na :al.á:ku :holovolal kabdty a saka, jeho majstrštykem však bj,l'aly kalhoty. Těch mu ntkana prošly sto y
a stol,lq: pánske či dánskž, všechny měly Édy dokonal,, sliih a ka:dému be: ro:dílu sedly.
L'edle :aká:koyého širípracoval tatínek :hruba do :ač tht války pro oděvní Jirmu bratii Ticho v Boskovicích' kte se :abyvala
ryrobou ryinské konfekce. I :de ŠilpÍeÝá:ně kalhoty. Pnici' tedy nastiíhané kusy a dále veškerou p.ípraw jako knoflily' gmy' pasol,ky
či leuo y si I lélě pÍiv žel : Boskovíc na kole, y :imě vlqkem. Někdy se stalo, že musel do dnthého dne :hotoyit dvoje, tt.oje kqlhoty. To pak
šílcelou noc' cel!, den.'' občas mu pomáhala i moje maminka' kter se jinak starala o domácnost a hospod !,,s(vi. Kdy: něla volnou chyíli'
co! bylo hlalně pžes :iml!' |'ěno|'ala se :aká:ko"-ém šiti p nsblch košil.
Ktejčoťinq sice ryplúovala všechen tatínkŮy čas, nicméně i tak si dol<ácal najít t'olnou cht'ilht na své:áIiby' na s koničlE. K nín
pÍedelšímpatÍilo mu:iciro dhí' Tatinek hrával od nládí y Malohanácké kapele: Cetko c na homu (lesní roh)' pÍíle:ibsrně pak na trubk
a také na housle. Často rád v:pomínal, jak se jin kdysi t Pra:e podažilo :ískal pn.ni cenl sotltě:i tlechot,ek ,,Zlatá kýidlovka,'. - Jinakješrě
nlsím :|ninit, že tatínek dlouh léta ptisobil ve sbont místnich hasičtt. |, po:dějšínÉku chotlit'al rád na,,ychtjrky do lesa.''
František Kubín se narodil 29.9. |897 na ěp. 70 v osadě Brodek, kteráje dnes součástíobce Cetkovice. Jeho otec František Kubín
(*I8. 8' I87l .Ť26. 5. 196I: l. nan. - 17' Il' 1896 lt!(,rie Musiloyá: II' nan..20. 5. 1919 Julie ceršIová\ by| vyučen! pekď a kolem r. 1890
se živiljako pekďskÝ pomocník. v pozdějších letech pŤevzal nevelké hospodáŤswí po sv.|ch rodičích.Matka Františka Kubína Marie roz.
Musi|ová (*29' II' I866-Ť22'.i. /9/8) byla dcerou nádeníka Josefa Musila z obce Trávník u Letovic čp.26. František Kubín by|jedinjm
dítětem s\.'ch rodič . z druhého otcova manželství pak mě| nevlastního bratra Josefa.
Dne 16. 9. 1903 nastoupil František Kubín do prvního ročníkutrojtŤídníVeiejné školy obecné v Cetkovicích. vzhledem k tomu'
že se ve|mi dobie učil, by|o mu umožněno na rok piestoupit do německé obecné ško|y v tehdejším Německém Brodku (dnes Brodek
u Konice), aby si zde osvoji| áklady němčiny. V r. l9l l František Kubín cetkovskou školu dokončil - mimochodem,jak dokládá závěrečné
rysvědčení,až najednu dvojku se sam]Ími jedničkami - a nastoupil do učeník Františku sicovi, krejčovskému mistru a majiteli obchodu
s galanterií v

cetkovicích.

,'Zkoušku ro|a|yškou stano|qmi pýedepsanou složil s prospěchem vlmi dobr!,m a prohlah e se !ímto :a |yučena''' stojí y samém
v závěrl ,,|.yučního /is,t,.., ktery o tii roky později, poěátkem Ťijna 19l4 uděluje Františku Kubinovi Společenstvo krejčíchv Jevíčku.MladÝ
tovaryŠ piemÝšlí co dále. Jistě, mohl by se }Tdat do sYěta na zkušenou a dojít tieba až do Vídně' piípadně by si mohl najít práci u některého
z mistrŮ v BoskoYicích. Ano, to vše by nyni moh|, kdyby'.. Kdyby v tu chví|i už dobré dva měsíce nezmítal Evropou válečnÝ konflikt
pána ajeho rodinu...
a neby|o tak jen otázkou času, kdy ijeho staiičké mocnáiství povo|á do boje za
',císaÍe
František Kubin byl odveden nejpozději v r. 1916. o válečnjch trapách často v pozdějším věku vyprávěl sv'.ím vnoučat m.
pťo:il l. st,. yalku v ltdlii',, vzpominá dnes pan Pavel zemach. ,,Líčil,jak budolqli I horách pÍi italsklch hranicích lunely p|o
',Dědeček
děla' kterd měla :astait pos|up nepŽi|ele' Zmínil se také o nasa:eni chlÓnt l likopech ajeho strašnilch ruisledcich.
Poslé:e byl dědeček na italské Íťonlě raněn a pževe:en do nemocnice t Lldine. Prmě to mu podle jeho slov =achninilo s největší
pťa děpodobností :i|.ol, prolo:e ětšina jeho kanar dti a spolubojolníkň |am padla' Jejich ostatlcy jsou uložena ve společném hrcbě
s dalšírni s|o|kami pa<lllch tojdk : celého tehdejšíhoRakousko-Uherska. osobnějsen lalo mista na|štíil aj,,lénajeho padljch kanauidft
jsem shttečně našel,,,
Není aŽ tak podstatné, kdy se František Kubín Z ita|ského zajetí vráti| dom ; dúleŽitéje, Že se
František Kubín
vráti| Živ a zdráv. Y seznamu obyvate| z konce r. |920je zapsan! u rodičŮ v Cetkovicích a jako
*29.9. 1897, CetkovÍce čp.70
q/dělečnou činnost uvádí pomocné práce v hospodáŤství. Poté v rámci branné povinnosti nastupuje
jako vojín k náhradnímu praporu čs|. pěšího pluku čs.6 v olomouci, odkud je do civilu propuštěn
t28. 10. 7982, Šebetov 110
20. 4. |922. - o dva a pťr| roku později, dne 2. záÍí|924 se František Kubín v knínickémkoste|e Žení
s Marií Josefou Kch;/rovou (*18. 3. l90t- Ť8. s. I953) ze Šebetova.
x 2.9. 7924, Knínice
Marie Kchyrová
Nyní na chvíli opusťme Františka Kubína a pověZme si něco blíŽe o rodině jeho nevěsty. *L8.3. 1901 - t8.8. 1953
Jak jiŽ by|o Ťečeno, Marie Kchyrová pocházela ze Šebetova,pňesněji z ěp. |l0, coŽ by| ve
skutečnosti byva|! v,./měnek k domu čp.48, kten./ její rodiče Josef a Kateňina Kchlrovi odkoupili od
.Jaroslav (t1925 - t1990)
manŽe| StaĎkov'-/ch dne 6. 7. l90l za částku 1800 K. (Podrobněji o čp. 48, I l0 a l l l viz
.Marie f1928)
*29.
9. I87l) pocházel
Zpravodaje čs. Ivl20|| a |Yl20l4.) - Josef Kch;/r (téžKtihr či Khj,r;
.LudmÍIa (*1932)
podnájmu
48
pŤistěhova|
Ži|
v
na
čp.
do Šebetova,kde
z Knínic a by| vyučen! obuvník. V r. l899 se
.František r1%4)
Ve s|uŽbě u c. k. pošty... Dne 24. června l900 se oženil v kostele u sv.
a pracoval jako
',listonoš
Tomáše vBrně s Kateňinou Kryštofovou (*28. I0. l870), která s|ouŽi|av Židovské rodině vBrně
a byla dcerou domkaÍe JiŤíhoKryštofa z Velk;/ch opatovic. V manŽelství Kch/roqych se narodily
a dospělosti se doŽi|y dvě děti, nejstarší Marie Josefa' o kteréjiŽ víme, že se provda|a za FrantiŠka'
Kubín4 a dále syn Josef František (t,|1. 10' l903),ktef' sev r. l93l oŽenil Josefou Kozelkovou z VelkÝch opalovic. Treti dítě Kch]íroYych
(*1. I L 1902, synJ zemielo pfi porodu.
V soupisu obyvatel z konce roku l900 jsou manŽelé KchÝroYi zapsáni v podnájmu na čp. 48; Josef Kchlr pracuje stále jako listonoš'
u Kateiiny je poznámka, Že svému manŽelovi s roznášením poštovních zásilek ',poz hd,,. A jen dop|nim' Že podle seznamu s nimi na statku
dále žije početná rodina panského nádeníka Josefa Kopala a také blvalá majitelka pŮllánu, KateŤina Koz|ovská. - Jak jsme sijiŽ Ťek|i' v |étě
r. l90l Kch]Írovi v'.'chodní část domu pod nov'm číslempopisnlm 1l0 odkupují.

květen 2016

Pod|e matričních zápisů lze soudit' Že Josef Kchýr by| zaměstnancem c. k. pošty nejpozději do podzimu r. 1903. Poté sejiž o něm
hovoří jako o domkaři, v soupisech z let l9l0 a |920, a rovněŽ tak v pozdějšíchmatričníchzianamech je uváděn jako dě|ník na pi|e'
Kateřina Kchýrováje po celou tuto dobu v domácnosti a stará se o hospodářství. Přijem rodiny vy|epŠuje příloŽitostný pronájem obytných
prostor: k r. l9l0 přenechávají Kchýrovijednu světnici JoseÍě Knollové, porodní bábě z Biskupic, k r. 1920 pak Terezii Karafiátové, vdově
po učiteli z Hor. Štěpánova. od své svatby y r. |924 Žije pak s Kchýroými jejich dcera Marie s manže|em Františkem Kubínem. Těmto
nakonec také Kchýrovi na základě odevzdací listiny ze dne 6.4. |936 ce|ou nemovitost předávají. Kateřina Kchýrová vápětí nato umírá
(t I1. 1' l936, srdečníchoroba). losef Kchýr přežije svoj i manželku o sedm |et (Ť l6. I0. l913, rakovina žaludku).
,,Co si pana|uji, dědeček ród chodíyal do lesů kolem Rychtalút na šá,ši. Cestu : na.l,si v:hůnt na Kopec si t,ždy :b.acoval
průchoclem - říkalo se Brankou - me:i domy. Aby se mu ndy dobře chodilo, cestičku stdle opraýoval a,pevňoval kametry,', vzpomíná na
Josefa Kchýra jeho vnučka' paní Ludmila Zemachová. Dotlů nik'rly nepřišel s prá:dttott. - Dřetem se topilo hlavně v kuchyni, kde stóla
yelkó' kachloyá kamna' Jako malí jsme se na nich rádi', tyhřh'ali a s napětim jsme čekali na dědečka a jeho pohádky. znal jich spolrstu

a

nělje

mis|rně lypniýět.

Jinak se dědeček věnoval hospoddřsní - doma jsme měIi ko:tt, prase. dtůbeža také jedru krayku' Poktd n! ješ,ě slačily síly,
přityděldval si drobnou šeýcovinou. Pamatlii si, že měl vrpónek a k němu všechÍo šeýcoýske nóřadí..
Vraťme se zpět ke krejčovskému mistru Františku KubínoYi. Ten se po svatbě přistěhova| do domku manželčiných rodičů'
kde si zřídil krejčovskou dílnu. Jak jiŽ vime z vyprávění paní Ludmi|y zemachové, Ši|především ka|hoty, v menšímíře kabáty a saka. Vedle
práce na zakázku zhotovova| konfekci - opět h|avně kalhoty . pro oděvní firmu bratří Ticho v Boskovicích. (Podnik brí' Ticho něI slé díIny
t budoyě na rohu dnešni Sokolske a Jiróskoty ul. oděty se :de |esměs pou:e stř.íhaly, na šiti si firma najínala donócí krejčí.)KdyŽ tato na
počátku ll. svět. války zanikla, pokračova| František Kubín v práci pro dalšíoděvní firmy v Boskovicích. souběŽně s tím šil stá|e pro své
zákazniky. Do důchodu odešel v r. l957.

Dědeček každý den' kromě neděle, pracolal od rána do večera,,' v:pomínd na he:lp! cht'íle, str.iNené se sýým dědečken paní Jitka
''
jsme :a nim přišli do pokoje. kteÚ slo|!:il :ároýeň jako krejčovsl<á dílna,
Hordkot,ti.
',Ale na nás' ýnoučata' si vždycky ělal čas. Kdykoliv
poúdal si s námi o slé pnici' Kdý jsem bylq větší,dovolil n| abych mu ponáhala.
|, neděIi po obědě nán na pokračováni četl pohódky od B' Němcoté a K. J' Erbena. Pochopilelně tal.é nesměli chybět Kaťartóbýi
Btottčci. . Ne:apomenltelné jsou pro mne naše ,,černéhodinky,,. To jsne se :a dlotthých :imních tečerůposadili na oloman, :hasli jsme
slětlo a :a praskóní ohně v kamnech jsme si typrá,"ěli příbě|ry a :pbali lidot,é písně' Děda ,aké často .|,:pomínal na svoje mlódí' hlayně na
tlobu, kly:a první světové úlky bojot,al l hálii' Krósné byly i každoročnírychd:IE na Štěclý den k Barborce' Na prochó:Icy do lesa nas
bťól'.ll častěji' ale ty štědrcdenní něIy sýoje :ýIóšlni ko :lo. Byl lo prostě ten nejlepši děda na svaě,'' d'odáýá'paní Jitka Horáková.
V manŽelství Františka a Marie Kubinov'ých se narodi|y čtyři děti. - Nejstaršísyn Jaroslav se vyučil elektrikářem u firmy Bub|a
v Boskovicích. zůstal u vojskaav hodnosti kapitána sloužil u spojařů v Bmě. oženil s Evou Skopalovou ze Šebetova. - Dcera Marie
lychodi|a Rodinnou Školu v Boskovicích (ta se nacházela v objektu dnes tzy ' ze|ené školy). Později pracovala jako sociá|ní pracovnice
u soudu pro m|adistvé v Brně. Provda|a se za právnÍka Bořivoje Ko|dovského. Druhá dcera Ludmila po ukončeníMěšt'anské ško|y
Y Knínicích rovněž navštěvova|a Rodinnou školu v Boskovicích. Provdala se za Michaela Zemacha a zůsta|a v rodném domě v Šebetově.
Nejm|adši syn František se odstěhova| do H|učínaa dlouhá |éta pracovaljako učite| na Il. stupni základní Školy.

František ŽrruATÍ, mistr

krejčí

,,Nabí.in dle pÍilo:en;|ch vork :hotoliti chlapecké oblečky s látkou a pžípravo:a cenu 68 Kč. sa ostatné štofot,ékalhoty:a 20
Kč. clít,čípláště dle velikosti od 70 Kč...,'
Už je to více jak osmdesát |et, co krejčovskÝ mistr FrantiŠek Ženatj na okamžik vyměni| jeh|u za tuŽku a zdejšímu obecnímu iadu
coby správci Nadačníhofondu barona Al. KÓnigswarter4 kten.| podporoval místnížáky z chudych rodin, pied|oŽi| cenovou nabídku na uŠití
dětskych ob|ečkú.A nezústa|o jen u toho. Zhruba o t'.|den později, |7.9. 1933 František Ženatj doplni| svou nabídku o zhotovení
,'chlapecbjch :innich kabáni a pro dě čata pláš,ě :a jednotno ceru 62 Kč.,, - zda krejčovskÝ mistr uspě|, je otázkou. - Řekněme tieb4
Že ano' což by nakonec nebylo poprvé,jak dok|ádají dochované čtenky z pŤedešllch let. Na nichje zajímavé nejen to, Že uvádějí plnÝ název
jeho firmy, totiž ,, F,.antišek Ženatj,' v;|roba odétli t Šebetolě.', a|e ved|e ceny navíc zmiřují i celkov'.Í objem zakázky. Tak napiík|ad
6' Iedna 1930 František Ženat! odvádí pro Nadaci l7 ch|apecklch ob|eěk (za cenu 92 Kč), v iíjnu téhož roku |2 chlapecklch ob|ečk za 89
Kč.

Nejstarší dochovaná čtenka od Františka Ženatého zni na ,,12 chlapecklch oblečk s l tkol a pÍíPra|,oll po t00 Kč s natj,šenín
daně :- obtatu,. a pocházi z 2|. 9. 1928' A lrávě s tímto datem se dostáváme do počátk púsobení krejčovského mistra Františka
Ženatého v Šebetově' potažmo do doby, kdy si v Šebetově kupuje parce|u a nástedně si na ní staví Íekněme,,dúmsvlch snri.., tedy drim
určenj
' nejen k bydlení, ale rovněŽ k podnikání.
r-y1\išekŽenat!
'' Ďoskoviclq! stat'irel SI na tyhověI dědečkot,tt phiní a navrhl mt! d|im, |' ném: sejiž dopÍedu
počitalo s h.eitovikou dílnou,,, vzpomlná na dĚívějšíuspoiádání domu vnučka Františk; Žen;tého,
i!i. i.Tf;i,ť"?Hi,,,,,
paní Zdeřka Randulová. ,, DíIna byla situovand kjihoujchodu a v sk,nečnosti méla dvě nísrnosri' I'
pí.eclníčásti, ocldělené od ulice několika schody a většívylohou Se nachá:el obchod, kde dědeček
x23. 4.1922,Vanovice
jednal se :áka:nílgl, nabí:el látky a bral míry. L, :adni časti, :a obchodem byla tllastní krejčovska
AloisÍe Dokoupilová, Vážany 22
dílna. Zcle měl dědeček vše, co pot eboval k práci: šicístroj, sttll na stŤíhánía na žehlení' police s
(22. 1A.í898 - t30. s.1e82)
pžíprat,ami, A ještě taková drobnost: : htchyně vedlo do dílny okénko, kterjlm babička vydá,vala
.MÍlada
uč m obědy',,
Ť23.5.19s4)
ť20.9.1922.
Co vše se odehrálo v životě krejčovského mistra Františka Ženatého, než se (zŤejmě) v r. |927
x9.2. 1946 Jaroslav Šmeral,
jiŽ
nastěhova| do svého vysněného domku? - Tak pňedevŠímse narodi|, a to 8. 9. 1886 na dnes
Vážany 56
zboŤeném čp. 28 ve VáŽanech. Jeho otec Josef Ženaty pocháze| z Vanovic čp. 48, matka Josefa byta
irodem Smeralová ze Sudic čp. 39.
Rodiče Františka Ženatého se vzali v r. 1878 a zŤejmě brzy nato se piestěhovali na pútlán čp. 28 ve vážanech (pÍíbu:ensk!, wtah
Josefy Šmeralo k p edcho:ín hospodáí.tin na čp. 28 Jakubovi a |,eronice ŠmeraloÚm I t o chlíli nemohu poťtst.dir ani v^,ráti,), kde se
jim narodilo celkem šest dcer - Josefa (*l884), Hermina (*t|89l), Františka (*1893)' opět Hermina (*1898) a konečně dvojěata Rúžena
a BoŽena (*t|900) - a čtyri synové, z nichž se každj - tedy až na nejstar.šího Josefa (*l88l), kteÚ zústal na rodném statku ve VáŽanech.
lryuči| nějakému Íemeslu. Z nejmladšího Augustina (*l892) se sta| sto|ď, z Adolfa (+l888) obuvnÍk a jakjiŽ víme, na Františka čekala
krejčovina.
Počinaje l5. lednem l90l nastoupi| František Žena$.' na tŤi roky do učeník mistru Janu Bumbálkovi' kter' mě| krejčovskou Živnost
v dnes jiŽ zrušeném domě čp. 9l v Boskovicích pod koste|em (u|. Ant. Trap|a). souběŽně s tím docháze| dva roky do prúmys|ové školy
pokračovací. Jak potvrzuje dochované ,,,,syědčení:a jyučenou,,, vydané 7,2. 1904 Spo|ečenswem čemesln1fch ži\,ností pro Boskovice
a oko|í, osvoji| si František Ženat'./ za dobu učení,,yeškerévědomosli a .fučnosli' j(,lcjch je tieba pomocníku toho Íemesla jakož i že se po
o
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sebetovský zpravodaj
je
celý ten čas slušně cholal a vibec vše vyplnil, co úkon iidi, aby nohl býti prohlóšen:a vyučen''' Na poádání mistra, u něhož se učil tak
k uvedenému datu proh|ášen ,,pomocníkem krejčoýsbým,,.
Po třech leiech prezenění vojenské sluzty úqog - l9ll) odešel FrantiŠek Ženaý do vídně, aby se dále zdokonaloval ve svém
řemesle. MoŽná právě zde, uprostřed velkoměsta plného podnikatels|cých aktivit se v ctiŽádostiYém mladíkovi zrodila myšlenka na
lrybudování vlast;ího oděvního závodu. Do jaké míry mu tyto p|ány překazila l. svět. válk4 respektive zda se i on stal součástívá|ečného
blsnění, doložení není. Jisté pouzeje, Že krátce předjejím vypuknutím, tedy v červenci r. 1914 pracovaljako kejčí-postřihď.
Ý r. 1920 je Františěk Žeiaý zapsaný u sv'ých rodičůve VáŽanech. V kolonce ,,povolóní,, má uvedeno, že se Živí jako kejčí
a současně je spoiumajitelem závodu na.vyróbu přévážně konfekčních oděxtt ''Fučík-Žeraý..v Šebetově. Konfekcionářem se František
Ženatii' uvádi jeste na podzim r. |922, zda však v té době stále spolupracuje s Františkem Fučíkem, doloženo není.
Dne 23. dubn' |922 uzavře| František Ženat'ý v evangelickém kostele ve Vanovicích sňat€k s Aloisií Dokoupilovou (*22. l0. l898)'
dcerou rolníka Rudolfa Dokoupila z váŽAn čp.22. Po svatbě bydleli mladí manželé v podnájmu na čp. 108 v Knínicích(vedle Radnice),
kde sejim 20. 9. l922 narodilojediné dítě, dcera Mi|ada.

,,Moje babička byta t'ilni dobró hospodyňka,'. vzpomíná paní Zdeňka Randulová, ',s každou korunou, k,erou dědeček vyšil'
.
spechala dó knínické sporitelny' Tak se ji : ýěišíč.i,sti podařilo našetřit na stcvbu domku v Šebetoýě.,' Ano, dne 22. února 1925 schvaluje
Aloisii a Františkovi Zenafým
při
na
Vanovice
silnici
m2,
leŽícího
pozemku
o
roz|oze
653
části
obecního
v
Šebetove
oapróde;
óbecní výbor
za cenu 4 Kč za metr čwerejní.Ýlastnické právo k pozemku nab'.ývají manželékaŽdý rovným dílem v srpnu téhožroku. V lednu 1926 Žádá
FrantiŠekŽenaý obecní úřad o stavební povolení. - ,,Ze stanoúska stavebně technického nebude nómitek ý,hoví-li žadatel všen předpisůn
uvádí se v Protokolu z komisioná|ního jednáni, které proběhlo na obci 26. 5. 1926.
moravského stávebního řád'] týkajíci se tét,
"to,by.,,
komise, je stavba domu Františku Ženatému téhoŽ dne povo|ena. (stavební plány, které
A protoŽe nejsou námitky ani'od dalšíchčlenů
vyhotovi| bo;kovický sta.vitel s|ám4 se nedochovaly. Jediné, co zůstalo archivu v souvislosti s domem čp. l27 uloŽeno, je plá,nek kolny
zbřeznar' 1930 rovněž od Františka Sláuny.)
rnyslín'
,,Z typrátlění vím' že dědeček měl svoji próci nesmírně ród a obětoÍal ji léněř všechen stt"ý volný čas. Zkrdtkq šiI' šiI a šil:
:e ýsti:nějiio ttž říci nel:e. srředoboden j;hó :rjjnu byly pdnske i dónské kabóty a oblelcy' které :hotovoval pro šioke okolí' Aby nohl
,
nejkratší,n \ermínu' mě! k ruce vžd, tqk dýa, tři čně. . Hospoddřství dědečka y =ósadě vůbec ne:ajímalo. o chod celé
=,lni,g oá,,i,dět "o
donáinosti, o všechen áobytek a pole se starala babička. Dos| častoji pomáhali čni' a tah se kolikrót s,alo, že spíšuměli podojil k!áýu než
třeba vsqdit núó|,,,znovu se vrací ve vzpomínkách ke svým prarodiěům paní zdeňka Randulová.
,,Babička nejen ro:tměla hospodářsní, ale byla naýic i ýelmi .datná obchodnice. |,še' co doma :pracovala nebo ýypěs(oýala,
dofui:ala prodat qt,ji: na trh|t v Boskoyicích nebo ještě časlěji po okolních domácnostech' Ivlěla své stdlé :áka:nílry, kterým nechávala
:eleninu' t,ejce, nléko, náslo .,, a,řeba také tý.,roh, kíeÚ dlouhó léta dod.'vala do obcho&t pana Stobofo dole pod kinen.
Naie babička :astóvala na:or, že kdo není tlusý a kdo není čen,ený' lak je nemocný a dosloya nestojí :a nic' |, té so.t|,islos,i se pak
Édy chltúila, :e wž si nechala šítsokolské šaty, měla v pase nejúc :e všech cyičenek - Dnes by to a.si nikdo nepři:nal.
Zminila jsem Sokol' - Děda i babička patřili k nadšeným čIenůnknínického Sokola. Domnbdm se' že někdy v polovině dlacóých let
byl dědeček dikonce i jeho ndčelníkem: tedy aspoň by tomt! nqsýědčoy.ala jedna dochotanó Íolografre' Babička v rómci Sokolq hróIa
iiyadlo, a pokttd yím, něla ne:i diváky lispěch' V ochotnickém diýadle v Sebetově po:ději hróla i moje maminka.,'
Kréjeovský mistr F-rantišek Ženaý provozoval sYoji živnost přibližně do r. 1946, kdy vážně onemocněl. Zemře| 30. |. |947 na
rakovinu jicnu. ..Atoisie Ž€natá pracovala v padesáých letech na drůbežámě v Mořicově dvoře' Byla pětatřicet let vdovou. zemřela

v květnu r. 1982.
Milada Ženatá, dcera Františka a Aloisie Ženaých se v r. 1946 provda|a za Jaroslava Šmerala (I) z viržal čp' 56. V manželstvÍ
se narodil syn Jaroslav a dcera zdeňka. Milada Šmera|ová zemřela př€dčasně v pouhých dvaatřiceti letech na následky prochladnutí.
(!) Jaroslay Šnera!(*2. t. tgll' yážany 56 - rc' r. 1991, Šebe,oýI27) absohowl ovocnářskott školu l Bohunicích. Po:ději
pracotal.jako specialis,a nq ošetřoýáni stromů při okresní spnivě silnic Blansko' od svého nládí patřil k přednim cvičilelůnsokola' Dále
'byl
čIenin pětieckého sdnĚeni ,,Vlastimil,, a ilenen evangelického staršoýstýa ve Vanovicich. V Šebetoyě se qktiýně :apojil do činnosti
q
t: řadě dobiowln1,ch organi:ací: by! čIenem ochotnickéhi dfuadla' jednatele organi:ace nhródkářů, čIenem Čen,eného kříže Sbont
jako
ylastivědného
Působil
raké
,,ícha'
kro!:ku
Fran|iška
:dejšího
ponocníkům
wdoucího
patřil
k dlouholeýn
ochrónců přIrody' Rovně:

funkcionář spráty obce Šebetov.

Poděkování

Za vstŤícnost' za vzpomínky a téŽ za moŽnost zveŤejnit fotografie z rodinného alba děkuji paní Ludmile Zemachové,
paní Jitce Horákové a panu Pavlu Zemachovi (k článku o Františku Kubínovi) a paní Zde ce Randulové (k článku o Františku Ženatém).

v

a

červnovémvydáno pŤílohy Zpravodaje se vydtírne do homího Zábraní. Povíme si něko|ik zajímavostí o zdejších domech

navštívímerodinu koláŤského mistra Františka Krkavce.

Na základě archivních dokumentú a vzpomínek pamětníkŮ zpracov a|a M i ros ava Boháčková, kron i káŤka obce,
679 35 Šebetov72. tel.724 275 143, e-mail: bohackova.m irka@ seznam.cz.
I
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PONleil
do hilstorfie ohryateil a domú ohce Šehet@v
FotopŤíloha

|

.

Josef a KateŤina Kchlrovi na svatebni
fotografii. (24. 6. l900)

4. FrantišekZenaty během vojenské s|uŽby.
(První zprava, ko|em r. |9l0.)

2. František a Marie Kubínovi na svatební
fotografii. (2.9. 1924)

Miladou. (Kolem r. 1935)

3. František Kubín, krejčovs\| mistr.
(Kolem r. 1960)

6. František a Aloisie Zenatí s dcerou
Mi|adou a se tŤemi učni pŤed svym domem
čp. |27.
(Vpravo vedle vchodu je cedulka
s nápisem ,,Frant. Ženaty, vlroba oděvŮ...

Kolem r.1932\

