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Září v pranostikách
Po svatém Kříži, podzim se blíží.
Od Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne.
Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
Je-li jasno na svatého Maurica,
bude v zimě mnoho větrů.

Již 85 let Vaše kino…

Program kina Šebetov
Pátek 23. září – TEORIE TYGRA

Na svatého Cypriána je už chladno časně z rána.
Na svatého Václava bývá bláta záplava.

Mimořádně úspěšná česká komedie

I ochočení muži mohou zdivočet
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva
Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání
a touhu, v dobré víře, že ona sama vždy a lépe než on ví, co je pro něj dobré a správné. A tak se k jeho neštěstí o něj starala podle své
představy o jeho štěstí. A Janovi začíná být jasné, že je na té samé cestě. Jeho žena Olga (Eliška Balzerová) se totiž řídí stejnou teorií
malého dvorku a dlouhého biče a přesvědčením, že za štěstí svého muže je zodpovědná výhradně ona. Janovi dojde, že už takto dál
nemůže, nechce, neumí. Když nic neudělá, skončí jako tchán. Jednoho dne jej napadne způsob, jak se osvobodit a získat zpět vládu
nad svým životem. Tato revolta je ale hodně netradiční. Už jen tím, že prvotní inspirací mu byl jeden z jeho pacientů, papoušek
s podezřením na Alzheimera. Jan se tak i díky němu vydává na cestu za naplněním toho, o čem se domnívá, že jsou jeho sny.
A protože tato cesta nemůže být snadná, stává se její součástí také stádo koz a později i krav, psychiatrický ústav, plavba na voru
a život na lodi. Janova cesta za svobodou ovlivní i životy jeho dětí a jejich partnerů. Dcera Olga (Táňa Vilhelmová) totiž převzala
matčinu metodu, zatímco snacha Alena (Pavla Beretová) zatím dokázala tlaku rodové tradice odolat a volí vlastní cestu, liberálnější,
modernější, lidštější. Důsledky jsou pro jejich protějšky (Jiří Havelka a Jakub Kohák), v obou případech odpovídající.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 101 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 30. září – UČITELKA

Nové české drama Jana Hřebejka
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení,
ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. Nejen z obavy o prospěch svých milovaných dětí většina
rodičů třídní učitelce základní školy podléhá a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky a jiné pozornosti. Najdou se však tři rodiny, které
se rozhodnou učitelce vzepřít a stávající situaci se společně s ředitelkou školy pokusí zvrátit na konspirativní třídní schůzce. Děj
strhujícího a velmi aktuálního snímku o síle lidského charakteru inspirovaného skutečnou událostí se sice odehrává na začátku 80. let,
ale jde o příběh univerzální, který by se mohl odehrát kdekoliv a v jakékoli době, neboť zkorumpovanost, stejně jako malost
a vypočítavost vládnou světem bez ustání.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 102 minut, www.a-company.cz.

Pátek 7. října – VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD

Nový český film v premiérovém termínu
Jiří Mádl a Karel Roden v posledním filmu Jana Němce
Rozevláté, upřímné i fanfarónské vyprávění o svém životě přináší jedna z nejoriginálnějších postav českého filmu a legendární tvůrce
české nové vlny - režisér Jan Němec. Poslední film legendárního režiséra vychází volně z autorovy povídkové knihy Nepodávej ruku
číšníkovi. Ústředním bodem vyprávění jsou události roku 1968 a cesta Johna Jana alias Jana Němce na festival v Cannes, kde měli
tři zástupci české nové vlny šanci získat Zlatou palmu. Levicoví francouzští filmaři v čele s Jean-Lucem Godardem ale pod vlivem
revolučních studentských bouří festivalovou soutěž předčasně ukončili. Osudovou ránu pak Němcově slibné mezinárodní kariéře
zasadil příjezd ruských tanků do Prahy v roce 1968; následovala komplikovaná cesta do exilu i slavný porevoluční návrat.
V autobiografickém filmu ztvárnil hlavní roli mladého režiséra Jiří Mádl, alter ego vypravěče si zahrál Karel Roden. Film získal
v hlavní soutěži 51. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Zvláštní uznání poroty.
Klasický formát, české znění, do 12 let nevhodný, 68 minut, www.artcam.cz.

Středa 12. října – ANGRY BIRDS VE FILMU

Animovaná komedie
A je po ptákách
Animovaná komedie Angry Birds ve filmu nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek.
Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když
však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov před nimi
zachránit.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 98 minut, www.falcon.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.
Program kina Šebetov včetně ukázek filmů najdete na www.sebetov.cz.
Měsíčník „Šebetovský zpravodaj“ vydává při Obecním úřadě v Šebetově a příspěvky přijímá Zdeněk Čížek.
E-mail: sebetov@sebetov.cz. Tisk OÚ Šebetov. Náklad 600 kusů. Neprodejné, zdarma. MK ČR E 21776.
OÚ Šebetov – tel. kontakt: účetní tel./fax. 516 465 429, starosta 516 465 860, VOIP 530 336 530.

Když mrazy časně před svatým Michalem přicházejí,
tedy se po svatém Matěji zdlouha zase navracejí.
Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

57. ročník

Školní rok je před námi!
Čas utíká jako voda a tak je za námi další
úspěšný a nabitý školní rok. O prázdninách
jsme měli možnost nejen nabrat síly na rok
nový, ale také zavzpomínat na vše, co jsme
během uplynulého školního roku zažili. A opravdu akcí
a zážitků, kterými jsme okořenili klasickou výuku, bylo
nespočet.
U dětí mezi nejoblíbenější akce bezesporu patřily výšlapy
do lesa, besedy, výukové programy v Lipce, Mikulášské
a vánoční besídky, ples, bruslení, Nemocnice zvířátek,
koncerty… a mnoho dalších, které si sami můžete
prohlédnout na našich webových stránkách v sekci
fotogalerie. Pro pedagogy pak zajisté největším úspěchem
byla velmi kladně hodnocená návštěva České školní inspekce.
Zasloužené prázdniny jsou ale u konce a stojíme na startu
dalšího školního roku, který bude neméně pestrý a nabitý. Na
velkou řadu dalších akcí se společně s námi mohou těšit také
nově příchozí žáci 1. ročníku. Při slavnostním zahájení
školního roku 2016 / 2017 tak přivítáme do našeho kolektivu
Karolínku Duchkovou, Nelinku Kammererovou, Barunku
Klimešovou a Kubíka Sopoucha.
Přejeme tedy nejen žákům, ale i zaměstnancům a rodičům,
aby se jim dařilo, zažívali spousty krásných
a nezapomenutelných zážitků a zůstával jim úsměv na rtech
po celý školní rok.
Bc. Kamila Koutná

Nábor fotbalistů
TJ Malá Haná Knínice, oddíl kopané, vyhlašuje nábor
fotbalistů do svých mládežnických družstev. Neděláme
rozdíly a přijít mezi nás můžou kluci i holky. Chceš hrát
nejpopulárnější kolektivní hru na světě? Chceš trávit svůj
volný čas sportováním? Přijď mezi nás!
Družstvo předpřípravky - rok narození 2010 - 2011
Družstvo mladší přípravky - rok narození 2008 - 2009
Družstvo starší přípravky - rok narození 2006 – 2007
Družstvo žáků - rok narození 2002 – 2005
Nábor probíhá na trénincích na fotbalovém hřišti v Knínicích.
Informace o termínech tréninků na telefonech trenérů
mládeže :
Miroslav Haupt 606 549 728 (žáci)
Tomáš Měkota 777 719 171 (starší přípravka)
Jan Dvořák 739 550 927 (mladší přípravka a předpřípravka)

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
17.9. MUDr. Pokorná, Blansko, Gellhornova 9, 516 412 422
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18.9. MDDr. Potůček, Blansko, Pražská 1b, 516 419 538
24.9. MUDr. Řehořek, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 453
25.9. MUDr. Řehořek, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 453
28.9. MUDr. Roth, Ostrov, zdrav. středisko, 516 444 326
1.10. MUDr. Semrádová, Sloup, Zemspol 221, 516 435 203
2.10. MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,
telefon 516 477 319
8.10. MUDr. Srpová, Letovice, J. Haška 12, 604 760 665
9.10. MDDr. Staňková, Boskovice, Lidická 8, 516 453 998
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 17 hodin do 7 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.
Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, číslo 516 491 111.

Skauting pro život
Víte, kdo je to hraničář, co musí všechno umět a znát
a jaké má úkoly? Já sama jsem to netušila do doby, než jsme
odjeli v polovině července na tábor do Skaličky u Tišnova.
Tam jsme se totiž uprostřed lesa, podsadových stanů a týpí
všechno o hraničářích dozvěděli. Hned první večer pršelo,
ale sesedli jsme se kolem ohně s kytarou v týpíčku, kde jsme
pěkně v suchu. Uprostřed písničky vyšla dovnitř tajuplná
postava a odvedla nás ven. Měla louč a černý plášť a venku
už na nás čekaly další podobně vyhlížející osoby. Byli to
právě hraničáři a po celých 14 dní nás doprovázeli, učili
a dávali na nás pozor. Zatímco z komína táborové kuchyně
stoupal kouř a všude voněly táborové dobroty, poznávali
jsme přírodu kolem sebe, stavěli hráze přes potok, vyráběli
lodičky z kůry, hledali čaroděje, učili se střílet na terč, vázat
uzly, poznávat rostliny a stopy, luštit šifry, procvičila se
i nenápadnost v lese a hbitost. Všichni se statečně poprali
s noční hlídkou, zvládali úklid ve stanech, spolupráci
v družinách a celodenní pobyt venku bez elektřiny,
mobilních telefonů, tabletů a internetu. Nikdo nevzdal
dvoudenní putování po okolí Tišnova. Bylo taky o co stát.
Návštěva rozhledny u Tišnova, kláštera Porta Coeli, hradu
Veveří i jízda parníkem byla super. Na závěr každého dne
nám u ohně jeden z hraničářů přečetl kousek dobrodružství
z knihy Hraničářův učeň a druhý den jsme si mohli všechno
zkusit na vlastní kůži. Zase jsme se naučili něco nového,
podívali jsme se tam, kde jsme ještě nebyli, poznali se
navzájem víc a zažili společně nezapomenutelné
a neopakovatelné chvíle.
Táborem to nekončí. Jsme spolu přes celý rok na
pravidelných družinovkách každý týden, sem tam jedeme na
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víkend někam na chatu nebo na výlet. No a o prázdninách
vyrazíme zase na tábor.
Máme družinky v Šebetově i v Knínicích, od malých
předškoláčků Benjamínků až po velké náctileté rovery.
V září zase začínáme, takže kdo chcete zažít taky
neopakovatelné a nezapomenutelné zážitky, určitě přijďte.
Chodit po laně, slaňovat ze skály, něco uvařit nebo ošetřit
zraněného se občas hodí každému. Těšíme se .
Za skautský oddíl Akéla Šebetov Lenka Mazalová
www.skaut.cz

Třetí rok nového webu obce
9. září 2016 dovršila nová podoba webu obce třetí rok
svého provozu. V 9 hodin, tedy přesně od okamžiku
spuštění, zaznamenal web celkem 305 631 unikátních
návštěv. Loňský meziroční nárůst návštěvnosti byl 17 %,
letošní dokonce 35 %. Na web menší obce naprosto skvělý
výsledek! Raději nebudu vzpomínat na tu obrovskou spoustu
času, který web vyžaduje v rámci provozu, kdy je třeba
trvale přidávat aktuální informace a monitorovat funkčnost
všech aplikací. Velké poděkování patří paní účetní, která je
tolik nápomocná při aktualizacích. Za poslední rok se hodně
změnilo, web se stal plně responzivní, většina modulů již
pracuje v HTML 5 a úvodní stránku jsem optimalizoval
vzhledem k raketově rostoucím přístupům z chytrých mobilů
a tabletů. Děkuji všem návštěvníkům za přízeň! Díky!

Plánované akce v obci
Domácí zápasy v malé kopané sehraje FC Šebetov:
- neděle 24. září v 17 hodin, soupeř FK Rudná
- sobota 1. října v 16 hodin, soupeř BC - Červánky Rájec
- sobota 15. října v 16 hodin, soupeř St.B Jabloňany
Na cvičení s Ivou jste do tělocvičny Základní školy zváni
- v září každé úterý od 18 hodin,
- od října každé pondělí od 17 hodin.

Zájezd za koupáním
V sobotu 24. září pořádám další obecní zájezd za
koupáním. Na četná přání se tentokrát vydáme do
Thermalparku v Dunajské Strede, moderního útulného areálu
východně od Bratislavy. Odjezd autobusu je v 5 hodin
z hlavní křižovatky. Více informací a spoustu fotografií
najdete na webu obce.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Šebetov se koná
ve středu 21. září od 17 hodin v zasedací místnosti.
Na sobotu 5. listopadu 2016 plánujeme zájezd do Prahy
na muzikál EVITA v divadle Studio DVA. Odjezd autobusu
je naplánován na 8 hodinu, začátek představení je v 15
hodin. Volný čas bude vyplněn individuální prohlídkou
města. Návrat předpokládáme po 22 hodině. K zakoupení
jsou vstupenky v cenách 250,-/300,-/350,- Kč.
Více na webu obce.

Klípky-střípky
* Pěstitelská pálenice MEGOVICE provádí výkup jablek za

Nabídka
Prodám prosperující obchod s dlouholetou tradicí Domácí
potřeby Langer Šebetov. Zboží po inventuře za nákupní cenu
a vybavení prodejny zdarma. Podrobné informace osobně na
prodejně Domácích potřeb Šebetov, telefon 516 465 350
nebo 606 183 748. Značka: odchod do důchodu.

Poznávací zájezd
Pan Petr Hirt ze Šebetova si Vás dovoluje pozvat
v termínu 29. září - 2. října 2016 na zájezd hotelbusem na
Slovensko. Odjezd ve čtvrtek 29. září 2016 v 16 hodin od
hasičské zbrojnice v Šebetově.
Program: V pátek možnost pěší turistiky po Jánošíkových
dierách, v sobotu splavení části řeky Váhu na pltích
s průvodcem, v neděli přejezd na prohlídku unikátního
dřevěného orloje v Starej Bystrici a poté návrat domů.
Cena 1500,- Kč, v ceně je zahrnuta doprava, ubytování
a plná penze od pátku rána do neděle oběda. Ubytování
v hotelbusu v kempu Belá - Nižné Kamence,
www.campingbela.eu.
Informace a rezervace na telefonu 778 449 002.

cenu 1,40 Kč/kg. Dále přijímá jablka na společný kvas,
přijímají se pouze vyzrálá jablka. Výkup a příjem jablek
probíhá každou středu a neděli od 15 do 17 hodin.
* Media Servis hledá doručovatele letáků a adresných
zásilek pro obec Šebetov. Nabízí dlouhodobou spolupráci
a pravidelný příjem. Telefon 724 815 635 /volat v pracovní
dny 9 – 16 hodin/, e-mail: eva.silarova@mediaservis.cz.
* V naší knihovně si přečtěte zářiové vydání časopisu dTest,
který mimo jiné přináší testy suchého krmiva pro psy, myček
nádobí, šunkových salámů, televizorů a batohů na notebook.
* Společnost E.ON upozorňuje vlastníky či uživatele
nemovitostí (pozemků) na povinnost odstranit či ořezat
dřeviny, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz
elektrického distribučního zařízení. Tyto práce provádějte
průběžně. Pro případné další informace volejte E.ON
Zákaznickou linku 800 77 33 22.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena v letním režimu každou lichou
sobotu v měsíci, tedy 17. září, 1. října a 15. října 2016 od
14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 8. září, 22. září, 6. října
a 20. října 2016.
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Odvoz plastů každou sudou středu nebo lichý čtvrtek, odvoz
skla 1 x za 4 týdny v lichou středu, papír každý sudý čtvrtek,
bioodpad každý pátek.
Termíny odvozů všech komodit jsou na webu obce.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.
V pondělí 26. září bude z důvodu dovolené uzavřena.
Telefony na ohlášení poruch:
TOPNET internet – telefon 736 484 631, o víkendech volejte
na číslo 731 413 488.
Programy v kabelovce – SMS na číslo 602 836 939.

Koupím byt v Šebetově. Tel.: 774 193 566.
Hledám ke koupi rodinný domek se zahradou
v Šebetově, nebo v blízkém okolí Šebetova.
Opravy mi nevadí, nabídněte prosím. Tel.: 721 332 622.

Vzpomínka
Odešel jsi od nás cestou, ze které není návratu,
ale v našich srdcích zůstáváš i nadále
Dne 20. září vzpomeneme nedožitých osmdesátin
pana Miroslava Stříže.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a děti s rodinami.

Šebetovský zpravodaj

září 2016

zastávala úřednickou práci v Okresní nemocenské pojišťovně v Boskovicích, později v tamějších vodárnách. Dne 29. 12. 1949 se provdala za
Vladimíra Kopala, mechanika z Knínic čp. 143. Její o rok mladší bratr Miroslav vystudoval průmyslovou školu ve Zlíně. Pracoval jako
konstruktér v Brně, kde také trvale bydlel.)

Poděkování
Za vzpomínky a také za fotografie, které jsou přílohou dnešního Zpravodaje, děkuji paní Drahomíře Kopalové z Boskovic.

Příště
V listopadové příloze Zpravodaje se budeme věnovat zbývajícím domkům v Horním a Dolním Zábraní, a současně si povíme o historii
původně tkalcovského, později cihlářského rodu Rosenbergů, který je svázán s Dolním Zábraním.
Na přední straně: Plánek Šebetova z r. 1759 (výřez).
Na základě archivních dokumentů a vzpomínek pamětníků zpracovala
Miroslava Boháčková, 679 35 Šebetov 72, tel. 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam.cz.

František DRAČKA s dcerami Františkou, Hermínou a Marií.
(Kolem r. 1919.)

Hermína a František Krkavcovi. (Kolem r. 1960.)

František Krkavec, kolářský mistr, s dcerou Drahomírou a synem
Miroslavem. (Kolem r. 1935.)

Horní Zábraní, zleva domy čp. 25, 26 (dnes zbouraný)
a zeď domu čp. 28.

Horní Zábraní, vlevo dům čp. 28, vpravo dům čp. 35

Jak se to přihodilo, že se západní část obce Šebetov jmenuje“ Zábraní“? - Inu, vysvětlení je nanejvýš prostinké: vlastně už samotné
slovo „zábraní“ nám napovídá, že se jedná o lokalitu „za bránou“. A brána v Šebetově skutečně kdysi stála, a to dokonce ne jediná. Jak
uvádí badatel a někdejší knínický učitel Alois Ferulík, náves chránily před možným nebezpečím brány hned dvě: jedna uzavírala obec od
východu a stála mezi dvěma selskými statky, obrácenými průčelím na západ (zřejmě někde v sousedství domu čp. 48), druhá, západní,
se nacházela poblíž domu čp. 36. - Pro úplnost bych ještě ráda zmínila branku, která byla mezi domy čp. 8 a 9. Vedla tudy cesta
k Obecnicím, tj. k pozemkům obce a odtud dále přes Drahanskou vrchovinu na Hanou. Alois Ferulík zmiňuje, že u tohoto výjezdu ze vsi
byla později postavena chaloupka, v níž bydlel počátkem 19. st. jistý Josef Kašpárek. Brance se proto říkalo Kašpárkova (dnes Mezírka). Je
možné, že vjezd do vsi byl ve starých dobách chráněn tvrzí, která stála na místě Valentovy chaloupky.
Vraťme se však zpět k oběma bránám, či tedy přesněji k bráně západní. Právě za ní, na křižovatce dvou cest, byly zřejmě někdy
v 2. pol. 17. st. položeny základy panského zájezdního hostince s kovárnou (dnes čp. 18).
Podle Aloise Ferulíka další zástavba
v „Zábrani“ či v „Zábraňó“, jak se v místním nářečí Zábraní nazývá, na sebe nenechala dlouho čekat. Ještě před r. 1732 přibyly podsedky
čp. 21 a 29, v letech 1732-1771 se pak nová část obce rozrostla o čp. 19, 20, 22-28 a 30-35.
Půdorysy těchto stavení (ne všech - některé jsou totiž rozeznatelné více, některé naopak méně či vůbec) najdeme na jednom
z nejstarších plánků Šebetova (viz první strana). Ten pochází z r. 1759 a napříč tomu, že se na něm už notně podepsal zub času, obě Zábraní,
tedy to Horní, ležící blíž návsi, a následně i to Dolní, pod silnicí, na něm vidíme zcela zřetelně. Jak jsem zmínila, s jednotlivými domky je to
už přece jen o poznání horší: v plánku můžeme rozeznat pouze čp. 25-28, 30, 34 a 35, dále čp. 19 a u silnice ještě čp. 20 a 21. V Dolním
Zábraní jsou to čp. 22, 23 a 24.
(K mapce ještě taková drobnost - je totiž na ní vcelku dobře rozpoznatelný místní potok. Vidíme, jak protéká návsí až na její západní
konec. U půllánu čp. 17 se stáčí vlevo, protíná cestu a směřuje podél zahrádek domků v Horním Zábraním až k čp. 25. Poté se v oblouku
obrátí doprava a pod silnicí pokračuje do Dolního Zábraní.)
Řekli jsme si, že do r. 1771 stálo v Horním Zábraní celkem třináct stavení, v Dolním Zábraní
stavení tři. Až na tři vyjímky (čp. 18, 21 a 29) v nich bydleli domkaři, kteří neměli vlastní pole, pouze
kolem domu zahradu o maximální výměře 0,4 ha. Živili se buď námezdní prací na panském
či u sedláků, případně provozovali nějaké řemeslo.
V následujících bezmála třiceti letech, tedy přibližně do r. 1800 výstavba v Zábraní (je
otázkou, kdy se vlastně začalo dělit na Horní a Dolní) nadále pokračovala. Horní Zábraní se rozšířilo
o domek čp. 54, který kolem r. 1780 postavil Bartoloměj Dokoupil, a dále o obecní pastoušku čp. 56,
kde se k r. 1785 uvádí domkařka Marina Holubová. V Dolním Zábraní si krátce před r. 1785 vystavěl
Tomáš Lujka domek čp. 55, na který v jedné řadě navázal domek čp. 57 a počátkem 90. let ještě
domek čp. 60, kde se svou rodinou žil tkadlec Josef Stříž. V jihozápadní části Dolního Zábraní byly
položeny základy domků čp. 61 a čp. 64, kde se k r. 1801 uvádí domkař Antonín Hrdý. Při silnici,
v těsném sousedství podsedku čp. 21 stávala od konce 80. let dřevěnice s čp. 59. - Celkem tedy bylo
od r. 1771 do r. 1799 v Zábraní vybudováno osm stavení, čtyři zděná a čtyři ze dřeva.
Stavební ruch v jihozápadní části Šebetova utichl na samém konci 18. století. Pozornost potencionálních stavebníků se obrátila
směrem k nově vznikající osadě Kapouňata a Dolní i Horní Zábraní zůstává během 19. století stranou téměř veškerého zájmu.

Šebetovský zpravodaj
Jak jsme si řekli v předchozí kapitole, obě Zábraní zaznamenala během 19. století opravdu minimum změn.
V Dolním Zábraní přibyl pouze domek čp. 106, který si před r. 1890 vystavěl zedník Josef Kopal. V Horním Zábraní v 60. letech
zanikla (vyhořela) stará kovárna na čp. 32. Její majitel, František Dvořák se poté s rodinou přestěhoval do Kapouňat na čp. 99, které bylo
někdy kolem r. 1890 přečíslováno na 32. Společně s kovárnou vyhořelo i sousední čp. 31. Ani tento domek již nebyl obnoven a uvedené
číslo popisné bylo přeneseno na domek postavený o mnoho desetiletí později v protější zahradě.
I v první polovině minulého století se tvář Horního a Dolního Zábraní, pomineme-li různé přestavby či dostavby stávajících domků,
v podstatě vůbec nezměnila.
V Horním Zábraní byly postaveny pouze dva nové domky, čp. 31 a čp. 91. (Obě popisná čísla byla přesunuta ze starší zástavby.)
Čp. 141 vzniklo rozdělením domku čp. 33 na dvě samostatné bytové části. V Dolním Zábraní se v r. 1936 pustil do stavby nového domu
s čp. 103 bývalý panský cihlař Antonín Rosenberg. O několik roků později je v rámci přestavby domu čp. 60 zbořen domek čp. 57. Stejnému
osudu neuniklo zhruba o tři desetiletí později ani čp. 59 u silnice a následně i čp. 21, což byla bývalá hospoda, přeměněná později na
konzum.

V následující kapitole se seznámíme s rodinami (a s domy), které v průběhu 19. století spojily svůj život s Horním a Dolním
Zábraním. Protože by se však všechna popisná čísla (a je jich rovných třicet) do jedné přílohy nevešla, dnes si představíme pouze část domů
v Horním Zábraní. Zbývající zástavbě Horního Zábraní a dále celému Dolnímu Zábraní se budu věnovat v listopadové příloze Zpravodaje.

Čp. 4 → Podsedek s tímto číslem stával původně na návsi. Z důvodu rozšiřování zámeckého parku došlo kolem r. 1830 k jeho
přesunu do místa zvaného „Na chmelnici“. V některých soupisech z 2. pol. 19. st. se uvádí jako součást Horního Zábraní.
V 18. st. a následně i celé 19. st. na podsedku hospodařil rod Sklenářů. V r. 1905 přechází statek do vlastnictví původně sedláře,
později panského šafáře Josefa Hrdého a jeho manželky Marie. Po smrti Josefa Hrdého v r. 1907 Marie Hrdá dům kratší dobu pronajímala.
Později v něm s rodinou bydlela dcera manželů Hrdých, Marie provd. Hluštíková. V r. 1935 předává Marie Hrdá nemovitost svým dvěma
vnučkám, Josefě a Gabriele Hluštíkovým.
Čp. 18. → Už někdy v 17. st. stával na tomto místě panský zájezdní hostinec s kovárnou. Jeho historii najdete v příloze čs. 30
(Zpravodaj XII/2015).
Čp. 19 → V letech 1826-1830 se na tomto čísle uvádí rodina domkaře Floriana Lujky, k r. 1858 rodina domkaře Jana Hrazdiry
a konečně v r. 1868 zde bydlí sedlářský mistr František Laštůvka s manželkou Veronikou. Od Laštůvkových kupují domek v 70. l. 19. st.
manželé Josef a Marie Kavanovi, kteří jej v r. 1890 předávají své dceři Marii a zeťovi Aloisi Kopalovi, jinak zednickému nádeníkovi,
později pohrabáči při Okresním silničním výboru. V r. 1910 jsou zde Kopalovi zapsáni se šesti dětmi, z nichž nejstarší syn František a jeho
budoucí manželka Marie roz. Lujková se krátce před svou svatbou v r. 1930 stávají dalšími vlastníky domku.
Čp. 20 → Na konci 20. let 19. st. obývali stavení manželé Matouš a Rosálie Půdovi. V r. 1858 se zde uvádí Josef Boček, o deset let
později Náhlíkovi. Ti sice měli přinejmenším čtyři děti, všechny však brzy zemřely, a když nakonec z tohoto světa odešel i sám František
Náhlík, který jinak pocházel z Vanovic a pracoval na panském jako nádeník-zedník, prodává vdova Josefa Náhlíková v r. 1895 domek
kolářskému mistrovi Františku Lujkovi a jeho manželce Josefě. Lujkovi se sem stěhují z čp. 22, kde dosud žili, a které přenechávají synovi
Františkovi, rovněž koláři.
V r. 1896 umírá František Lujka na souchotě. V r. 1900 jsou na čísle zapsáni vdova Josefa Lujková s dcerami Josefou a Annou,
která se v r. 1905 provdala za sladovnického dělníka Josefa Zvejšky. Jejich druhorozená dcera Anna přišla na svět v r. 1908. V r. 1939 se
provdala za Aloise Kubu a možná stojí za zmínku, že patří k jedněm z nejdéle žijících obyvatel Šebetova, zemřela totiž ve svých sto letech.
Čp. 21 → Původně podsedek, později hostinec a ještě později konzum. Podrobně jsem o něm psala v příloze čs. 19 (Zpravodaj
XII/2013).
Čp. 25 → Počátkem 19. st. zde bydlel domkař Václav Mrákava s manželkou Annou a synem Martinem, který se v r. 1832 oženil
s Františkou Valentovou. Jejich nejstarší dcera Františka si v r. 1856 vzala kovářského mistra Františka Hrdého, který pocházel z Knínic,
a který si v domě zřídil kovárnu. Tu zde provozoval ještě v r. 1900.
V r. 1909 se majitelkou domku stává nejstarší dcera kováře Františka Hrdého, svobodná Anna Hrdá, která zde k r. 1920 žije se svými
dvěma rovněž svobodnými sourozenci, sestrou Antonií a bratrem Aloisem. V r. 1923 přepisuje Anna kovárnu na svého synovce, kovářského
mistra Josefa Hrdého a jeho manželku Antonii: jejich syn Josef se společně s manželkou Ludmilou stávají spolumajiteli domku v r. 1943.
(Rodu Hrdých jsem se velmi podrobně věnovala ve Zpravodaji Městyse Knínice čs. 12/2012 a 5/2014.)
Čp. 26 → Domek pod tímto číslem se nacházel mezi čp. 25 a 28. Na počátku 19. st. zde bydlel domkař Norbert Kvapil s manželkou
Rozinou, později jejich dcera Anna, provdaná za Josefa Palčíka. Syn Anny a Josefa Palčíkových - Josef se stal majitelem domku v r. 1868.
S manželkou Josefou však neměli děti a proto po smrti svého manžela prodává Josefa Palčíková v r. 1901 domek Vincenci a Marii
Hirtovým. Tito zde však trvale nebydlí a domek pronajímají: v r. 1910 je zde zapsán s rodinou sladovnický dělník František Holík, o deset
let později vdova Anna Hegerová se dvěma syny.
V r. 1923 domek kupují František a Františka Jedličkovi, později k němu rovněž získává vlastnické právo Anna Komárková.
V r. 1962 se novými majiteli stávají manželé Josef a Ludmila Hrdí ze sousedního čp. 25. Domek je poté zbořen a jeho popisné číslo je
přeneseno na novostavbu na „Na mezi“.
Čp. 27 → Podle Aloise Ferulíka (nasvědčovala by tomu i mapka z r. 1759) stával domek v Horním Zábraní. Nejpozději na počátku
18. st. však byl zbořen a číslo bylo přeneseno na domek v části „Kopec“.
Čp. 28 → Historii tohoto domku si přiblížíme v následující kapitole.

Čím začít? Tak snad nejdříve historií domku čp. 28. Tu nejstarší jsme si nastínili hned v úvodu a z ní tedy již víme, že domek stál

září 2016
v Horním Zábraní přinejmenším od poloviny 18. st. V r. 1804 domek koupili novomanželé Dračkovi: František Dračka byl synem
podsedníka Libora Dračky z čp. 38, jeho manželka Barbora rozená Jakubcová pocházela z Knínic.
V soupisu z r. 1826 se vedle Františka a Barbory Dračkových uvádí i pět jejich dětí, synové František, Josef a Jan, a dcery Mariana
a Barbora. V rodném domku z nich nakonec zůstane - po svatbě s Helenou roz. Pulcovou z Hor. Štěpánova - nejmladší Jan, který je vyučený
zedníkem. Když Helena v r. 1854 umírá, žení se Jan Dračka podruhé, přičemž jeho vyvolenou se tentokrát stává Františka, dcera familianta
Tomáše Kvapila z Pohory. Kolem r. 1870 se manželé zdržují na Pohoře čp. 21 (domek v Šebetově pronajímají), kde také 13. dubna 1867
přichází na svět jeden z jejich synů, František. Přibližně v r. 1870 se Dračkovi vracejí zpět do Šebetova.
V r. 1880, to je již Jan Dračka čtyři roky po smrti, v domku čp. 28 žije vdova Františka Dračková společně se syny Františkem
a Janem, a dále s dcerami Antonií a Františkou. O deset let později je zde zapsaná už pouze Františka Dračková se synem Františkem.
František Dračka se přes léto živil zedničinou, v zimě vypomáhal ve sladovně. V lednu r. 1893 se oženil s Veronikou Kopalovou,
dcerou zedníka Josefa Kopala ze Šebetova. V rychlém sledu za sebou se jim narodilo pět dětí. Dva nejstarší chlapci, Alois (*1893)
a František (*1895) zemřeli v kojeneckém věku, dospělosti se dožily pouze tři dcery, Hermína, Františka a Marie. Ty se také po smrti své
matky (Veronika Dračková zemřela v třiačtyřiceti letech dne 30. 6. 1916 na zápal plic), stávají spolumajitelkami domku čp. 28.
K r. 1920 se František Dračka uvádí jako zaměstnanec stavební firmy „Nedělník+Konečný“ v Prostějově. „Vždy v pondělí nad
ránem, často už kolem třetí hodiny, se dědeček vydal pěšky do Prostějova, kde přes celý týden pracoval jako zedník u stavební firmy. Domů
se vracel pouze na neděli. O domácnost se po smrti babičky starala moje maminka, která byla nejstarší ze tří sester. - Dědečka si vybavuji
jako hodného a laskavého člověka.“ vzpomíná na Františka Dračku jeho vnučka, paní Marie Kopalová. - František Dračka zemřel
17. 12. 1933 na srdeční zástavu.
Protože další historie domu je svázaná s nejstarší dcerou Františka Dračky, Hermínou, povězme si nejdříve pár slov o jeho dvou
mladších dcerách. - Františka se narodila 14. 3. 1902. V r. 1920 se uvádí jako dělnice na pile, poté odchází sloužit do Boskovic, kde se také
seznamuje se svým budoucím manželem, zámečníkem Josefem Janíkem. Od svatby (15. května 1926) bydlí Janíkovi na Bělské ulici.
Marie, nejmladší dcera Františka a Veroniky Dračkových, se narodila 18. 3. 1907. Dne 18. 11. 1928 se v Olomouci provdala za
Františka Dopitu a odešla za ním do jeho rodných Drahanovic. František Dopita pracoval jako dělník v Sigmě Olomouc.
Nejstarší dcera Františka a Veroniky Dračkových se jmenovala, jak jsme si už řekli, Hermína (*25. 1. 1898). Po smrti své matky se
starala o domácnost a malé hospodářství, a rovněž vychovávala své dvě mladší sestry. Dne 27. září 1921 se v Brně u sv. Tomáše provdala za
kolářského mistra Františka Krkavce z Knínic. Za svědky jim šel Františkův strýc Tomáš Krkavec, tovární dělník ze Šebetova a Alois
Dosedla, stolařský mistr ze Šebetova.
František Krkavec byl synem kolářského mistra Františka Krkavce, který se narodil r. 1874 v rodině domkaře Františka Krkavce ve
Vážanech na čp. 47. Kolářskému řemeslu se vyučil v Boskovicích u mistra Josefa Maryšky na tehdejší Brněnské, dnešní Komenské ulici.
(Josef Maryška měl kolářství v místech, kde dnes ústí Vodní ul. na ul. Komenskou). Zde se také setkal se svou budoucí ženou, dcerou Josefa
Maryšky, Marií (*1874).
František se s Marií oženil v srpnu 1897. V té době již měli roční dceru Marii: za pár měsíců po svatbě přichází na svět druhé dítě,
syn František.
František Krkavec vypomáhal svému tchánovi, toužil se však osamostatnit, a proto se na počátku r. 1898 stěhuje i s rodinou
z Boskovic do Knínic. Zde pracuje jako kolář (není jasné kde) a bydlí po různých podnájmech, a to až do chvíle, kdy se mu podaří dostavět
vlastní domek. V r. 1910 je již celá rodina, která se v Knínicích rozrostla ještě o syna Rudolfa (12. 8. 1900*- †25. 2. 1921 na TBC) a Josefa
(*17. 9. 1904 -†5. 5. 1923 na TBC) zapsaná na čp. 177. (Domek stojí při silnici, naproti škole.)
Kolářskému řemeslu se u svého otce učil jak starší František, tak i mladší Josef. Ten však předčasně zemřel a tak se pokračovatelem
rodinné tradice stává František. Z předchozích řádků již víme, že se v r. 1921 oženil s Hermínou Dračkovou, neřekli jsme si však zatím to
podstatné, totiž že se stěhuje do manželčina rodného domu v Šebetově. (Pro úplnost ještě dodám, že otec Františka Krkavce zemřel v květnu
1926 rovněž na TBC).
Je dost pravděpodobné, že František Krkavec si na čp. 28 zřídil menší dílnu hned po svém příchodu do Šebetova. Prostory mu však
zjevně nevyhovovaly, a proto se - poté, co jsou vypořádány dědické podíly a on i jeho manželka se na základě kupní smlouvy z června
r. 1927 stávají majiteli domku, pouští do stavebních úprav, jejichž součástí má být i nově vybudovaná kolářská dílna. V září r. 1927 si
Krkavcovi za tím účelem půjčují u Občanské záložny ve Vanovicích 11 000 Kč a ještě v listopadu téhož roku žádají stavební komisi při
Obecním úřadě v Šebetově o svolení přístavby k domu čp. 28. V protokolu, sepsaném za přítomnosti sousedů, tj. Tomáše a Terezie
Dragonových (čp. 56, bývalá obecní pastouška) se dočteme zajímavou informaci, týkající se historie Horního Zábraní, a to že mezi
Dragonovými a Krkavcovými má zůstat „volný průchod asi 70 - 80 cm široký pro veřejné a potřebné chození, ježto tato služebnost tam od
nepaměti stávala, poněvadž to býval obecní pozemek i s domkem, který manželé Dragonovi asi roku 1909 od obce odkoupili s touto
služebností.“ Z toho vyplývá, že mezi domy čp. 56 a 28 kdysi býval volný průchod. - A ještě zpět k protokolu. V jeho závěru se uvádí, že ani
manželé Dragonovi, ani obec „nečiní žádných námitek proti zamyšlené přístavbě domku s potřebnou úpravou téhož.“
„Vedle našeho domku směrem k Přikrylovým bývala zahrádka, ve které rostla vysoká hruška. Jednou tatínek zahrádku zrušil, hrušku
skácel a postavil si zde kolářskou dílnu. Opravil i celý domek, který ve skutečnosti nebyl moc velký: měli jsme tu jednu světnici a kuchyň.
Tenkrát to tak bylo, a stačilo to.“ vzpomíná paní Drahomíra Kopalová. „Tatínek byl velmi šikovný a brzy si udělal dobré jméno po celém
okolí. K práci přistupoval se vší pečlivostí a zodpovědností. Rozhodně nelpěl na starých výrobních postupech, naopak, zajímal se o vše nové,
moderní. Aby měl větší rozhled o tom, jak a co se kde vyrábí, jezdíval pravidelně na veletrhy do Brna nebo dokonce až do Prahy a mne,
tehdy školačku, brával s sebou.
Dřevo, tedy kulatinu, kupoval tatínek u velkostatku. Na pile mu nařezaly desky, které si pak
vyrovnal před domem do hrázků, aby se dobře prosušily, aby tvrdé dřevo - dubové, bukové, jilmové vyzrálo. Jako děcka jsme na nich rádi sedávali. Další desky míval na půdě: stále musel mít trvalou
zásobu. Dílnu měl vybavenou vším potřebným - cirkulárkou, hoblovačkou, vrtačkou a dalším
kolářským nářadím.
Pokud vím, hodně zakázek dostával ze zdejšího velkostatku. Dokázal vyrobit vozy, bryčky,
žebřiňáky, trakaře, kosiska, topora, hrábě, opravoval loukoťová kola. Díky své zručnosti se pustil i do
výroby sání a lyží, které několik let dodával do obchodů se sportovním zbožím v Brně. Lyže vyráběl
z jasanového dřeva: pamatuji se, jak lyže namáčel do teplé vody a potom na nich ohýbal špice.
Tatínek zastal veškerou kolářskou práci sám. Jen občas mu pomohla maminka, která se jinak
starala o domácnost a menší hospodářství. Ještě připomenu, že se u tatínka v dílně vyučilo několik
kolářských tovaryšů: jen namátkou si vzpomínám na Kořalníka ze Sudic nebo Přikryla.
Po válce, když se zrušil velkostatek a následně přišla kolektivizace zemědělství, tatínkovi práce ubylo. Kratší dobu pracoval na zdejší
pile, po čase ho však postihla mozková příhoda a odešel do důchodu. Ve svých jednasedmdesáti letech v r. 1968 nemoci podlehl.“
Tolik o svém tatínkovi paní Drahomíra Kopalová. - Nezbývá, než dodat, že manželům Krkavcovým se narodily dvě děti, dcera
Drahomíra a syn Miroslav. (Drahomíra po ukončení Měšťanské školy v Knínicích odešla na dvouletou obchodní školu do Brna. Poté

