SI

Zvukový systém 7.1

Únor v pranostikách
/9./ Nadělá-li svatá Apolena ledy,
až svatý Matěj je zbourá.
/13./ O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.
/14./ Je-li na svatého Valentýna hvězdnatá obloha,
bude pozdní jaro.

Program kina Šebetov
Pátek 10. února – BUCHTY A KLOBÁSY

Mládeži nepřístupný animák
Buchty a klobásy, první mládeži nepřístupný počítačem animovaný film, vypráví o skupině potravin, které se pod
vedením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu o své existenci, a o tom, co se doopravdy stane, když jsou vyvoleni
a opustí supermarket. Buchty a klobásy vyprávějí o skrytých vztazích, které panují v regálech obchodů s potravinami
mezi jednotlivými položkami našeho jídelníčku, a také o krutém konci vyvolených, kteří se octnou v nákupním košíku.
Teprve pod vedením statečné uzeniny se pochutiny odhodlají k činu.
Touha lahůdkového párku zasunout se do sličné žemle z vedlejší police v samoobsluze je spíš tématem pro pikantní
animovaný skeč. Jen stěží si lze představit, že prostoduše obskurní vtípek by se mohl rozvinout do podoby vtipného
a chytrého celovečerního filmu. Autorům animované komedie Buchty a klobásy se to zjevně povedlo.
Klasický formát, české znění, do 15 let nepřístupný, 89 minut, http://www.falcon.cz.

/16./ Když slunce na svatou Juliánu stromy osvítí,
bude mnoho jablek.
/20./ Teče-li v úterý masopustní voda kolejem,
bude úrodný rok a len.
/22./ Je-li na svatého Petra nastolení mráz,
bude mrznout ještě 14 dní.
/24./ Z jara svatý Matěj milý, otvírá zemi a žíly.

58. ročník

Tříkrálová sbírka

Pátek 3. března – BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Od tvůrců komedie Ženy v pokušení
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří
Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový
život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní
starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým
vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“. Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad jen
jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také momentálně spadeno, takže si
rozhodně nenechá nic líbit…
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 97 minut, www.cinemart.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.
Připravujeme:

Dovolená MUDr. Machačové

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.

Letošní sbírka s mottem: Kdo dává, sám nakonec
dostává, v obci Šebetov vybrala historicky nejvyšší částku
19.804 Kč. V roce 2016 bylo vybráno 14.894 Kč, v roce
2015 bylo vybráno 17.131 Kč, v roce 2014 koledníci
v kasičkách nasbírali 14.522 Kč.
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

Setkání pilařů
Pokud patříte mezi někdejší zaměstnance Pily Šebetov
a chcete se setkat se svými bývalými spolupracovníky,
ozvěte se do 10. března 2017 paní Zdeně Neubauerové na
e-mail: ZdenkaNeubauerova@seznam.cz nebo na telefon
739 026 928. Setkání se uskuteční v Knínicích v květnu
nebo v červnu. Přesný termín bude ještě upřesněn. Moc se
na Vás těší Františka, Jiřina, Mařenka a Zdena.

Bruslení v Kapouňatech

10. března - Sirotčinec slečny Peregrimové pro podivné děti, 17. března – Manžel na hodinu,
24. března - Trollové, 31. března – Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny, 7. dubna – Nikdy nejsme sami.

11.2. MUDr. Paulíčková, Černá Hora, Zdravotní středisko,
telefon 725 415 615
12.2. MUDr. Pernicová, Boskovice, Růžové náměstí 16,
telefon 774 177 804
18.2. MUDr. Pokorná M., Blansko, Gellhornova 9,
telefon 516 412 422
19.2. MUDr. Nečasová, Blansko, ZŠ, Rodkovského 2,
telefon 607 812 963
25.2. MUDr. Řehořek, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 453
26.2. MUDr. Řehořková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 453
04.3. MUDr. Roth, Ostrov, Zdrav. středisko, 516 444 326
05.3. MUDr. Semrádová, Sloup, Zemspol 221,
telefon 516 435 203
11.3. MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,
telefon 516 477 319
12.3. MUDr. Srpová, Letovice, J. Haška 12, 604 760 665
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.

Nabídka kovových regálů

Program kina Šebetov včetně ukázek filmů najdete na: http://www.sebetov.cz.
„Šebetovský zpravodaj“ – periodický tisk územně-správního celku obce Šebetov. Měsíčník vydává při Obecním úřadě v Šebetově
a příspěvky přijímá Zdeněk Čížek. E-mail: sebetov@sebetov.cz. Tisk OÚ Šebetov. Náklad 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.

zastupiteli panu Hradeckému za uklízení sněhu z plochy.

MUDr. Rula Machačová oznamuje, že ve středu
15. února a ve čtvrtek 16. února 2017 neordinuje z důvodu
čerpání dovolené. Sestra bude v ordinaci Šebetov
přítomna ve středu 15. února od 7:30 do 10:00 hodin.
Zastupuje: MUDr. P. Doležel v ordinaci Velké Opatovice,
Mládežnická 492, středa 7 – 11:30 hodin, čtvrtek 10:30 –
12:00 hodin, 12:30 – 16 hodin. Dětská pohotovost
v Nemocnici Boskovice 17 – 22 hodin.

Pátek 17. února – DÍTĚ BRIDGES JONESOVÉ

Romantická komedie
Jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Taková věc
dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým počala. Jak se to rýmuje s faktem, že je
stále bez chlapa? Celkem jednoduše. Stačí v doprovodu kolegyně navštívit odvázaný hudební festival a v jeho průběhu se
vyspí s pohledným cizincem (Patrick Dempsey). A když se záhy na jedné společenské akci na vlastní tělo přesvědčí,
že stará láska (Colin Firth) nerezaví, byť před pár lety definitivně skončila, je „štěstí“ hotovo. Protože jí s rozluštěním
zapeklitého rébusu nepomůže ani lehce cynická gynekoložka (spoluscenáristka Emma Thompson), ocitne se Bridget ve
velmi nezáviděníhodné situaci. Jak seriózní právník Mark Darcy, tak úspěšný provozovatel internetové seznamky Jack
Quant se sice k situaci postaví jako praví chlapi, odhodlaní s Bridget a jejím potomkem vytvořit spořádanou rodinu, to
ovšem netuší, že jejich šance na otcovství je přesně padesátiprocentní. Jak se blíží termín porodu, Bridget cítí, že bude
muset s pravdou ven a hlavně že si bude muset vybrat, komu bude její dítě říkat „tatínku“. Normální člověk by poslal oba
dva na testy otcovství. Jenže Bridget Jonesová není normální, ale výjimečná.
Širokoúhlý film, české znění, do 15 let nepřístupný, 123 minut, www.cinemart.cz.
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Od začátku ledna slouží požární nádrž v Kapouňatech
jako veřejné brusliště. Od večerních hodin je i nasvětlena,
bruslit se tak dá do pozdních nočních hodin. Děkuji

Pan Petr Langer rozprodává kovové regály z bývalé
prodejny Domácích potřeb. Zájemci se mohou informovat
osobně v domě Šebetov č.p. 208 nebo na telefonech
516 465 350 nebo 606 183 748.

Šebetovský zpravodaj

Nálezy klíčů
Mezi Základní školou a domem paní Aleny Hrouzové
byl v pátek 27. ledna 2017 nalezen ve sněhu klíč
s modrým průhledným přívěskem. Podle koroze na klíči
tam mohl být ztracen již třeba dříve.

v hasičské zbrojnici. Stará svítidla jsou postupně měněna
za nová, moderní a především úspornější. Máme
kompletně zrekonstruována svítidla v přízemí budovy,
v únoru se pokusíme stihnout vyměnit také světla
v horním patře budovy. S trochou nadsázky by se dalo
říci, že zářivková tělesa v hlavních místnostech více bzučí
a topí, než svítí… Po dokončení výměny všech svítidel
bude spotřeba osvětlovacích těles ve zbrojnici
desetinová!!! S postupem prací přidávám fotografie na
obecní web.

únor 2017

Plánované akce v obci
Na oblíbené cvičení s Ivou jste do tělocvičny Základní
školy Šebetov zváni každé pondělí od 17 hodin.

Další oprava ve zvonici

Na konci prosince 2016 byl u křížku v Kapouňatech
nalezen autoklíč Renault s imobilizérem a přívěskem.

Fotografie k příloze
„Pohled do historie obyvatel a domů
obce Šebetov“

V lednu došlo k další drobnější poruše pohonu zvonu,
který je ve zvonici hasičské zbrojnice. Závadu jsem
odstranil a celý mechanizmus podrobil důkladné
konzervaci. U zvonařské firmy z Brodku u Přerova jsem
předjednal návštěvu a prohlídku odborníkem. Primitivní
mechanizmus pohonu zvonu je dlouhodobě nespolehlivý
a rád bych zde provedl úpravy. Posouzení potřebuje
i samotný zvon, který je značně zoxidovaný a jeho zvuk je
stále méně zvučný.

Klípky-střípky

Majitelé si mohou klíče vyzvednout v kanceláři OÚ.

Nabídka práce
Do našeho týmu hledáme kolegyni na pozici „pokojská
- housekeeping“. NÁSTUP MOŽNÝ OD DUBNA 2017,
pracovní smlouva na dobu určitou, plný úvazek.
Náplň práce:
• Úklid hotelových pokojů, kongresových prostor
a zázemí, kanceláří a ostatních přidělených prostor
• Inventarizace prádla, spotřebních a čisticích prostředků
• Třídění, výdej a příjem špinavého prádla
• Péče o květinovou výzdobu a zeleň v okolí hotelu
a recepce
Požadujeme:
• Minimálně základní vzdělání
• Spolehlivost, zodpovědnost, flexibilitu a osobní aktivitu
Nabízíme:
• Práci a zapojení v zaběhnutém a sehraném kolektivu
• Příjemné ohodnocení, perspektivní růst
• Možnost rozšíření prac. poměru na dobu neurčitou.
Své strukturované životopisy zasílejte na e-mailovou
adresu
hala@korenec-golf.cz
nebo
na
adresu
PYTHAGORAS, a.s., Kořenec 174, 680 01 Boskovice.
Info: www.korenec-golf.cz, mobil: 727 852 021.

Ve zbrojnici renovujeme osvětlení
V průběhu ledna 2017 jsem spolu s obecním
pracovníkem začal s výměnou osvětlovacích těles

* Socha Panny Marie Bolestné na návsi je nyní nasvícena
citlivěji a měkčím světlem. Původní porouchané svítidlo
jsem opravil a nyní nasvětluje plochu na bruslení.
Estetické a úsporné osvětlení také bylo přidáno do
zasedací místnosti úřadu, kde již není takové přítmí, jako
dříve.
* Na web obce jsem přidal krátká videa nastříhaná z dvou
nedávných plesů.
* Firma SITA, provádějící svoz popelnic oznamuje,
že v zimním období za nepříznivého počasí je prováděn
vývoz každý suchý čtvrtek již od 6 hodin.
* V naší knihovně si přečtěte únorové vydání časopisu
dTest, který mimo jiné přináší testy bělicích zubních past,
gramofonů, tiskáren, párků bez strojně odděleného masa
a chráničů zad pro zimní sporty.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena v zimním režimu každou
poslední sobotu v měsíci, tedy 25. února 2017 od 14 do
15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 9. února, 23. února
a 2. března 2017, a to již od 6 hodin.
Odvoz plastů každou sudou středu nebo lichý čtvrtek,
odvoz skla 1 x za 4 týdny v lichou středu, papír každý
sudý čtvrtek.
Přesné termíny odvozů všech komodit jsou na webu obce.
Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí od 14 do 17
hodin.
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.
Zmírňování následků zimního období /plužení místních
komunikací/ zajišťuje Jaromír Blaha /mobil 737 786 554/.

Nabízím k odprodeji zahradu za bytovým domem. Pozemek
p. č. 1243/3 a p. č. 1241/7 má celkovou výměru 314 m2.
Kontakt: Zapletal Karel, Šebetov 172, mobil: 603 389 282.

Do svých diářů si poznačte letošní obecní cyklovýlet,
který se uskuteční o víkendu 27. – 28. května. Od března
prozradím více na obecním webu. Opět budeme mít
omezenou kapacitu ubytování v kempu. S přihlášením
neotálejte! Věřím, že to bude příjemné překvapení…

Šebetovský zpravodaj
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O šebetovských prelátech
Na Hradě bévali preláti z Hradiska z kláštera ho Volomóce. Hodovale tam a pak zakopale zlaty žečke pod stolce, na
keréch seděle. Jedna ženská ze Ščepánova je tam pře povinnosti pře sázeni stromku našla a vzala dom. V noci sleši pod
voknem:
„Kde vzala - tam dé!“
Polekala se a ráno je tam zanesla.
Ješče včel pré bévá za poledne slešet zpěv jak v kostele a jak be šil pruvod. Ale žádného nevidět.
(Pozn.: Hrad = Malý a Velký Hrad nad Bělou při cestě k Hornímu Štěpánovu.)
Převzato: Sb. O. Hofman, r. 1952, Sb. O. Sirovátka, r. 1951

Fotografie na přední straně: náves kolem r. 1933.
Poděkování
Za vzpomínky, otisknuté v dnešní příloze, děkují paní Anně Kopecké roz. Valentové ze Šebetova.
Příště
Letos v květnu to bude přesně 110 let, co byla v naší obci zřízena četnická stanice. Ledasco zajímavého o ní, a
pochopitelně také o zdejších četnících, o jejich životě a práci si povíme v dubnové příloze Zpravodaje.

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

Co nás dnes čeká…
V první části dnešní přílohy si připomeneme, jak se u nás v obci dříve hovořilo, jaké výrazy používali naši prarodiče pro
věci denní potřeby. Přehled sestavila paní Anna Kopecká. A paní Kopecké dám také slovo v druhé části, kde zavzpomíná na
své dětství, prožité v 50. letech na „dědině“. Vyprávění je to opravdu svižné a navíc plné zajímavých postřehů ze života
tehdejší obce.
Třetí část je věnovaná malohanáckému ženskému kroji, který se u nás v obci nosíval před více jak sto lety. V závěru
dnešní přílohy nás pak čekají čtyři kratičké pověsti v malohanáckém nářečí.

Oděvy a oděvní doplňky:
ponožky = fusakle; halenka = lajblik; ušít = hošet; vázanka = šlajfka; papuče
= paprče, báče; deštník = palazór, paraple; kabátek = fjertoch; rukávník na zimu =
štoclik; halenka = kordola; kapesník = šnoptechl.
Osobní věci: cigarety = drámke; pytlíček na tabák = paklék; kufr = kofr;
tužka = plaj; fotka = kartka; podobenka; balík = pinkl; zouvák na boty = pacholek;
vousy = vóse; dlouhé nehty = réle; niť = hniť.
Potraviny:
kvasnice = hébadla; máslo = potra; sádlo = sadlo; omáčka = máčka; brambory
= jablóška; bonbón = paták, cukrdle; čokoláda = čikoláda; chleba = chlib; rohlík =
rohlék; koláče = bochte; kvedlat vejce = klechtat vajko, véce.
Kuchyňské nářadí: ubrus = plachetka na stul; plechovka = pixla; lžička =
žeca; poklička na hrnec = kředla; rendlík = kastról.
Domácí zařízení:
židle = stolečka, štokrle, sesl; nádoba na mouku = móčněca; pokojová kamna =
vincek, kanónek; záclona = firaňk; peřina = dochna; umyvadlo = lavór; postel =
baráček, prašťák; zrcadlo = špigl; lampa = locerňa; struhátko = kruhadlo; květináč =
střep; skříň = harmara; šuplík, zásuvka = šuprle, šufle; ručník = hotěrák; klika =
kloka.
Hospodářství:
prase = čonik; kohout = těrykáč; koza = prčena, prgél; puška = flenta, kvér;
cihla = těhla; traktor = trachtór; kosa na obilí = pók; močůvka = loža; nádoba na
oves pro koně = vopálka; žito = rež; kytice = pugét.
Ostatní:
chlapec = klok, vševák; autobus = hótobus; auto = hóto; letadlo = éro; šišky
= baroše, šeške; modřín = břim; haluze z lesa = praskači; haluze = knotel; ubrat
něčeho = hohňápnót; bouchnout někoho, uhodit = miknót, praštět, veťat; cuknout = sméknót; dělat si legraci = dělat šófke;
ukousnout = hokřópnót; hohřébnót; povídat hlouposti = žochlat.

Pokračování fotopřílohy najdete uvnitř únorového Zpravodaje.
V následující kapitole se prostřednictvím vyprávění paní Anny Kopecké přeneseme do Šebetova padesátých let
minulého století. Pro ty z vás, kteří si tuto dobu pamatujete, to bude dozajista milé vzpomínání, návrat do dětství, pro mladší
pak zajímavé vyprávění o tom, jak tehdy Šebetov vypadal, jak se zde žilo. Ještě bych ráda připomenula, že paní Anna Kopecká
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roz. Valentová se narodila v čp. 12 na „dědině“. (S rodem Valentů, usedlým v Šebetově od počátku 18. st., se seznámíme
v letošním prosincovém vydání přílohy Zpravodaje.)
„Před svátkem sv. Jana se kolem sochy sv. Jana Nepomuckého na dědině uklízelo: hrabal se trávník, zametalo se, kolem
sochy se sypal a uhrabával písek. Děvčata uvila věnec, který se potom obtočil kolem kartuše. V lampičce pod kartuší hořela
svíčka.
Kolem sochy stál dřevěný plotek, aby se k ní nedostaly husy a psi. Před sochou rostly dva stříbrné smrky: dnes je tam už
jen jeden. Jako děti jsme si tam hrávali na krvavého dědka nebo na rybáře.
Podél silnice od zámku až po Kavanovo tekl potok, přes který vedlo několik mostků. První byl naproti Mazalovým, další
před Blahovýma - ten byl větší, aby se po něm mohlo přejet s koňským povozem. Naproti Vojtěchovým (dnes Smékalovým) byl
další mostek ze dvou rour, a potom byl ještě mostek naproti Vojtěchovým u hasičky (dříve to byl obecní úřad a zvonice).
Poslední, dřevěný mostek byl před Lemonovýma. Před Hrouzovýma u školy vtékal potok pod silnicí do Zábraní. Kolem silnice
rostly ovocné stromky - hrušky, jabloně, kadlátky, a také zde stály betonové patníky, přes které jsme cestou ze školy rádi
skákali.
Po potoce jsme pouštěli dřívka jako lodičky, a když pršelo, schovávali jsme se v rourách pod mostky, abychom nezmokli.
Před Říhovýma byl rybník a kolem něho mez hustě porostlá keři, ve kterých jsme si hrávali na schovávanou. V zimě jsme
na rybníku bruslili, a i děvčata jsme tu hrávala hokej. Když přicházelo jaro a začal led tát, kluci ho roztloukali na větší kusy,
které podstrkávali pod sebe a jezdili na nich po rybníku jako na voru. Měli takovou dlouho tyč, kterou se odráželi ode dna.
Později, když led roztál a bylo teplo, lovili jsme z rybníka pulce a raky. Bylo tam také hodně žab.
Kolikrát jsme také zkoušeli plout po rybníku ve škopku nebo v neckách. Sebrali jsme je panu Krchňákovi, který si je tam
vždycky dával zatáhnout, aby mu netkly. Když nás uviděl, tak nás honil.
V rybníku jsem se také dvakrát topila. Jednou - to mi byly asi tři roky - mě vytáhl pan Vojtěch z dědiny. Podruhé to bylo
u stavidla, když mi bylo asi osm let. Tehdy mě zachránil pan Arnošt Blahů. Také můj bratr Jenda se tam topil. Bylo to k jaru,
když se rozpouštěl led na rybníku. Jenda měl takovou malou, dřevěnou paličku na hůlce a tou paličkou roztloukal led. Přitom
uklouzl a spadl do rybníka. Ještě štěstí, že poblíž stála Ota Hirtová s Vindou Blahovou. Ota se otočila, a už jen zahlédla
Jendovy vlasy. Tak ho za ně vytáhla. Jinak by se utopil.
Od jara do podzimu plavaly po rybníce husy a kačeny. Každé ráno se vypustily
na ulici a večer se buďto většinou samy vrátily, anebo se musely vyhnat z rybníku
provazem. Každý hospodář je měl na hlavě označené jinou barvou, aby si je poznal.
Ráda vzpomínám na zimu. Když napadlo hodně sněhu, sáňkovali jsme u nás
na zahradě. To nás byla vždycky celá banda. Napřed se jezdilo na saních a pak, když
se ujezdila ze sněhu ledovka, vzali jsme si z domu staré hrnce, lavóry, plechy na
buchty, no prostě co kdo doma našel a jezdili jsme na nich. Maminka potom sháněla
plechy na koláče a ony byly děravé! Zlobila se, protože musela koupit nové a peněz
tehdy nebylo nazbyt.
Velké oblibě se mezi námi, školou povinnými, těšily boby - jak jinak, vyráběné
podomácku. Tvořilo je prkýnko se dvěma ze spodu přitlučenými laťkami, na kterých
byly přišroubované brusle na kličku. Kdo byl šikovnější, ten si přidělal na šroub
zepředu ještě jednu delší laťku s bruslí, aby mohl boby snadněji ovládat.
Často se také stávalo - hlavně cestou ze školy - že jsme jezdili na školních
aktovkách z kopečku před Hrouzovýma až na silnici. Brašny se tehdy šily z pravé
kůže, takže něco vydržely. - Kolem školy byla mez a od vchodu školy vedly schody až
k silnici. Občas zde stával pan Loubal s autem a sbíral staré hadry, kosti ze zabíjaček
a také láhve od stolního oleje.
Vedle bývalé budovy obecního úřadu před Valentovýma byla váha na vážení
vozů s řepou, řízky atd. Vážného dělal pan Toman. Kolem zdi u váhy rostly bezové
keře, kde jsme si také hodně hrávali.
Před Minxovýma (tenkrát zde bydleli Lujkovi) byla vyšší mez, ze které jsme si
udělali v zimě klouzačku až k potoku. Večer, když mrzlo, lili jsme vodu shora z meze
dolů, do rána to zmrzlo a jak jsme přišli ze školy, tak jsme na skluzavce řádili až do tmy. V létě o pouti stával v těchto místech
velký kolotoč a střelnice. Také si vzpomínám, že tu jednou za čas tábořili cikáni. Tenkrát jezdili s vozama, taženýma koňmi.
Vůz měli zadělaný plachtou, kouřili fajfky, byli špinaví, roztrhaní a ukradli, co se dalo. Jako děti jsme se jich báli a zamykali
jsme před nimi vrata.
K prohrnování sněhu na silnici se používala taková z desek stlučená radlice ve tvaru áčka. Zapřáhli se do ní koně, kočí
si stoupl na desku, aby radlici zatížil, a už se jelo. Jinak se silnice posypávala škvárou - to dělal cestář pan Jaroslav Ševčík
z Kapouňat a pan Hampl ze Štěpánova - z koňského povozu, se kterým obyčejně jezdíval můj tatínek. V zimě bývaly velké
závěje sněhu. Kolikrát se nikdo nedostal ani do Vanovic a na Babě v zatáčce byla silnice tak zapadlá sněhem, že nebylo poznat,
kde končí krajnice a kde začíná mez. Vzpomínám si, že se vyvážel sníh z nádraží, abychom vůbec mohli nastoupit do vlaku.
Jednou byly ve Skalici na nádraží tak namrzlé koleje, že - aby se lokomotiva rozjela - dával na ni pan výpravčí drobné kamínky.
Také si pamatuji neštěstí, které se ve Skalici přihodilo. Při šibování vagónu chtěl posunovač zapojit vagón (tenkrát se to dělalo
za jízdy), a jak se sklonil, tak mu nárazníky rozmačkaly hlavu. Bylo to hrozné.
Když mě bylo deset roků, napadlo naráz víc než metr sněhu. Tenkrát pomrzlo mnoho zvěře, protože si nemohli vyhrabat
potravu. Bylo to smutné. V roce 1969 v noci ze soboty na naděli 8. 12. napadlo přes půl metru sněhu. To si pamatuji velmi
dobře, protože ten den se narodil můj synovec.
Velmi ráda vzpomínám na sobotní a hlavně na nedělní odpoledne, kdy dědoušci a babičky sedávali za hezkého počasí
před domem na lavičce nebo na židlích, někdy i na schodech u dveří, a vyprávěli různé zážitky, co prožili, co za mlada vyváděli.
Sousedé si dávali různé rady, ať už se to týkalo dobytka, když byl nějaký marodný, nebo také co a jak na poli, a tak podobně.
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Měli se všichni navzájem rádi, všem jsme říkali strýčku a tetičko. Bylo to takové od srdce, byli si tehdy všichni nějak blíž. A to
dnes v dědině chybí, a moc.
Dříve si lidi navzájem a zadarmo pomáhali. Když se jelo z pole a někdo se tam ještě zdržel, tak se nečekalo, až o pomoc
požádá. To se šlo pomoct bez říkání. Nikdo nečekal na peníze, jako dnes. Ta svornost a upřímnost, která v Šebetově dříve mezi
lidma byla, ta už je dávno pryč. Je to škoda.“

Jako každý kraj, měla i naše Malá Haná svůj kroj. Po roce 1848 začali jej nejdříve muži, později ženy zaměňovat za
poloměstský oblek. Současná generace již vůbec neví, jak vypadal.
Ženský kroj sestával z několika částí. Nejspodnější část bylo „vopleči“ - dlouhá a úzká košile na jednom nebo dvou
„šrákách“. Horní část - „stánek“ byla z plátna jemnějšího, dolní - „podolek“ z plátna hrubého. Na „vopleči“ se oblékaly
„rokáfce“. Ty byly z tenkého plátna, velmi jemného. Měly velmi krátké rukávy, nad loket, a byly mírně „baňaty“. U loktů byly
vyzdobeny buď zoubkama a vyšíváním, jako na „placákách“ pod krkem nebo úzkým tylovým páskem. Přední a zadní díl na
ramenou spojovala „ažurka“, tj. steh podobný ažurce. Na náramcích bylo přišité „ličko“ v barvě modré. „Rokáfce“ neměly
vpředu zapínání a překládaly se na prsou přes sebe.
Kolem krku se nosil „grágl“ (nebo též jinak „placák“, „krézl“) široký až na ramena, vyšitý „zóbkama“. V nich byly
květy nebo hvězdičky, uprostřed vyplněné rozmanitýma „pavóčkama“ (šitá krajka).
„Kordolka“ se šila buď z jednobarevného hedvábí v barvě modrofialové, nebo častěji ze zelného, také růžovofialového
brokátu, s vetkávanými drobnými květy. Vpředu byly „kordolke“ hluboko vystřiženy a výstřih byl lemován hedvábnou stuhou
v barvě „kordolke“. Na prsou byla vyšita červeně řetízkem a smykovacím stehem ve vodorovné přímce. Zapínala se na malé
kovové „knofléčke“. „Kordolka“ měla dokola třícentimetrový „šusek“, třikrát přestřižený, takže tvořil tři malé „šuske“, které
byly vycpány vlnou a podšity červenou látkou.
Sukně se nosila široká „kanafaska“ do poloviny lýtek. Barvy byla většinou červené s vetkávanými hedvábnými nitkami
v barvě bílé, zelené, žluté a modré (nebo v barvě bílé s červenými pásky nebo v barvě bílé s červenými a modrými pásky). Ta
bílá byla svátečnější - „nevěstovská“ a „drožečkovská“. „Kanafaska“ byla výrobkem čistě lidovým. Hotovila se z lněné příze
bílené a pak nabarvené u barvíře. Látka se tkala vždy individuálně: každá zákaznice si poručila u tkalce, v jaké barevné
kombinaci má látku utkat. Někdy býval přední díl sukně našit z jiné látky a potom se mu říkalo „ledaco“.
Zástěra se šila buď z tenkého plátna, nebo z perkálu v modré nebo černé barvě. Bývala široká „ze šteř dylek“, drobně
v pase nabíraná a skládaná do „varhánko“. Byla lesklá a tuhá, tehdejší parádnice si ji dávaly „do škrobo“. Byla pečlivě
ukládána do „přetrohli“, vždy převázaná tkanicí a zatížená „deščečkó“, aby „varhánke“ pěkně držely tvar.
Přes ramena a křížem přes prsa se nosila „pulka“ - trojúhelník z bílého batistu. Byla bíle vyšívaná, kolem kraje
„zóbkama“ a potom vlnovkou s lístečky a hrášky - říká se jí „cesta“. V hlavním rohu na zádech byl velký bílý květ,
prolamované středy výplně byly z šité krajky. V cípech zastrčených vpředu za pas byly vyšity malé kytičky.
Na hlavu si vázaly červený květovaný velký šátek - „saksé“, a to různým způsobem, např. „na rožke“. Kolem r. 1800
převládala čepcová móda, kdy se nosily tzv. „karkole“. V době smutku se na hlavu vázala „bilá šata“.
Na nohy si ženy obouvaly „pančoche s cviklema“ v bílé barvě. V létě to byly punčochy z příze, v zimě pak z vlny
s „červenéma cviklema“ s napletenými zelenými a bílými květy (dnes tzv. norská technika). Střevíce byly nízké „Iagorovy“
s přezkou.
Tak vypadal náš ženský kroj. Je prostý, ale pěkný a je výrazem hospodářského a duchovního stavu lidu a prostředí,
v němž vznikl.
Převzato: vlastivědné listy „Malá Haná“, roč. VII, říjen 1971, Josefa Kalabusová

Rytíř Žampach
Pod Melkovem k Vraťkovo je mohela s velkém kameňem. Je to v takovym tajemnym prostřeďó a tam na ten kameň
decky v poledne pověšoje čise cezi roka barevny pantlečke. Také pré se tam voběsel člověk. Tam v tem mistě je slešet často
smotny nařikáni. Šak be to muhle dosvědčet stréček K. z Melkova. Ti šle jednó kvečero v tech mistech a měle ho sebe hromado
peněz za prodanó krávo. Najednó slešele tam volání. Stréček se hrozně polekale a křečele: „Tónko, Tónko!“ To habe se
meslelo, že s nim ještě někdo hiné de a zvostal pozado. Pane, ti hotikale haž dom!
Na tem mistě se říká „Na Žampacho“. To pré bel za dávnéch času jeden lópivé rytíř a Žampach se menoval. Tam pré pro
bohatstvi přepadal bezbranny ledi a zabijel je. Skrzevá to bel polapené a vodsózené k hotnoti hlave a pochováni na mistě, kde
hraničijó tře panstvi. Tak bel pod ten kameň pochované a vod té době vecházivá vo pulnoce a to hoseknotó hlavo nosivá pod
pažó.
Poklad pod knínickým kostelem
Pod kenickym kostelem jednó pásle chlapce. Jeden svévolnik jednomo svymo kamarádovi zhodil do jame bot. Ten
chlapec plakál, že ho jož nedostane a že doma bode bité. Tak ho ti chlapce postile do té dire. Tam sedělo dvanáct chlapu, všeci
plesnivi, vokolo stola a měle vohromnó hromado peněz tomo chlapcovi do toho bota nasepale. A dež je ti chlapce vetáhle, tak
tomo svévolnikovi se take zachcelo, habe ho postile dolu. Hale ten jož se nevrátil, ten jož tam zvostal.
Barborka
Socha Barborka u Pohory stojí na šachtě, kde bele pochovaní rakóšti a francóšti vojáci. V tom údolí bela svedená bitva
a to vojsko, kery tam padlo, je pochovany.

