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Program kina Šebetov
Pátek 13. října – VETŘELEC: COVENANT

Nejděsivější monstrum filmové historie se vrací!
Snímkem Vetřelec: Covenant se režisér Ridley Scott (Blade Runner, Gladiátor, Marťan) vrací do vesmíru, který sám stvořil
ve Vetřelci, prvním filmu věnovaném nejstrašnějšímu mimozemskému monstru filmové historie. V nejnovější a ještě děsivější
kapitole se připravuje posádka vesmírné lodi Covenant kolonizovat vzdálenou planetu na druhé straně galaxie. Nový svět, který
nečekaně objeví, se jim z počátku zdá být dosud nezmapovaným idylickým rájem. Ve skutečnosti je to ale temný a brutální
svět, jehož hrůzy si nikdo z členů posádky nedokázal představit ani v těch nejhorších představách. Když se tito vesmírní
poutníci ocitnou tváří v tvář smrtícímu monstru, nezbývá jim nic jiného než se aspoň pokusit o zoufalý únik z tohoto zdánlivého
ráje proměněného ve skutečné peklo.
Širokoúhlý film, české znění, do 15 let nepřístupný, 122 minut, http://www.cinemart.cz/.

Pátek 20. října – MUMIE

Pojďte se bát u filmu na velkém plátně a s digitálním prostorovým zvukem.
Mumie versus Tom Cruise. Studio Universal připravilo fanouškům impozantní filmový zápas, ve kterém se střetnou dvě
legendy. Tento souboj bude mít podobu výpravného akčního dobrodružství, jež má být prvním dílem velkolepé série, která nás
zavede do světa bohů a monster.
Začněme v Egyptě před dvěma tisíci lety, kde se velmi ambiciózní princezna Ahmanet (Sofia Boutella) chystala na převzetí
vlády v zemi po svém otci a pro naplnění svého cíle se neváhala spojit s temnými sílami a provádět věci, z nichž tuhla krev
v žilách. Potrestali ji mumifikací zaživa a pohřbili tak, aby ji nikdo nenašel. Jenže našel. O dva tisíce let později se v místě
jejího věčného odpočinku ocitli dobrodruh Nick Morton (Tom Cruise) a archeoložka Jenny Halsey (Annabell Wallis). Ti
nešťastnou náhodou objevili Ahmanetin sarkofág, který nechala Jenny urychleně převézt do Londýna k dalšímu zkoumání.
Jenny totiž pracuje pro tajnou organizaci Prodigium, jejímž posláním je pronásledování a odchyt těch nejnebezpečnějších
monster. Ředitel Prodigia Dr. Jekyll (Russell Crowe) má v tomto směru poměrně bohaté zkušenosti. Jenže letadlo převážející
mumii prokleté princezny až na místo určení nedoletí, ale zřítí se k zemi krátce před přistáním. Nickovi se jako zázrakem
podaří katastrofu přežít, brzy ale zjistí, že smrt v troskách letadla by pro něj byla mnohem lepším řešením. Princezna Ahmanet
se totiž díky jeho neuváženým činům probudila a touží po nadvládě nad světem. K tomu ale potřebuje i svého domnělého
osvoboditele – Nicka.
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 110 minut, http://www.cinemart.cz/.

Pátek 27. října – nehrajeme – v obci je pořádán lampiónový průvod.
Pátek 3. listopadu – PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA

Filmový zážitek pro celou rodinu.
V novém filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta se na filmová plátna v roli ikonického dobrodruha a antihrdiny Jacka
Sparrowa vrací Johnny Depp. V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna
opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána
Salazara (Javier Bardem), kterým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život
každého piráta - a zejména Jacka. Jackovou jedinou nadějí na přežití je bájný Poseidonův trojzubec, ale pokud má mít šanci ho
nalézt, musí přesvědčit ke spolupráci Carinu Smythovou (Kaya Scodelario), geniální a krásnou astronomku, a Henryho
(Brenton Thwaites), tvrdohlavého mladého námořníka a člena královského námořnictva. Jedině s jejich pomocí má kapitán
Jack, svírající v rukách pevně kormidelní kolo Umírajícího racka, své zoufale nicotné a zchátralé lodi, naději nejen zvrátit
nepřízeň osudu, se kterou se poslední dobou potýkal, ale také zachránit si život ve střetu s nejmocnějším a nejděsivějším
protivníkem, jakému byl kdy nucen čelit.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 129 minut, www.falcon.cz.

Říjen v pranostikách
/4./ Svatý František zahání lidi do chýšek.
/8./ Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá.
/15./ Po svaté Tereze mráz za nehty zaleze.
/16./ Opadá-li listí do polovice října, svatý Havel
na poli zastaví práci a bude mokrá zima.
/17./ Svatá Hedvika pole zamyká
a medu do řepy zamíchá.
/18./ Do svatého Lukáše ruce kde chceš měj,
ale po něm je za ňadra schovej!
/21./ Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou
zimu nás navštěvují.
/28./ Šimona a Judy - zima leze z půdy.

58. ročník

Tisíc a jedno dobrodružství
„Dítě školou povinné dovede to, co my ne…“, věděli už
pánové Suchý a Šlitr počátkem šedesátých let a měli tím na
mysli nekonečnou dětskou fantazii, díky které se „štokrle
stane medvědem“ a z domu do ulice vede „chodba tajná“.
Neméně úžasné a překvapivé věci však dovedou i děti, které
ještě školou povinné ani nejsou – o tom jsme se znovu
a znovu přesvědčovali v uplynulém školním roce při práci
s družinou Benjamínků, tedy nejmladších skautů.

Posuďte sami: děti s námi v říjnu podle staré legendy
hledaly poklad ukrytý v lesích nad Šebetovem, několik dní
před Vánoci díky nim ožilo celé osazenstvo Betléma, které
znovu přišlo přivítat Ježíška (tentokrát se chudým a notně
zmrzlým rodičům narodil u šebetovské kapličky). V další

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

chladné lednové noci děti pomocí baterky luštily tajemné
zprávy nalezené u svíček v okolí železniční trati, v únoru jen
tak mezi řečí dobyly jižní pól, v dubnu cestovaly po planetách
při procházce zámeckým parkem a v červnu se zase staly
objeviteli nových zemí, čekajících na zmapování a kolonizaci.
Na schůzkách v průběhu roku se děti kromě toho dozvěděly,
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jak si ptáci staví hnízda, jaký je životní cyklus berušky, na co
včely potřebují šestiúhelníkové komůrky, jak vypadá larva
komára, co je splešťule blátivá, zkusily malovat na sníh,
vytvářet koláže z přírodnin, naučily se poznávat souhvězdí
i vyrábět krásné květiny z lýka a mnoho dalších věcí.
Všechny
nabyté
znalosti
a dovednosti
pak
děti
využily na
letním táboře
na Vysočině.
Nezačal
slavně, loď
vezoucí
je
z anglického
Yorku
do
daleké Indie se ztratila v bouři, následovalo ztroskotání
a přežívání na opuštěném ostrově. Na něm se děti potýkaly
jak s nepřízní počasí, tak s tajemným domorodcem,
bažinami, hledáním pitné vody, stavbou přístřeší a především
– s nutností vzít osud do vlastních rukou a postavit si loď,
která by je dovezla do původně zamýšleného cíle. Se všemi
nástrahami si ale poradily skvěle a díky jejich houževnatosti
se jim podařilo dosáhnout kýženého cíle a v poslední den
tábora odpluly z opuštěného ostrova přímo do náručí rodičů!
Začal nový školní rok a naše děti čeká v oddíle řada
dalších dobrodružství. I my, jejich průvodci, se ale moc
těšíme – na všechny věci, které děti naučí nás, a na možnost
nahlédnout do jejich světa, ve kterém je možné doslova vše.
Klára Helánová

Šebetovský zpravodaj

Zubní pohotovosti
Zubní
pohotovost
je
dle
rozpisu
zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
14.10. MUDr. Ševčíková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 454
15.10. MUDr. Well, Adamov, Smetanovo nám. 327,
telefon 516 447 605
21.10. MUDr. Zouharová, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 450
22.10. MUDr. Žilka, Benešov 19, telefon 516 467 313
28.10. MUDr. Adamová, Letovice, Masarykovo náměstí 18,
telefon 516 474 018
29.10. MUDr. Beranová, Blansko, Gellhornova 9,
telefon 735 056 656
04.11. MDDr. Bočková Eva, Kunštát, nám. ČSČK 38,
telefon 516 462 203
05.11. MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČSČK 38,
telefon 516 462 203
11.11. MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15, 516 474 310
12.11. MUDr. Grénarová, Boskovice, Růžové nám. 16,
telefon 774 710 550
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, telefonní číslo
516 491 111.

Plánovaná výluka el. energie
V úterý 24. října 2017 bude od 7 do 13:30 hodin vypnuta
oblast:
- zástavba u silnice od domu číslo popisné 168 a 111 po dům
číslo popisné 125 a 136 (včetně domu číslo 93, č.p. 3
a odběrných míst na parc. č. 91/11 a 91/10). Nebude vypnut
dům číslo popisné 246
- zástavba u silnice od domu číslo popisné 118 a 18 po dům
číslo popisné 5, 110 a číslo evidenční 53. Nebude vypnut
dům číslo popisné 1
- zástavba při vedlejší komunikaci od domu číslo popisné 36,
30 25, 54 po dům číslo popisné 111 a 168, včetně domu číslo
popisné 146.

Ze schůze ZO
Zasedání ZO č. 3/2017 ze dne 20. září 2017
Vzhledem ke značné obsáhlosti zápisu ze zasedání
a nedostatku tiskového prostoru Zpravodaje otiskujeme
pouze hlavní přijatá a schválená usnesení bez osobních
a citlivých údajů. Celé znění zápisu je uveřejněno na webu
obce.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje pořízení herních
prvků a altánu v rámci dotace Zázemí pro výuku v základní
škole dle předložené nabídky do částky 450 tisíc Kč včetně
dotace.
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje dodatek č. 2
smlouvy na kanalizaci v části Kapouňata a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
ZO schvaluje jako dodavatele stavby obnova povrchu
plochy náměstí v části Kapouňata firmu Karel Porč, s. r. o.,
Lysice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu
vodovodní a kanalizační přípojky v zahrádkářské kolonii
v části Kopec.

ZO bere žádost na vědomí a na základě zjištěných
informací nesouhlasí s prodejem pozemku.
ZO schvaluje odkup pozemku p.č. 831/11, k.ú. Šebetov za
cenu 50,- Kč/m2, dále bude obec hradit náklady vyhotovení
kupní smlouvy a daň.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2017.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu
zasedání Zastupitelstva obce Šebetov ve 20:35 hodin
a poděkoval všem za účast.

Volební informace
Starosta obce Šebetov podle ustanovení § 15 odst.
1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se uskuteční
v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 21. října 2017 od 08.00 do 14.00 hodin.
2. Volby proběhnou v obci Šebetov následujícím okrsku:
Volební okrsek č. 1 - volební místnost v zasedací místnosti
Obecního úřadu Šebetov, č.p. 108, tel. 530 336 530.
3. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
4. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky nebo cestovním
průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní. V prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek
pro tělesnou vadu nebo nemůže číst a psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost /tel.
530 336 530/, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové tak, aby
byla zachována tajnost hlasování.
V nejbližších dnech bude zahájena roznáška sad
hlasovacích lístků do Vašich schránek. Pokud dojde ke ztrátě
či poškození hlasovacích lístků můžete si náhradní sadu
hlasovacích lístků vyžádat přímo od volební komise ve
dnech konání voleb či kdykoliv vyzvednout v kanceláři OÚ.
Okrsková volební komise obce Šebetov byla ustanovena
jako minimálně pětičlenná, zapisovatelkou byla jmenována
paní Jiřina Vybíhalová.

Čtvrtý rok webu obce
Sobota 9. září 2017 v 9 hodin byla okamžikem, kdy nová
podoba obecního webu dovršila čtvrtý rok svého provozu.
Počítadlo unikátních přístupů v tento okamžik zobrazilo
530 405 návštěvníka. Meziročně návštěvnost rostla o 17 %,
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35 % a za poslední rok dokonce o neuvěřitelných 74,8 %. Za
tento skvělý nárůst vděčím nejen všem věrným pravidelným
návštěvníkům stránek, ale také větší provázaností se
sociálními sítěmi, díky nasazení mobilní aplikace
V OBRAZE
a
především
trvalými
aktualizacemi
a poskytováním informací o vybraných aktivitách v regionu.
Je to také důkazem vzrůstající obliby používání chytrých
mobilů a tabletů. Raději se nebudu ohlížet za tou spoustou
času - večerů a nocí strávených nad editací textů, fotografií,
grafických podkladů či videí, nad časem vyžadující
aktualizace a údržba systému. Závěrem patří opravdu velké
poděkování i paní účetní, která se mnohém podílí a vždy
ochotně přidává ruku s myší a klávesnicí k dílu… 😊

Plánované akce v obci
Každý čtvrtek od 8:15 hodin do 9:15 hodin Vás zveme
do tělocvičny místní ZŠ na cvičení nejen pro maminky
na mateřské. Cvičení je určeno zejména maminkám
na mateřské dovolené (nejdříve po ukončeném šestinedělí),
ale i všem ostatním zájemkyním jakéhokoli věku, které mají
v danou dobu čas a především chuť se protáhnout a lehce
zaposilovat. Zaměříme se na posílení svalů středu těla,
protažení zkrácených svalů a také na cviky ke zvýšení
fyzické kondice. Cvičení vede fyzioterapeutka Bc. Ivana
Liznová. S sebou: pohodlné oblečení, láhev s vodou (stačí
0,5 l). Nemusíte se nahlašovat, prostě přijďte. Kdo by chtěl
více informací, volejte 776 339 083. PS: Nebojte se vzít
podle svého uvážení děti s sebou. Těšíme se na vás!
Poslední letošní utkání v malé kopané týmu FC Šebetov
bude odehráno v zám. parku v sobotu 21. října v 16 hodin,
soupeřem bude FC DYNAMO Čížovky.
21. října 2017 se odehraje poslední zápas letošní sezóny
v malé kopané a to je zároveň i příležitost rozloučit se
s našimi věrnými fanoušky. Tímto bych chtěl pozvat všechny,
kteří nás chodili povzbuzovat, na takzvaný ,,Dokopánek".
O zábavu se postará živá hudba, o vyprahlá hrdla zase dobré
pivo, o hladové žaludky pro změnu výborný domácí gulášek.
V případě chladného počasí přijde vhod svařáček, který bude
k dispozici každému zkřehlému návštěvníkovi. Těšíme se na
Vaši účast. FC Šebetov.

TOPNET internet – telefon 736 484 631, o víkendech volejte
na číslo 731 413 488. Internet od společnosti UNET –
telefon 604 758 166.
Programy v kabelovce – SMS na číslo 602 836 939.

Klípky-střípky
* S příchodem chladného počasí /a po sérii zkratů od
větrného počasí/ eviduji první občasné výpadky některých
svítidel veřejného osvětlení. Velký servis na osvětlení
provedu začátkem listopadu po návratu naší smluvní plošiny
z generální opravy. Připravuji i opatření na zamezení
mezifázových zkratů na vedení, které budeme v průběhu
roku postupně aplikovat na veškerých rozvodech ve všech
částech obce.
* Společnost CETIN nově „vysunula“ do obce DSLAM.
Nyní jsou tak pevné linky na větší části Šebetova schopny
nabídnout připojení k internetu o rychlosti 20 Mbit/s. Zcela
anonymní a nezávazné prověření dostupné rychlosti u Vaší
nemovitosti si můžete provést na webových stránkách
www.zrychlujemecesko.cz v odkazu Mapa pokrytí.
* Obchod MEGI nabízí službu ÚLOŽNA. Pokud si
necháváte doručovat zboží u společností např. PPL, DPD,
DHL, IN TIME, TOPTRANS a jiných, které nemohou
ukládat nedoručené zásilky na místní poště, když nejste
zrovna k zastižení, můžete si nechat balík složit v obchodě
MEGI. Zde si jej můžete vyzvednout každý den do 17
hodin. O odložení zásilky předem informujte prodavačku
– tel. 515 538 805.
* Na webových stránkách obce najdete nové fotogalerie ze
zájezdu SDH, z oprav a úprav v obci, stavby v Kapouňatech
či záznamy z koncertu Nadi Urbánkové a nedělní mše
v rámci zářiových Dnů otevřených dveří.
* V naší knihovně si přečtěte říjnové vydání časopisu
dTest, který mimo jiné přináší výsledky testů myček na
nádobí, sušených výživ pro batolata, balzámů na rty,
bezpečnostních aplikací či zimních pneumatik. Nabízíme
i časopisy Reflex, Zahrádkář a Domov.

Zveme Vás na lampiónový průvod konaný tradičně
v předvečer státního svátku Dne vzniku samostatného
československého státu. Sraz účastníků je v pátek 27. října
v 18:30 hodin před Základní školou. Po uctění památky
padlých před zbrojnicí čeká na všechny v areálu koupaliště
občerstvení a malý ohňostroj.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou lichou sobotu v měsíci,
tedy 14. října, 28. října a 11. listopadu 2017 od 14 do 15
hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 5. října, 19. října
a 2. listopadu 2017. Případné reklamace neodvezených
nádob uplatňujte na telefonu 724 761 642.
Odvoz plastů každou sudou středu nebo lichý čtvrtek, odvoz
skla 1 x za 4 týdny v lichou středu, papír každý sudý čtvrtek.
Bioodpad se odváží každý pátek odpoledne.
Přesné termíny odvozů všech komodit jsou na webu obce.
Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí od 14 do 17
hodin.
Telefony na ohlášení poruch:

Hledám pro svého klienta ke koupi RD se zahradou nebo
k dlouhodobému pronájmu. Pouze Šebetov. Tel.: 774 200 863.
Chcete
být
informování
o aktualitách z webu Šebetova?
Chcete mít k dispozici důležité
informace
z obce
ve vašem
chytrém telefonu? Pro operační
systémy Android a iOS si stáhněte
aplikaci V OBRAZE.
Co lze sledovat? Např. kulturní
a sportovní akce, fotogalerie,
aktuality či třeba úřední desku.
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Třebová. Zemřel v r. 2009.). V pořadí druhý syn Josefa Dvořáka - Antonín (*1905) se vyučil řezníkem a pracoval v masokombinátu v Brně.
Na důchod odešel do Moutnic. Zůstal svobodný a zemřel v r. 1996.
Tradici práce s kovem (ať již šlo o pilníkáře, pilaře či nakonec o zámečníky) v rodu Dvořáků ze Šebetova uzavírá druhý nejmladší
syn Josefa a Anny Dvořákových, Rudolf.
Rudolf Dvořák se narodil 27. 3. 1907. Kolem r. 1920 se vyučil zámečníkem a po skončení vojenské služby (sloužil u jezdectva
v Olomouci) odešel za prací do Brna. Zde si také v r. 1926 udělal řidičské zkoušky na nákladní automobil zn. Sentinel. Počátkem 30. let
pracoval v cihelně fy Huráb v Boskovicích, poté odešel do Adamovských strojíren, které v té době patřily pod Škodovy závody. Rudolf
absolvoval v Plzni odbornou stáž a v Adamově zůstal již natrvalo.
V dubnu 1940 se Rudolf Dvořák oženil s Anežkou Hartlovou (*1916), dcerou rolníka Josefa Hartla z Pohory. Během války žili
manželé v Chrudichromech, kde se jim narodil syn Rudolf (*1941 - †1946; zahynul tragicky) a dcera Květoslava (*1944; pracovala ve
strojírenství, později v zemědělství). Po r. 1945 odešla rodina do Adamova. V r. 1947 zdědil Rudolf rodný domek v Šebetově. Ještě v témže
roce se pustil do jeho opravy, která spočívala především v přestavbě bývalé zámečnické dílny v zadní části domku na kuchyni a pokoj.
V r. 1948 se Dvořákovi přestěhovali do Šebetova. Zde se rodina rozrostla ještě o dceru Jaroslavu (*1949; vyučila se frézařkou, dlouhá léta
zastávala místo školnice na zdejší ZŠ) a dceru Irenu (*1954; po absolvování železniční průmyslovky pracovala jako výpravčí, později jako
státní úřednice).
„Tatínek pracoval v Adamovských strojírnách jako zámečník - údržbář až do svého odchodu do důchodu v r. 1967.“ vzpomínají na
Rudolfa Dvořáka jeho dcery, paní Jaroslava Reisigová a paní Irena Binderová. „Ani poté však nesložil ruce do klína. Kdo co potřeboval od
železa, to dokázal ve své dílničce na soustruhu vyrobit nebo opravit. Také rozuměl elektrice a opravoval - zvláště pro zdejší ústav nejrůznější elektrospotřebiče.
Když měl tatínek chvíli, rád si sedl ke knížce. Zajímala jej především historie II. svět. války, dále měl velmi oblíbené cestopisy,
především pak ty od Hanzelky a Zikmunda. Také miloval přírodu. S panem učitelem Říhou nebo s panem Krchňákem chodíval na dlouhé
procházky nejčastěji do Pilského údolí. Miloval koně a také písničky o koních. Znal jich spoustu a snad nebylo dne, aby si nějakou
nezazpíval.“
Rudolf Dvořák zemřel 1. 11. 1988. Jeho manželka Anežka Dvořáková se dožila úctyhodných 99 let. Zemřela 24. 2. 2015.

Za vstřícnost, za vzpomínky i fotografie, které jsou součástí dnešní přílohy, děkuji paní Jaroslavě Reisigové a paní Ireně Binderové.

V prosincové příloze Zpravodaje se seznámíme se stavbami, které kdysi měly stát v naší obci a na které se z nejrůznějšího důvodu již
nedostalo. Ve hře bude mimo jiné například hřbitov či plicní sanatorium.

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

Fotogalerie

V minulosti býval kovář pro každou vesnici osobou vpravdě nepostradatelnou. Pod úderem jeho kladiva se totiž rodily věci, bez
nichž se neobešla ani jedna domácnost. Nože, sekery, srpy, kosy, hřebíky, obruče, radlice, krojidla a v neposlední řadě i podkovy, to je jen
zlomek předmětů každodenní potřeby, které kovářský mistr ve své dílně vyráběl či opravoval.
Lidé se na něho však často obraceli i z jiného důvodu. Kovářský mistr byl díky své zručnosti
a síle rovněž vyhledávaným „zubařem“ - to když jediným trhnutím kovářských kleští dokázal
zbavit rozbolavěného zubu. Mimo to napravoval různé zlomeniny a vůbec se vyznal v základech
ranhojičství. Rady si také věděl s léčením dobytka, a pokud ne on, pak jeho manželka, kovářka,
která se - ostatně jak známe z literatury - často věnovala bylinkářství.
O kováři se hovořilo jako o člověku čistém, pravdivém a nesmlouvavém. Lidé si jej vážili
a s jeho osobou měli spojeno i mnoho zvyků a pověr. Například praskla-li kovadlina, znamenalo
to neštěstí či smrt, naopak podkova přinášela štěstí. Když v sobotu kovář skončil práci, třikrát
silně udeřil do kovadliny. To proto, aby se ďábel, který je v podzemí zakován v řetězech, neuvolnil z okovů a na zemi pak neškodil.
Každá vesnice, která měla svého kováře, byla považována za šťastnou: lidé věřili, že jeho přítomnost je dokáže ochránit před
všemožnými démony a strašidly.

Čp. 18

1. Kovárna na čp. 25 (dům v pozadí).
Fotografie kolem r. 1955.

2. Josef Dvořák (*1870 -†1947).

3. Rudolf Dvořák (*1907 - †1988).
Fotografie z r. 1933.

Už od středověku stával na západním okraji Šebetova, při silnici z Boskovic do Jevíčka, panský zájezdní hostinec. Jeho součástí byla
i kovárna, sloužící především pro potřeby cestujících: bylo zde možné okovat koně či opravit kovové součásti povozů a kočárů.
Rozumí se samo sebou, že každý nájemce panského hostince musel především ovládat kovářské řemeslo. Mezi takové patřil
například kovář Antonín Procházka, který měl hostinec propachtovaný po r. 1760, či kovář Kašpar Zvejška, který se uvádí kolem r. 1789.
Ke konci 18. st. jsou na čp. 18 zapsáni otec a syn Hrdí, o nichž si povíme v následující kapitole.
Po r. 1810 se nájemcem panského hostince s kovárnou stává kovář Antonín Hruda, rodem ze Světlé. Ten také posléze od
Náboženského fondu, správce zdejšího panství, hostinec odkupuje. Za jeho syna Antonína (jak jinak, než rovněž kováře) kovářská dílna
kolem r. 1850 na čp. 18 zaniká. (Pozn.: O Hrudových v Šebetově viz Zpravodaj XII/2015.)

Čp. 25
Po svém příchodu do Šebetova v r. 1856 si kovárnu na čp. 25 v Horním Zábraní zřídil kovářský mistr František Hrdý. Později
v kovářském řemesle na čp. 25 pokračoval jeho vnuk Josef Hrdý. S oběma mistry kováři se seznámíme v následující kapitole.

Čp. 32

4. Rodina Dvořákova
(Zleva sedící: Marie Dvořáková, manželé
Anna a Josef Dvořákovi, Emílie Bojdová
se synem Aloisem; zleva stojící: manželé Josef
a Helena Dvořákovi, po stranách jejich
synové Miroslav a Rudolf, druhý zprava
František Dvořák.)
Fotografie z r. 1944.

5. Anežka a Rudolf Dvořákovi.
Svatební fotografie z r. 1940.

6. Rodina Dvořákova.
(Zleva sedící: manželé Anežka a Rudolf
Dvořákovi, babička Anežka Hartlová
z Pohory; zleva stojící: sestry Květoslava,
Irena a Jaroslava Dvořákovi.)
Fotografie z r. 1965 na zahradě domu
čp. 32.

Stranou obce, „Za Humny“, jak se tehdy říkalo této části Šebetova (z dnešního pohledu vpravo při cestě z Horního Zábraní směrem
k obchodu „Megi“) stávala přinejmenším od počátku 18. st. menší (zřejmě panská nebo obecní) kovárna, která se vedle drobných předmětů
pro domácnost a hospodářství specializovala především na výrobu a ostření pil. Kovář, který zde pracoval, se nazýval pilař (lat. faber
serrarius).
Od r. 1737 se v kovárně uvádí pilař Michael Blaha. Odkud do Šebetova přišel, se mi zatím dohledat nepodařilo, jen to vím, že byl
dvakrát ženatý a z obou manželství měl dohromady minimálně třináct dětí, kterým šli za kmotry mimo jiné manželé Jarošovi, mlynáři
v Knínicích, dále šebetovský kovář Antonín Procházka či dokonce panský revírník na Pohoře Ondřej Drobil. Z toho vyplývá, že Michael
Blaha musel být osobou nejen bohatou, ale i váženou.
Michael Blaha provozoval pilařské řemeslo až do své smrti, která jej zastihla podle matriky v pětasedmdesáti letech v říjnu r. 1766.
Po něm přichází do Šebetova svobodný pilař Jan Dvořák. O něm a o jeho potomcích si povíme v poslední kapitole dnešní přílohy.

Čp. 140
V r. 1934 žádal kovář Rudolf Kostík o povolení k stavbě rodinného domku s kovárnou vpravo při státní silnici na Světlou. Podle
dochovaného zápisu z jednání stavební komise se měla kovárna nacházet v levé části domu a její součástí měla být kolna pro kování koní
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a skladiště. Kdy byl dům zkolaudován, není zřejmé, faktem pouze zůstává, že během následujících zhruba pěti let vystřídal v rychlém sledu
za sebou další tři majitele, Františka Čapka, Marii Vavřičkovou a manžele Bohumila Matyldu Vavřičkovi. Posledně jmenovaní prodali dům
na podzim r. 1939 manželům Pavlu a Bedřišce Mišutovým. Pavel Mišut pocházel ze Slovenska, byl kovářem a tomuto řemeslu se na čp. 140
věnoval přibližně do roku 1950.

Tradice kovářského řemesla v rodině Hrdých se začala psát přinejmenším už někdy od poloviny 18. st., což nakonec dokládá matriční
zápis z 18. února 1794, kdy do svazku manželského s Annou, dcerou zdejšího rolníka Havla Kopala vstupuje František Hrdý, stár 21 roků,
syn kováře Víta Hrdého. František Hrdý je v den své svatby zapsaný na čp. 18. Jak již víme, jedná se o panský hostinec s kovárnou, který má
v tu chvíli propachtovaný Františkův otec. (Ten zde také nakonec jako výměnkář v r. 1817 zemřel).
František Hrdý pomáhal otci v kovárně přibližně čtyři roky. Krátce po smrti svého prvorozeného syna Martina (*1796 -†1798)
se však i s rodinou přestěhoval do sousedních Knínic, kde si pronajal kovárnu v domě čp. 90 ve Vanovské ulici. Zde se mu vedle dcer Josefy
a Barbory narodili synové František (*1800) a Josef (*1803), kteří se posléze rovněž vyučili kovářskému řemeslu.
Mladší ze synů Františka Hrdého, Josef (*1803) zůstal v rodném domě v Knínicích. Během svého života se dvakrát oženil: z prvního
manželství s Františkou Špačkovou ze Šebetova přišel na svět syn František (*1831), z druhého s Josefou Hadáčkovou z Knínic dcera
Veronika (*1837) a syn Josef (*1841), který se v r. 1867 oženil do Vážan a stal se tak zakladatelem vážanské, a jeho potomci posléze i jedné
z knínických větví kovářského rodu Hrdých.
Starší syn František (*1800) se v únoru r. 1819 oženil s Johanou Adamovou z Knínic.
Manželé zpočátku bydleli ve Vanovské ulici. Po r. 1822 se přestěhovali do novostavby v Dolních
Podsedkách, kde se jim narodili a dospělosti se dožili dvě dcery a čtyři synové. Osudy těchto dětí
nejsou pro naše vyprávění zase až tak důležité s jedinou výjimkou. Tou je syn František.
František Hrdý se narodil v r. 1832 a byl v pořadí třetím synem manželů Hrdých. Po
vzoru svého otce i děda se vyučil kovářskému řemeslu. V únoru r. 1856 se oženil s Františkou,
dcerou domkaře Martina Mrákavy a přistěhoval se do jejího rodného domku čp. 25 (Horní
Zábraní) v Šebetově. Krátce na to si zde zřídil kovářskou dílnu.
V manželství Františka a Františky Hrdých se narodilo šest dětí. Pozoruhodné vzhledem
k tehdejší době je, že žádné z nich nezemřelo, všechny se dožily dospělosti. Prvorozená dcera
Anna (*1858 - †1930) byla svobodná a zemřela v rodném domě stejně jako její mladší sestra
Antonie (*1870 -†1929). Svobodný rovněž zůstal syn Alois (*1877 - †1939), který také dožil na
čp. 25. Vincenc, další ze synů kovářského mistra Františka Hrdého se narodil v r. 1866. V r. 1890
se oženil s Josefou Lujkovou z čp. 13. Manželé zpočátku bydleli v podruží na čp. 13, později na
čp. 40. V r. 1898 si koupili domek čp. 106. Když Josefa Hrdá v r. 1907 zemřela, oženil se Vincenc
v r. 1909 s vdovou Františkou Kopalovou z čp. 74 v Kapouňatech. Z prvního manželství měl
Vincenc vedle dcery Marie ještě syna Josefa a dále syna Aloise, který se v r. 1920 oženil
s porodní asistentkou Hermínou Chalupovou. (Podrobněji viz Zpravodaj VII/2014.) Vincenc Hrdý
pracoval jako dělník na zdejším velkostatku. Zemřel na tuberkulózu v r. 1931.
František byl nejstarší a zároveň i jediný syn Františka Hrdého, který se vyučil
kovářskému řemeslu. Zpočátku svému otci v kovárně vypomáhal, když se však v r. 1893 oženil
s Annou Dobešovou z čp. 55, z rodného domu odešel a kovářskému řemeslu se již dále (aspoň
tedy v rámci Šebetova) nevěnoval. V letech 1893-94 pracoval jako čeledín na zdejším velkostatku
a na čp. 15, poté se jeho stopa ze Šebetova vytrácí.
V tuto chvíli to vypadá, že kovářský mistr František Hrdý vlastně neměl žádného nástupce, neměl nikoho, komu by předal kovářskou
dílnu. Ne však tak docela. Ve výčtu jeho dětí jsem totiž zatím nezmínila prostřední dceru Františku (*1862 - †1930), která se živila
služebnou prací a od mládí se zdržovala mimo Šebetov (nejpozději od r. 1913 sloužila v Moravské Třebové, kde také nakonec dožila).
Františka, stejně jako její sestry, zůstala svobodná, ne však bezdětná. V r. 1886 se jí v Šebetově narodil nemanželský syn Josef. Pro Františku
bylo obtížné skloubit službu, navíc mimo rodnou obec, s péčí o dítě, malého Josefa proto předala do výchovy svým rodičům.
Josef vyrůstal obklopen péčí své babičky, kovářky Františky Hrdé. Když ta v r. 1891 zemřela, ujali se malého chlapce jeho svobodné
tety Anna a Aloisie. Do tajů kovářského řemesla zasvěcoval chlapce od útlého mládí dědeček, kovářský mistr František Hrdý. Josef mu
v dílně pomáhal a přitom se snažil získat co nejvíce vědomostí. Tento ideální stav však netrval dlouho, v prosinci 1908 totiž kovář František
Hrdý umírá na „zhnisání poškozeného vaziva po růži“ a nedávno vyučenému Josefovi nezbývá, než se vší zodpovědností převzít kovářskou
dílnu. K r. 1910 se Josef Hrdý uvádí jako majitel kovářské živnosti na čp. 25, nikoliv však samotného domu. Ten je totiž v r. 1909 připsán
jeho tetě Anně Hrdé, která převádí celou nemovitost na svého synovce (a jeho manželku) až v r. 1923. Podle svědectví a též podle zatím
jediné dochované fotografie byl dům rozdělen průjezdem na dvě části. Vpravo se nacházela obytná část, vlevo, směrem k silnici byla
kovárna.
V listopadu r. 1913 se Josef Hrdý oženil s o šest let starší Antonií Procházkovou, dcerou stolaře Antonína Procházky a Alžběty roz.
Koutné z čp. 38. (O rodině Koutných a Procházků podrobněji viz Zpravodaj II/2014.) Manželé zpočátku bydleli na čp. 38, kde se jim
narodili synové Josef (*1914; vyučil se zedníkem a za války pracoval jako obecní sluha; v říjnu r. 1942 se oženil s Lidmilou Veselou ze
Šebetova, v manželství se narodila dcera Marie a syn Josef) a Antonín (*1919 - †1932). Po r. 1923 se Hrdí přestěhovali na čp. 25.
Josef Hrdý provozoval kovářskou živnost v omezené míře (aspoň podle vyprávění pamětníků) ještě krátce po II. svět. válce. Zemřel
náhle na zástavu srdce v únoru 1948 a v ten okamžik také končí téměř stoletá historie kovárny na čp. 25 v Horním Zábraní. Ještě doplním,
že Antonie Hrdá přežila svého manžela o šestnáct let.
(Pozn.: O sedlářském rodu Hrdých, který žil v Šebetově přinejmenším od pol. 18. st. a z něhož pocházel i pozdější šafář zdejšího
velkostatku Josef Hrdý (*1853 -†1907) si povíme v některém z dalších příloh Zpravodaje.)

Pila patřila v minulosti k řemeslnickému nářadí, bez něhož se zvláště na vesnici neobešlo téměř žádné hospodářství. S pilou se
chodilo kácet stromy do lesa, pilou řezali tesaři trámy na stavbu dřevěnic, pilka byla nepostradatelným pomocníkem stolařů při výrobě
nábytku…

říjen 2017
Původně pily vyráběli kováři, časem se však toto řemeslo oddělilo a na scénu tak vstoupili pilaři. Zatím nejstarší doložený pilař v naší
obci se - jak již víme - jmenoval Michael Blaha. Do Šebetova se přistěhoval neznámo odkud někdy krátce před r. 1737 a žil zde a pracoval
téměř plných třicet let. Když v říjnu 1766 zemřel, převzal po něm kovárnu, které bylo po očíslování domů v r. 1770 přiděleno čp. 32, zřejmě
již ne nejmladší, dosud ale svobodný pilař Jan Dvořák. Mezi jeho potomky se pilařské, později zámečnické řemeslo dědilo plná dvě
následující století. (Vdova po Michaelu Blahovi se z kovárny na nějakou dobu přestěhovala do podnájmu na čp. 19, po r. 1772 však Šebetov
opouští natrvalo.)
Odkud Jan Dvořák přišel do Šebetova, se mi bohužel zatím nepodařilo zjistit. S jistotou pouze vím, že nepocházel z knínické farnosti,
tím pádem tedy ani ne z Vážan, které se vzhledem k nejčastějšímu výskytu příjmení Dvořák nabízejí na prvním místě. Není bez zajímavosti,
že po r. 1750 žil ve Svitávce, která patřila k šebetovskému panství, rovněž jistý zámečník Dvořák. Jeho dcera dokonce kolem r. 1830 bydlela
na čp. 32 v Šebetově: pokud rodiny nebyly příbuzné, pak se aspoň velmi dobře znaly.
Jan Dvořák se v Šebetově objevuje nejpozději na podzim r. 1766. V knínické matrice se s jeho jménem poprvé setkáváme
19. května 1767, kdy vstupuje do manželství s Matyldou, dcerou rolníka Jana Filipa z Knínic. Jako svědkové jsou zapsáni Šebestián Lujka
a stolař Libor Heš, oba ze Šebetova.
V rozmezí let 1768 - 1786 se manželům Dvořákovým narodilo sedm dětí, synové Josef (*1768), Jan (viz níže), Tomáš (*1772 †1776), Kašpar (*1774 - †1775), Antonín (*1776) a Matěj (*1786 - †1786), a dále dcery Viktorie (*1770; v r. 1802 se provdala za vojáka
císařské armády Víta Hansgërga) a Mariana (*1779 - †1784).
Jan Dvořák zemřel 6. 5. 1792 podle matriky v devětašedesáti letech. V již německy psaném zápise se k tomuto datu poprvé a vlastně také naposledy - uvádí jako „Schlossermeister“, tedy zámečnický mistr.
Po Janu Dvořákovi převzal řemeslo jeho druhorozený syn Jan (*15. 5. 1770), který se 22. 11. 1791 oženil s Josefou, dcerou
bednářského mistra Karla Slepičky, který pocházel z Hrochova Týnce a v Šebetově bydlel v Dolním Zábraní na čp. 23. - A jsme opět u dětí.
Těch se mezi lety 1794-1809 narodilo Dvořákovým rovných deset: Antonín (*1792 - †1793), Mariana (*1794; v r. 1817 se provdala za
Jana Filipa z Knínic čp. 23 v Horních Podsedkách), Anna (*1796; v r. 1819 se provdala za Antonína Pulce z Knínic čp. 90), Antonie
(*1798; v r. 1828 se provdala za Františka Rozsívala z obce Budínek v Čechách), František (viz níže), Josef (*1801 -†1801), Josefa
(*1802; v r. 1828 se provdala za Františka Polzera z Hor. Štěpánova), Františka (*1804 -†1805), Tomáš (*1806) a znovu dcera Františka
(*1809 -†1812).
Jan Dvořák zemřel v březnu r. 1819 na chrlení krve. Zámečnickou dílnu po něm převzal syn František (*7. 10. 1799) který se
v seznamu obyvatel z r. 1826 uvádí na čp. 32 společně s matkou a sourozenci Tomášem a Josefou. V dílně mu vypomáhá jistý tovaryš Josef.
V soupisu z r. 1829 již nacházíme Františka Dvořáka ženatého: jeho vyvolenou se stala v boskovickém kostele sv. Jakuba dne 29. 6. 1828
Mariana Winklerová, dcera domkaře a krejčovského mistra Františka Winklera z Boskovic.
V manželství Františka a Mariany Dvořákových se narodila dcera Mariana (*1829 - †1830), syn Mořic (*1830 - †1831), syn Jan
(*1832), dcera Kateřina (*1834 - †1849, zánět slepého střeva), syn Vincenc (*1837 - †1891 na úbytě plic. Vincenc byl vyučený zámečník,
tuto práci však nevykonával - v soupisech se uvádí jako nádeník na panském. V r. 1869 se Vincenc oženil s Ernestinou Letfusovou z čp. 61
v Dolním Zábraní. Domek čp. 61 později zdědil jejich syn Josef, dělník ve sladovně a v lomu nad Šebetovem. Jeho dcera Josefa byla
provdaná Hrazdirová v Boskovicích.), syn Josef (viz níže), syn František (*1844 -†1925; František byl vyučený pekař. V r. 1868 se oženil
s Karolínou Svátkovou z Boskovic, kde rodina poté trvale žila. Po předčasné smrti svého bratra Josefa v r. 1879 se František vrátil do
Šebetova a ujal se opuštěné dílny. Přibližně v r. 1890 dílnu předává jednomu z bratrových synů a stěhuje se do podnájmu k vodaři Fr.
Rosenbergovi na čp. 97. Poté pracuje na pile. V r. 1893 si Dvořákovi kupují domek čp. 58 v dolní části Kapouňat. Ještě dodám, že jejich syn
Jan byl zámečníkem a vodařem u zdejšího velkostatku - viz Zpravodaj čs. IV/2013) a konečně syn Karel (*1847 -†1847).
Zámečnický mistr František Dvořák zemřel 18. 7. 1867 na „zatvrdnutí střev“. V té době již Dvořákovi bydleli - poté, co bývalá
kovárna na čp. 32 v Horním Zábraní někdy kolem r. 1862 vyhořela - v nově postaveném domě s čp. 99 v Kapouňatech. V zadní části domu
si František Dvořák zřídil zámečnickou dílnu. Tu po jeho smrti převzal syn Josef (*18. 3. 1841), který se především zabýval výrobou pilníků
(k r. 1868 se uvádí jako pilnikářský mistr). - Dne 18. února 1868 se Josef Dvořák oženil s Josefou, dcerou podsedníka Michaela Korce ze
Sudic čp. 10. V manželství se narodili čtyři synové. Nejstarší František (*1878) zemřel v r. 1883 na záškrt, Tomáš (*1868 - †1904;
v r. 1900 je zaměstnán jako dělník u velkostatku) a Antonín (*1875) se vyučili obuvníky. Zámečnickému řemeslu zůstal věrný jediný syn
Josef (viz níže).
Josef Dvořák zemřel dne 25. 8. 1879, tedy v pouhých osmatřiceti letech na chrlení krve.
Z předchozích řádků již víme, že zámečnickou dílnu poté dočasně převzal jeho bratr František,
který ji nejpozději v r. 1890 předal čerstvě vyučenému synovci Josefovi.
Kolem r. 1895 dochází k přečíslování Dvořákova domku z čp. 99 na čp. 32. (Čp. 99 je
přiděleno velkostatku pro nově vyčleněný dům z čp. 50 v dolní části Kapouňat.)
Josef Dvořák (*4. 11. 1870 - †16. 1. 1947) se, jak již víme, vyučil jako jediný ze tří synů
Josefa Dvořáka zámečníkem. Podle všeho provozoval doma menší dílnu, jeho hlavním zdrojem
obživy však byla práce pro velkostatek: k r. 1900 se uvádí jako „zámečník v panské službě“,
k r. 1903 jako „zámečník na pile“, k r. 1914 zastává místo „strojníka na pile.“ Před r. 1920 ze
služby u velkostatku odchází. Nadále se věnuje hospodaření a vedle toho si přivydělává drobnou
zámečnickou prací (mimo jiné vyráběl decimálky, žádané v širokém okolí). Rovněž se vyznal
v lidovém léčitelství a svou radou pomohl nejednomu nemocnému.
Poslední lednový den r. 1899 se Josef Dvořák oženil s Annou Andrlíkovou, dcerou
podruha Josefa Andrlíka z Knínic, která v té době sloužila na zdejším zámku. V manželství se
narodili čtyři dcery a čtyři synové.
Nejstarší dcera Růžena (*1899) se provdala za obuvníka Vaška a bydlela v Ivanovicích na Hané. Druhorozená dcera Marie (*1900)
sloužila v rodině profesora Lindy v Boskovicích. Po absolvování zdravotní školy, kterou ji Lindovi uhradili, pracovala jako dětská
ošetřovatelka v Horní Cerekvi a v Šumperku, později pečovala o děti nemocné TBC v ústavu v Brně. V důchodovém věku se vrátila zpět do
Šebetova, kde zpočátku bydlela u rodiny svého bratra Rudolfa na čp. 32. V r. 1976 si koupila se sestrou Emílií domek čp. 86 v Kapouňatech.
Zemřela v r. 1994 v Černé Hoře. Anna (*1909), třetí dcera Josefa a Anny Dvořákových zemřela v necelých čtyřech letech na zápal
mozkových blan. Dcera Emílie (*1911) odešla sloužit do Brna. Později pracovala jako uklízečka na vysokoškolských kolejích. V r. 1935 se
provdala za pekaře Aloise Bojdu, s nímž měla dva syny. Na sklonku života se vrátila zpět do Šebetova a se sestrou Marií bydlela v čp. 86.
Zemřela v r. 1984.
Ze čtyř synů Josefa Dvořáka zůstali zámečnickému řemeslu a tím i rodinné tradici věrni hned tři, nejstarší Josef (*1903; vyučil se u fy
Eisler v Boskovicích. V r. 1930 se ve Svitávce oženil s Helenou Hejnovou. Rodina bydlela v Chrudichromech a Josef celý život pracoval jako
strojní zámečník v Minervě v Boskovicích. Zemřel v r. 1994.), dále Rudolf (viz níže) a nejmladší František (*1914; oženil se Zdenou
Servusovou z Pohory. Manželé bydleli v Udánkách u Mor. Třebové a František byl zaměstnán jako údržbář strojů v podniku Hedva Mor.

