SI

Zvukový systém 7.1

Červen v pranostikách
/3./ Svatý Antonín pevně veslo třímá,
často na něj hřímá.
/7./ Jasno-li o Božím těle, dobrý rok čekejte směle!
/8./ Jak na Medarda prší, tak šest neděl déšť se vrší.
/15./ Déšť na Víta - špatná budou žita.

Program kina Šebetov
Pátek 1. června – HASTRMAN

Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel Dobrý), jehož láska k venkovské dívce Katynce
(Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní.
Baron se vrací se svým sluhou (Jiří Lábus) z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený
člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova (David Novotný) dcera
Katynka revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou
okouzleni všichni, i učitel Voves (Jiří Maryško) a farář Fidelius (Jan Kolařík). Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím
více v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. Film vznikl na motivy románu
Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou.
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 100 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 8. června – KLUCI Z HOR

Nová česká dramatická komedie s hvězdným obsazením
I z těžkého života, se dá udělat ještě těžší...
Film s Martinem Dejdarem a Jiřím Lábusem v hlavních rolích vypráví o vztahu mentálně postiženého strýce (J. Lábus) se svým
synovcem /M. Dejdar/, které osud svede v jedné chvíli dohromady, aby postupně mezi nimi vzniklo pouto, které je prezentací
síly a „moci“ přátelství. To je vystaveno posléze zkoušce ze strany těch, kteří se je snaží z různých důvodů od sebe rozdělit.
Snímek je mj. i konfrontací dvou hlavních, charakterově bezelstných protagonistů s těmi, kteří svou bezelstnost dávno ztratili
a řídí se převážně tím, co jim může přinést prospěch, a to často za jakoukoliv cenu. Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Martin Huba,
Ljuba Krbová, Eva Vejmělková, Lenka Termerová, Tomáš Magnusek, Jan Vodňanský, Emma Černá, Jiří Hromada, František
Němec, Jiří Korn, Vlastimil Venclík, Kamil Švejda, Václav Neckář, Pavel Nový, Patricie Solaříková, Petra Řehořková, Jan Fiala,
Petra Výtvarová, Pavol Zeleňák, Martin Janíček, Matěj Dejdar, Josef Petrů a další
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 91 minut, www.apkcs.cz.

Pátek 22. června – COCO

Animovaná úspěšná komedie DISNEY – PIXAR s mimořádně vysokým hodnocením!
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de la
Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši zesnulých. Tam
potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.
V krátkém předfilmu /21 minut/ Ledové království: Vánoce s Olafem od Walt Disney Animation Studios prožívají sněhulák Olaf
a sob Sven veselé vánoční dobrodružství. Princezna Anna a královna Elsa připraví v království Arendelle vůbec první oslavu
Vánoc. Obyvatelé městečka však z oslavy rychle odejdou, aby si užili vlastních rodinných vánočních tradic. Královským sestrám
dojde, že samy žádné rodinné tradice nemají. A tak se Olaf se Svenem vypraví na cestu skrz naskrz Ledovým královstvím, aby
pro Annu a Elsu našli ty nejlepší a nejkrásnější vánoční tradice.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, celkem oba filmy 126 minut, www.falcon.cz.

Pátek 29. června – BLACK PANTHER

Akční dobrodružná hitovka od MARVELS STUDIOS
Film od studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací
domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým právoplatným králem. Když se však znovu
objeví mocný dávný nepřítel, jsou T’Challovy schopnosti jako krále a Black Panthera podrobeny těžké zkoušce, neboť T’Challa
je vtažen do konfliktu ohrožujícího nejen Wakandu, ale i celý svět. Tváří tvář zradě a ohrožení musí mladý král zmobilizovat své
spojence a využít naplno sílu Black Pantera, aby porazil své nepřátele a zajistil svému národu a jeho kultuře bezpečnou
budoucnost.
Širokoúhlý film, české znění, do 12 let nevhodný, 132 minut, www.falcon.cz.

Filmy promítáme ve vysokém rozlišení obrazu a s osmikanálovým prostorovým zvukem!

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 500 kusů. Neprodejné, zdarma.
MK ČR E 21776. OÚ Šebetov – telefonní kontakt: tel./fax. 516 465 429, VOIP 530 336 530.

/21./ Na svatého Aloise poseč louku, neboj se.
/24./ Když na Jana Křtitele hřmí, všechny ořechy
spadají, a když je pěkná svatojánská noc,
bude jich dost a dost.
/29./ Na svatého Petra a Pavla když hrom tříská,
hřiby do země zatiská.

Něco o dobrovolnictví
Byla jsem požádána o pár slov k dobrovolnictví obecně
a o dobrovolnictví v Sociálních službách Šebetov, p.o. Přiznám
se, že mi hned na úvod naskočila slova, jakými obvykle
začínali naši učitelé, „…již za starých Římanů…“
Není to úplně od věci, protože dobrovolnictví není rozhodně
fenoménem dneška. V každé společnosti se našli lidé či přímo
skupiny lidí, kterým nebyl lhostejný život lidí žijících
v nedostatku, nedůstojném prostředí či na okraji společnosti.
Často tuto činnost vyvíjely různé náboženské řády, bratrstva,
což bylo obvyklé např. v období středověku. Za zárodky
dnešního dobrovolnictví – tedy činnosti, vykonávané mimo
hlavní zaměstnání lze také považovat různé filantropické
a vzdělávací aktivity, které byly organizovány ve městech i na
vesnicích. Dále to byly různé spolky – od dobrovolných hasičů
po řadu dobrovolných organizací, které si vzaly za úkol
povznést národního ducha. Tak bychom mohli pokračovat dále
od předválečné doby až do dneška.
Nás ale zajímá především současnost a také reálná podoba
dobrovolnictví v dnešní době. I dnes existuje řada organizací
věnující se dobrovolnické činnosti. Často věnují své úsilí nějak
znevýhodněným lidem a zaměřují se na konkrétní skupiny –
lidé s handicapem, lidé se závislostí, lidé bez domova apod.
Ale dobrovolnictví není o tom, zda jsme součástí nějaké
pomáhající organizace. Jde především o naše vnitřní nastavení,
naši radost ze života a odvahu tuto radost dávat dále. Jde o to,
že stále ještě existují lidé, kteří nedokáží sedět s rukama
v klíně, nejsou členy žádné skupiny či organizace, a přesto
dělají nenápadně trpělivou dobrovolnickou práci.
A jak je to u nás – v Sociálních službách Šebetov, p.o.? Léta
práce s lidmi nás naučila, že dobrá a kvalitní péče není vždy
jen o tom, že klient žije v pěkném a důstojném prostření, má
odpovídající pozornost personálu a jsou odpovídajícím
způsobem uspokojovány jeho základní potřeby. Vždy je třeba
něco navíc, něco – může to být i maličkost, kterou dáváme
najevo, že klient má v danou chvíli naši maximální pozornost
a nejedná se přitom jen o tzv. profesionální přístup.
„Naši“ dobrovolníci za klienty přicházejí,
- protože chtějí,
- přicházejí s laskavým slovem, aniž by za to byli
placeni,
- přijdou jen jednou, nebo chodí pravidelně a věnují
klientovi dvacet minut nebo hodinu, ale po tu dobu
jsou tu jen pro něj,
- nabídnou kus sebe – toho co umí, v čem jsou dobří,
co mohou předat dále,
- umí si povídat, nebo naopak jen mlčet a naslouchat,
- klienta nějak neposuzují – jsou s ním prostě
v kontaktu.

59. ročník
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Od roku 2010 (kdy dobrovolníky registrujeme), pracovalo
v Sociálních službách Šebetov, p.o. na různě dlouhou dobu
celkem 19 dobrovolníků. Každý z nich tu nechal svou stopu
a kousek svého „já“.
Pracují u nás také dobrovolníci, kteří navštěvují naše
klienty pravidelně již několik let. V roce 2011 k nám jako
dobrovolník nastoupila paní Mgr. Marie Kubátová, která pak
často pomáhala organizovat různá kulturní vystoupení našich
klientů a sama na nich vystupovala. Mimo to se dlouhodobě
věnuje individuální práci s klienty, které pravidelně
navštěvuje.
V roce 2013 se u nás jako dobrovolnice zapsala paní Anna
Odehnalová. Jako náš bývalý pracovník nešla do neznámého
prostředí a aktivně se zapojila do práce se seniory. V roce
2016 se pak úspěšně zúčastnila projektu Dobrá duše, který
vznikl s cílem ocenit dobrovolnickou činnost a podpořit její
rozvoj. V již čtvrtém ročníku získala paní Anna Odehnalová
nejvyšší ocenění.
V roce 2017 byla za naše zařízení úspěšně nominována na
cenu Křesadlo, jejímž hlavním cílem je ocenit práci
dobrovolníků a upozornit na přínos dobrovolnické činnosti
v naší společnosti.
Nesmírně si vážíme všech našich dobrovolníků, protože
dobrovolnická práce není vždy lehká a i dobrovolníci mají své
starosti a problémy, které musí sami za sebe řešit.
Dobrovolníci u nás pracují s klienty individuálně nebo
pomáhají např. v našem Klubu seniorů, kde se schází více
klientů najednou. Jsou různé způsoby práce a přístupu
k dobrovolnictví, nakonec ale vždy jde o výjimečné setkání
výjimečných lidí.
Pokud vás někdy napadlo, že byste to mohli taky
vyzkoušet, neváhejte – dobrovolníci jsou u nás vždy vítáni.
Více informací o dobrovolnické činnosti v Sociálních
službách Šebetov, p.o. vč. kontaktů naleznete na webu
www.socialnisluzbysebetov.cz.
Za Sociální služby Šebetov, p.o Dyčková D.

Napsali o nás – Listy regionů
15. ročník cyklovýletu obce Šebetov:
Oranžová zaplavila Mácháč
Zní to neuvěřitelně, ale je to už 15 let, co starosta Šebetova
Zdeněk Čížek poprvé vylákal Šebeťáky na cyklistický víkend
za hranice Malé Hané. Letošní půlkulaté výročí zavedlo
cyklisty o víkendu 19. a 20. května 2018 do vzdálenějšího
oblíbeného letoviska. Doksy, Máchovo jezero a celé okolí
zářily oranžově. Taková byla totiž barva triček s vtipným
potiskem, ve kterých se 96 cyklistů vydalo nejprve vlaky
a posléze na kolech na různě obtížné cyklotrasy. Kola
a zavazadla přepravily do cílové stanice nákladní auto

Šebetovský zpravodaj

a asistenční vozidlo. Každý si našel trasu, která odpovídala
jeho schopnostem a věku a vyrazilo se. Věkové složení bylo
opravdu různorodé: od jednoho roku do 71 let.
Pro ty, kteří se chtěli seznámit s městem a jeho
zajímavostmi, se nabízela spousta možností: muzeum
Čtyřlístek, muzeum Karla Hynka Máchy, zámecký park, malý
ZOOpark Berousek.
Hlavní akcí tohoto víkendu v Doksech bylo "Otevírání
jezera". Akce probíhala na hlavní pláži a byla skvělým
zpestřením výletu. Tradičního zahájení letní sezony na
Máchově jezeře, letos ve znamení vodníků a vodnic,
se zúčastnily davy lidí a cyklisté v oranžovém zde doslova
zářili. Na akci vystoupili mimo jiné Milan Drobný s kapelou,
několik tanečních skupin, vodnické divadlo a tečkou za
báječným odpolednem byl koncert kapely O5 a Radeček. Hoši
z kapely se s námi po koncertě ochotně vyfotografovali.
V provozu byla také lodní doprava s okružními plavbami.
Následná cesta do kempu, který byl na protější straně
jezera, byla též velmi zajímavá. Předvoj se vydal zkratkou,
patrně se držel rčení: „Je to sice dál, ale horší cesta“ a ostatní
ho poslušně následovali v obavách, že by se mohli ztratit.
V lese jsme zjistili, že písek na plážích Mácháče není
navezený. Kola se bořila, ale drželi jsme se statečně a kemp
jsme našli ještě za světla. Večerní skvělá zábava u táboráku
u piva a opékaných klobás se zpěvem a za doprovodu kytary
odehnala nejen zloděje kol, ale i obtížný hmyz. Na palandách
v chatkách jsme si připomněli časy strávené na letních
táborech.
Prosluněnou neděli cyklisté využili k dopolednímu výletu.
Návrat do civilizace byl též velmi zajímavý. Cestující na
nádražích v Doksech a v Kolíně a ve vlacích nechápali, kde se
vzala ta oranžová pohroma, ale díky skvělé spolupráci
s Českými drahami vše proběhlo téměř bez komplikací.
Ztracené zavazadlo jednoho účastníka i s doklady se našlo
v Praze, naštěstí v něm nic nechybělo a dostalo se v pořádku
zpět k majiteli.
Co dodat na závěr? Děkujeme partnerům, kteří akci
každoročně podporují. Těšíme se na další ročník. Věříme, že
bude stejně vydařený jako ten letošní.
M. Luňáčková
15. ročník obecního cyklovýletu je za námi a nezbývá, než
jen vzpomínat. Závěrem bych chtěl poděkovat všem partnerům
a sponzorům, bez kterých bych tak velkou akci ani letos
nezvládnul zorganizovat. Moje díky patří nákladní dopravě
Romana Minxe, Aleně a Petrovi Hirtovým, Petrovi Karáskovi,
firmám Lékárna U Bílého Anděla za balíčky první pomoci,
Sundisk, Preciosa, České dráhy, Trikotisk, panu Křemečkovi
za další originální ilustraci a taky Lukášovi za nápad a pomoc
při realizaci tohoto záměru, jehož příprava byla plná
problémů a komplikací, které jsme dokázali nakonec překonat.
Díky Vám všem!

Výzva odběratelům vody
Touto cestou bych chtěl odběratele vody z vodovodního
řadu v Kapouňatech vyzvat k maximální šetrnosti. V úterý
22. května došlo během jednoho odpoledne k nečekanému
vypotřebování celé zásoby vody místního vodojemu, zřejmě
vlivem napouštění bazénů či rozsáhlé zálivky.

Tento vodárenský objekt má akumulaci vody o objemu jen
10 m3. V rámci loňské rekonstrukce kanalizace a provedení
propoje vodovodních systému bylo zabudováno i řízené
tlakové čerpadlo. Záměrem bylo vodojem úplně opustit
a využít jej pouze pro koupaliště. Kapouňata měla být plně
zásobena kvalitnější vodou pouze z přivaděče. Současný
masivní nárazový odběr ve vodovodní síti zbytku obce však
způsoboval tak fatální ztrátu tlaku vody na přítoku, že
čerpadlo často přecházelo do poruchy. Na vině je nejen
přetrvávající sucho, zainkrustované potrubí, ale i nárůst počtu
bazénů v obci. Odběratelé v Kapouňatech jsou tedy nyní opět
zásobeni z původního lokálního zdroje.
Situaci samozřejmě aktivně řešíme – projektuje se druhé
tlakové pásmo a zvažuje se i případný vyrovnávací zásobník.
Do konce roku je předpoklad mít kompletní projektovou
dokumentaci, potřebná povolení a v příštím roce provést
stavební úpravy, které umožní neomezenou dodávku vody.
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Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, telefonní číslo
516 491 111.

Klípky-střípky
* Upozorňujeme občany, že do konce měsíce května byl
termín splatnosti místních poplatků.
* V obci Šebetov byla v dubnu organizována humanitární
sbírka pro Diakónii Broumov. Vzhledem k zaplněným
svozovým plánům bude druhý odvoz této sbírky z přízemí
Obecního úřadu Šebetov proveden až v pondělí 11. června
2018. Děkujeme všem za přispění šatstvem! I v druhém
odvozu jsme nashromáždili zcela rekordní množství.
* Tento výtisk Zpravodaje je již druhým tištěným na novém
obecní tiskárně. Původní kopírka dosloužila po osmi letech
provozu, kdy natiskla téměř dva miliony stran. Nový stroj
tiskne mnohem rychleji ve vyšší grafické kvalitě a hlavně
s výrazně nižšími provozními náklady.
* V naší knihovně si přečtěte červnové vydání časopisu dTest.
Čekají vás tam testy pánví s nepřilnavým povrchem,
turistických sandál, WC čističů, autosedaček, dětských
slunečních brýlí a spoustu dalšího. Nabízíme i časopisy
Reflex, Zahrádkář a Domov.

Plánované akce v obci
Graf z obecní meteostanice, jejíchž data jsou dostupná na
webu obce, znázorňuje úhrn dešťových srážek za měsíc květen.

„Jak se oblékaly naše babičky“
K podzimnímu posezení nad kronikami a fotoalby obce
chystám menší výstavu, věnovanou historii odívání v naší
obci. Za tím účelem prosím o zapůjčení jakéhokoliv
oblečení (včetně svatebních šatů) a oděvních doplňků
(rukavice, šátky, klobouky, kabelky, boty, deštníky
apod.), které uchováváte po svých předcích. Časové
rozmezí do r. 1970, svatební šaty do r. 1985.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost.
Miroslava Boháčková, kronikářka
tel. 724 275 143, email: bohackova.mirka@seznam.cz.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna o sobotách,
nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
02.6. MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 457
03.6. MUDr. Kutlíková, Boskovice, Růžové náměstí 2345/12,
telefon 516 453 997
09.6. MUDr. Láníková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 456
10.6. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197, 516 471 210
16.6. MUDr. Lukeš, Boskovice, Smetanova 24, 516 454 046
17.6. MUDr. Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2,
telefon 516 474 488
23.6. MUDr. Stojanov, Blansko, B. Němcové 1222/15,
telefon 605 184 479
24.6. MUDr. Padalík, Nemocnice Boskovice, 516 491 263
30.6. MUDr. Paděrová, zdravotní středisko Šebetov,
telefon 516 465 452

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 18 hodin do 24 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 20 hodin.

V sobotu 2. června přijďte podpořit naše mladé hasiče
a dorostence! Na návsi a v zámeckém parku bude od 13 hodin
pořádán 23. ročník soutěže hasičské mládeže a 5. ročník
dorostu „O pohár starosty obce“. Soutěžit se bude
v požárním útoku, štafetovém běhu s překážkami CTIF,
dvojboji a v testech z požární ochrany. Přihlášeno je zatím
28 družstev a 50 dorostenců. Občerstvení zajištěno.
Divadelní ochotníci z Knínic mají dar uchopit každé
autorské dílo s neuvěřitelnou originalitou a invencí. I tentokrát
Vás o tom chtějí přesvědčit ve hvězdně obsazeném
představení komediální pohádky Hrátky s čertem v neděli
3. června od 17 hodin v místním kinosálu. Vstupné
dobrovolné. Skvěle se budou bavit nejen děti, ale i dospělí…

TJ Sokol si Vás dovoluje pozvat v sobotu 16. června do
zámeckého parku v Šebetově na taneční zábavu. K tanci
a poslechu hraje skupina PROROCK.
Na domácí utkání v malé kopané týmu FC Šebetov si do
zámeckého parku zajděte v 10 hodin v:
- neděli 10. června, soupeř AC Kozárov
- neděli 1. července, soupeř KANAP Karolín.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena každou lichou sobotu, tedy
9. června, 23. června a 7. července 2018 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 14. června, 28. června
a 12. července 2018. Případné reklamace neodvezených
nádob uplatňujte na telefonu 724 761 642. Prosíme občany,
aby v den odvozu neblokovali průjezd pro svozový vůz na
místních komunikací svými auty, předejdeme tak reklamacím.
Odvoz plastů každou sudou středu nebo lichý čtvrtek, odvoz
skla – kontejnery 1 x za 4 týdny v lichou středu, zvony 1x za
4 týdny, papír 1x za 14 dní každý sudý čtvrtek. Bioodpad se
odváží každý pátek. 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. Internet od společnosti UNET – telefon
604 758 166.
Programy v kabelovce – SMS na číslo 602 836 939.
-------------------------------------------

Inzerce
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Na přední straně: pohled do truhlářské dílny, r. 1880.

Poděkování - za vstřícnost, za vzpomínky i fotografie, které jsou součástí této přílohy děkuji panu Josefu Hirtovi a panu Ing. Vladimíru Sázavskému.
Příště - v srpnové příloze Zpravodaje se vydáme do části Šebetova zvané Kopec.

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

Bez tesařského a truhlářského mistra se v minulosti neobešla žádná vesnice. Nejinak tomu bylo
i u nás v Šebetově. Od pol. 19. st. zde vždy v jedné generaci - aspoň jak vyplývá ze soupisů obyvatel - žili
minimálně 3-4 truhláři a 2 tesaři. Práci nacházeli jak mezi místním obyvatelstvem, tak i u zdejšího
velkostatku, jak ostatně dokládá dochovaný údaj na vnitřní straně zárubně dveří, který byl nalezen během
nedávné rekonstrukce domu čp. 93 (bývalý dvůr). Z něho se dovídáme, že zárubeň vyrobil a 25. května
1896 v sobotu před svátky (zřejmě šlo o svátky Božího těla) osadil mistr stolař František Dosedla
s pomocníky Rudolfem Dosedlou a Vincencem Hirtem. A právě František Dosedla a Vincenc Hirt jsou první
mistři svého řemesla, s nimiž se dnes seznámíme.
V druhé části přílohy si zmapujeme historii domu čp. 124, jehož součástí byla první a také poslední
továrna na výrobu nábytku v Šebetově, kterou pod názvem SATOV založil a do r. 1948 úspěšně rozvíjel
Vladimír Sázavský.
(Římská jednička v nadpisu znamená, že téma zdejších truhlářů a tesařů není ještě zdaleka
vyčerpáno, tudíž se k němu opět vrátím v některé z dalších příloh Zpravodaje.)

František DOSEDLA
1. Josef Hirt (*1907-†1976) s vnukem Josefem.
(Šebetov, kolem r. 1968.)

2. Vladimír Sázavský (*1921-†1989) s manželkou Mílou
a synem Vladimírem. (Poděbrady, léto 1944.)

3. Ing. Vladimír Sázavský (*1944) s otcem Vladimírem Sázavským
(*1921-†1989). (Konference o trhacích pracech, Ústí nad Labem, asi 1980.)

4. Vladimír Sázavský (*1921-†1989) s manželkou Mílou
(*1921-†2010). (Brno, 1983.)

(*29. 11. 1842, Jaroměřice - †10. 3. 1927, Šebetov)
František Dosedla původně nastoupil krátce před r. 1868 do služby u zdejšího velkostatku jako pilař
na právě dokončené vodní pile na Bělé. S manželkou a sedmi dětmi zde bydlel někdy do počátku 80. let,
kdy byla vodní pila zrušena a objekt začal sloužit jako hájovna. V té době se Dosedlovi přestěhovali do
domku čp. 79 v Kapouňatech, který v r. 1876 koupili od manželů Konečných. V r. 1890 uvádí František
Dosedla na čp. 79 truhlářskou živnost.
Na konci r. 1897 předali Dosedlovi domek svému nejstaršímu synovi Rudolfovi a přestěhovali se
do podnájmu na náves do čp. 44. V r. 1898 se František Dosedla stává jedním z prvních zaměstnanců nové
pily. Jako dělník zde pracuje ještě v r. 1910, poté odchází na odpočinek.
S parní pilou v Šebetově jsou úzce spjati i dva ze tří synů Františka Dosedly. Nejstarší Rudolf (*1871
-†1948) se vyučil truhlářem v Boskovicích. V r. 1897 se coby truhlářský pomocník oženil s Antonií
Přichystalovou ze Šebetova. Zaměstnancem parní pily se zřejmě stal záhy po jejím dokončení v r. 1898:
prokazatelně zde již pracoval v r. 1900. S výjimkou kratší přestávky během I. svět. války, kdy musel
narukovat, zůstává na pile až do poloviny dvacátých let. V té době je společně s několika dalšími dělníky
z důvodu účasti na stávce za vyšší mzdu propuštěn, načež odchází pracovat do lesa jako dřevorubec. Zda se
ještě na pilu někdy vrátil, není známo.
Alois (*1877 - †1930), druhý ze synů truhlářského mistra Františka Dosedly, provozoval krátce před r. 1920 truhlářskou dílnu v pronajaté části domu
čp. 36 na návsi, kde s rodinou i bydlel. Byl ženatý a měl tři dcery. Zemřel u jedné z nich, svobodné Julie Dosedlové v té době majitelky domku čp. 98
v Kapouňatech.
Ve třetí generaci se truhlářskému řemeslu vyučil Rudolfův syn Alois (*1906 - †1980). Pracoval na zdejší pile a do r. 1938 bydlel ve služebním bytě
velkostatku. Poté se s rodinou odstěhoval do částečně mu připsaného domku čp. 79 v horní části Kapouňat. Pile zůstal věrný až do svého odchodu do důchodu
v r. 1966.

Vincenc HIRT
(*18. 7. 1869, Šebetov - †15. 10. 1935, Šebetov)
Svou nesmazatelnou stopu v historii šebetovských truhlářů zanechal rovněž rod Hirtů.
Otec truhlářské mistra Vincence Hirta, tkadlec František Hirt se přistěhoval do Šebetova kolem r. 1870. Zpočátku bydlel v podnájmu. V r. 1873 si
koupil domek čp. 80 v dolní části Kapouňat. - František Hirt byl třikrát ženatý. První manželka Kateřina roz. Langrová z Růžova u Strážiska zemřela v r. 1868.
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František Hirt se záhy nato oženil s Terezií, dcerou tkalce Josefa Kopala ze Šebetova, čímž vlastně rozhodl o svém dalším působišti. V březnu 1874
dvaatřicetiletá Terezie Hirtová zemřela na tuberkulózu a František Hirt se oženil potřetí, tentokrát s Marianou Dosedělovou ze Strážiska.
Vincenc Hirt pocházel z druhého manželství Františka Hirta. Z prvního manželství měl František Hirt syna Tomáše, který se vyučil tkalcem, ve třetím
manželství Františka Hirta přišlo na svět celkem sedm dětí, z nichž se dospělosti dožila pouze nejmladší dcera Antonie. V r. 1910 se provdala za Františka
Geršla: manželé bydleli na čp. 80.
Kde se Vincen Hirt vyučil truhlářskému řemeslu, není známo. Jisté pouze je, že kolem r. 1890 se zdržoval jako truhlářský tovaryš v Rajhradicích za
Brnem. V listopadu 1898 se oženil s Marií Kavanovou, dcerou kováře Františka Kavana z čp. 34. Není bez zajímavosti, že za svědka jim šel truhlářský mistr
František Dosedla.
Po svatbě bydleli Marie a Vincenc Hirtovi v podnájmu u Františka a Anny Čechových na čp. 11 na návsi. V r. 1901 si koupili domek čp. 26 v Horním
Zábraní, zde se však zdržovali nejpozději do r. 1908. Domek poté pronajali a sami se vrátili zpět do podnájmu na čp. 11., kde měl Vincenc Hirt už od prvopočátku
zřízenou truhlářskou dílnu. V září 1923 nakonec Hirtovi stavení čp. 26 prodali manželům Jedličkovým a Anně Komárkové za obapolně sjednanou cenu 6000
Kč a o měsíc později koupili za 18000 Kč od Anny Čechové a její dcery Anny provdané Klíčové, toho času hostinské v Jednově bývalý podsedek čp. 11. (Anna
Čechová měla na čp. 11 zajištěnou doživotní výměnu.) Dům byl v té době ještě dřevěný. Do dnešní podoby je přestavěl až na počátku 50. let min. st. syn
Vincence Hirta, Josef.
Manželům Hirtovým se narodilo pět dětí. V kojeneckém věku zemřela dcera Ludmila (*1905). Nejstarší syn František (*1899) padl na samém sklonku
I. sv. války na italské frontě, dcera Marie (*1902) se v r. 1930 provdala za zedníka Tomáše Sedláka z Vážan a dcera Anna (*1910) si vzala Ladislava Blažka,
s nímž žila v Holáskách u Brna.
V rodinné tradici pokračoval nejmladší syn Marie a Vincence Hirtových, Josef (*1907 - †1976). „Otec se věnoval především výrobě oken. Troufnu si
říct, že většina oken v Šebetově z té doby pochází z jeho dílny,“ vzpomíná pan Josef Hirt. „Dále vyráběl či opravoval běžný nábytek, také stloukal rakve nebo co si ještě pamatuji - zhotovoval napínací rámy na obrazy pro malíře Josefa Hrazdiru. V dílně, měl jediný stroj, srovnávačku. Vše ostatní dělal ručně pouze za
pomoci truhlářského nářadí.
V r. 1948 byl otec nucen živnost ukončit. Nastoupil jako truhlář do boskovické Minervy, kde zůstal až do odchodu do důchodu v r. 1967. Poté ještě
nějakou dobu pracoval jako topič ve zdejším ústavu. Ve volných chvílích se věnoval cvičení v jednotě Orel, později Sokol a byl také členem zdejší jednotky
dobrovolných hasičů, kde zastával funkci strojníka a trubače.“
V srpnu 1935 se Josef Hirt oženil s Boženou Pulcovou z Knínic. V manželství se narodily dcery Ludmila (*1936) a Otýlie (*1944). Jediný syn Josef
(*1940) se vyučil nástrojařem, ve volných chvílích se však i on věnoval truhlářské práci. Z jeho tří synů pokračuje v současné době v rodinné tradici
truhlářského řemesla nejmladší Martin.

Dům čp. 124
Na počátku června 1920 odkoupil klempířský mistr Antonín Bebar s manželkou Antonií od šebetovské obce za 6210 korun pozemek (asi 4a) při silnici
na Vanovice, na němž - jak se uvádí v žádosti o stavební povolení - plánoval vybudovat domek, jenž měl „pozůstávat ze 3 světnic, krámu, dílny a příslušenství“.
Zástupci obce ani silniční výbor neměli (pod podmínkou dodržení platných předpisů) vůči stavbě žádné námitky. Ty měl pouze soused Vincenc Blaha, který aby „pole své mohl řádně orati“ - požadoval posunout dům o půl metru od hranice svého pozemku. Antonín Bebar s tímto nesouhlasil, spor se však zřejmě
později nějakým způsobem urovnal, protože ještě v témže roce se Bebarovi pustili do stavby.
Bebarovi dokončený dům, kterému bylo přiděleno čp. 124, vlastnili velmi krátkou dobu. Už v červnu 1922 totiž novostavbu prodávají za 64000 Kč
brněnskému lékaři MUDr. Karlu Sázavskému a jeho manželce Anně. Tito svolují Bebarovým ještě po celý následující rok přebývat v provizorně zřízeném bytě
na místě původního obchodu (krámu) a dílny s tím, že v době jejich nepřítomnosti povedou správu domu.

MUDr. Karel Sázavský (*1886 -†1956)
„Domek v Šebetově si moji prarodiče pořídili jako letní byt. S rodinou a se svými přáteli a známými zde trávili především o prázdninách zasloužené
chvíle odpočinku,“ vzpomíná pan Ing. Vladimír Sázavský. „Můj děda Karel Sázavský pocházel ze staré učitelské rodiny z Koněšína na Třebíčsku. Jeho otec jmenoval se rovněž Karel - působil jako ředitel českého gymnázia v Brně. Vedle toho se věnoval muzikologii: byl významným hudebním kritikem a spisovatelem,
stál u zrodu filharmonického spolku Besedy brněnské, jehož byl poté dlouholetým členem a také spoluzaložil hudební časopis Dalibor, v němž poté často
publikoval. Měl spoustu známých mezi hudebníky. Za všechny bych jmenoval například skladatele Leoše Janáčka.
Děda Karel Sázavský na rodinnou tradici nenavázal. Krátce před I. sv. válkou absolvoval Lékařskou fakultu UK v Praze se specializací na nemoci ušní,
nosní a krční, a tomuto oboru se poté věnoval celý svůj aktivní život. Po první světové válce zůstal v armádě v hodnosti podplukovníka a byl jmenován primářem
oddělení ORL a současně zástupcem velitele vojenské nemocnice v Brně-Zábrdovicích. Privátní praxi si otevřel na ulici Zámečnická. - Děda byl velmi společenský
a měl spoustu známých především mezi hudebníky. Jeho velkou vášní bylo opisování not, čemuž se věnoval především od II. svět. války, kdy se noty přestaly
vydávat. Musím říci, že tuto práci dělal s nesmírnou precizností. Další jeho velkou láskou byla auta. Ještě před válkou si pořídil osobní automobil NASH, se
kterým jezdíval často do Šebetova. Na konci války o auto přišel, když mu jej zabavili ruští vojáci.
S dědou jsme trávili pokud možno každou volnou chvíli. Nezkazil totiž žádnou srandu a nás, své vnuky ze srdce miloval. Jednou se rozhodl, že nám
všem vytrhne krční mandle. Sice to bolelo, ale vydrželi jsme, protože děda nás poté vzal do cukrárny, kde nám poručil kopce zmrzliny, což jsme pochopitelně
kvitovali s velkým nadšením. - Babička byla obětavá a krásná žena. Pamatuji si, že jsem k ní chodil jako vysokoškolský student občas na oběd. Vítala mne vždy
s otevřenou náručí a pokaždé mi připravila to nejlepší, co právě měla. Když jsme byli ještě menší, vodila nás po brněnských památkách. Občas nás také brávala
na výlet do rodné Třebíče, kterou milovala.“
MUDr. Karel Sázavský, jak již bylo řečeno, pocházel z učitelské rodiny. V l. 1905-11 absolvoval Lékařskou fakultu UK v Praze a poté se oženil s Annou
Spilkovou (*1888 - †1968), dcerou ředitele záložny v Třebíči. V manželství se narodili tři synové. Nejstarší Karel (*1912 - †1993) byl chirurgem a dlouhá léta
působil jako primář v Hybešově nemocnici na ul. Drobného v Brně, druhorozený syn Jan (*1913 -†1993) pracoval jako obvodní lékař v UP závodech
v Bučovicích. O nejmladším synovi Vladimírovi si povíme v následující kapitole.
V září 1922 odkoupili manželé Sázavští od Říhových z čp. 9 a od Pospíšilových z čp. 14 část pozemků za domem, čímž se jim podařilo založit poměrně
velkou zahradu. V následujících letech rozšířili původní domek o přístavbu obývacího pokoje a v létě r. 1927 o vestavbu podkrovního pokoje, který - jak
vzpomíná pan Ing. Vladimír Sázavský - byl celý obložený modřínovým dřevem.

Vladimír Sázavský (*1921 -†1989)
Vladimír Sázavský byl nejmladším synem MUDr. Karla Sázavského a jeho manželky Anny. Po maturitě na gymnáziu chtěl pokračovat ve
vysokoškolském studiu, přišla však II. svět. válka a s ní uzavření všech českých vysokých škol.
Někdy v letech 1940 či 1941 se Vladimír Sázavský zapojil do odbojového hnutí. Skupina však byla po nějaké době odhalena a všichni její členové
zavřeni. Vladimír Sázavský tak strávil tři měsíce v Kounicových kolejích. Propuštěn byl několik týdnů před atentátem na Heydricha, což bylo pro něho veliké
štěstí, protože během následujícího nacistického běsnění by byl jako člen odboje s největší pravděpodobností popraven. Takto vyvázl pouze se zákazem
pobytu v Brně. Odstěhoval se do Šebetova a pravidelně se musel hlásit na vedení gestapa v Boskovicích.
Dne 18. 7. 1942 se Vladimír Sázavský oženil s Mílou Boučkovou (*1921 -†2010), dcerou významného českého farmakologa, děkana lékařské fakulty
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Masarykovy univerzity a zakladatele oboru lékařské etiky prof. MUDr. Bohuslava Boučka. Sňatek uspíšil ten fakt, že oběma mladým lidem hrozilo nasazení na
nucené práce do Německa. (Jistě stojí za zmínku, že manželkou MUDr. Bohuslava Boučka byla Ludmila Schnirchová, dcera Bohuslava Schnircha, jednoho
z našich nejvýznamnějších sochařů 2. pol. 19. st.)
Vladimír Sázavský po svém příchodu do Šebetova rozhodně nezahálel. Vyučil se truhlářem u Antonína Procházky a po domluvě od něho nejpozději
na konci r. 1944 celou živnost odkoupil. V dubnu 1945 mu rodiče přepsali dům i s pozemky a podnikavý Vladimír se bez otálení pustil do budování truhlářské
dílny.
„Na konci války měl táta hotovou celou stolárnu včetně strojovny a sušárny dřeva, nad níž se nacházela kancelář. Firmu nazval SATOV, což byla zkratka
pro Sázavský - továrna. Zaměřil se na výrobu obývacích pokojů a ložnic,“ vzpomíná pan Ing. Vladimír Sázavský. „Po válce byl nedostatek nábytku, čehož otec
jako dobrý organizátor a obchodník dokázal promptně využít. V podstatě se dá říci, že se mu dařilo od samého začátku.
Nábytek otec vyráběl jednak na zakázku a jednak sériově. Celkem zaměstnával asi třicet dělníků včetně čalouníků, kteří měli dílnu ve dvoře činžovního
domu v Brně na Údolní, jenž patřil dědovi. Obchodní prostory si otec pronajal v místě dnešní lékárny „U raka“ na rohu Masarykovy a Jánské ulice. K přepravě
nábytku mu sloužil Chevrolet, nákladní auto na dřevoplyn a dále dvě stará vojenská auta GNC z Unry. Vedle toho měl ještě osobní auto značky Chevrolet
a také Tatru, kterou později prodal panu Svobodovi. Po ruských vojácích jsme měli dva koně. Na jednoho z nich mám nezapomenutelnou vzpomínku. Kolem
našeho domu jezdily se dřevem na pilu traktory Lanz-Buldog, které často práskaly. Jakmile kůň uslyšel ránu, ve vteřině ležel na zemi. Tak ho poznamenala
válka.
Co otec vydělal, to se snažil investovat do rozšíření továrny. Aby dosáhl soběstačnosti, chtěl si do budoucna pořídit katr a vybudovat větší sušárnu
a strojovnou. Ve výrobě se postupně začal orientovat na nábytek ve švédském stylu, který se od toho běžného lišil vyšší estetickou úrovní. Inspiraci hledal
v severských časopisech. Pak ovšem přišel rok 1948 a všechny otcovy plány vzaly za své.
Protože otec uměl velmi dobře předvídat, podařilo se mu továrny zbavit ještě před jejím znárodněním. Stroje prodal do UP závodů Rousínov a objekt
bývalé stolárny pronajal zdejšímu JZD. Pochopil, že v Šebetově ho již nic dobrého nečeká a tak se bez delšího rozmýšlení rozhodl vrátit do Brna. V r. 1952 se
pustil do stavby domku v Brně-Kohoutovicích. Stěhovali jsme se v září 1954. Dům v Šebetově naši prodali manželům Marii a Janu Svobodovým, dílny v r. 1958
odkoupilo zdejší zemědělské družstvo.
Od r. 1948 pracoval otec zpočátku jako dělník, později jako mistr v Jevíčku u firmy Hrazení Bystřin, která se zabývala regulací potoků a stavbou
větrolamů. Když jsme se přestěhovali do Brna, přešel otec z Jevíčka na druhé středisko firmy do Nové Vsi u Pohořelic. Po kádrových prověrkách v r. 1958 byl
nucen zaměstnání opustit. Poté jezdil jako závozník u Státních lesů na hradě Veveří. Ve snaze získat lepší pracovní uplatnění se přihlásil do střelmistrovského
kurzu. Po jeho absolvování se mu naskytlo místo střelmistra u Průmyslových staveb Brno. Protože byl šikovný, získával postupně stále složitější zakázky
a výsledek byl nakonec ten, že v rámci PS vybudoval samostatný závod pro demolice a zemní práce, jehož se stal ředitelem. Byl pokládán za nejuznávanějšího
odborníka na bourací práce v republice. Organizoval například odstřel původních budov na místě dnešní Nové scény v Praze, boural celé město Most, zajišťoval
cestu ropovodu Družba přes řeky Váh a Hron a na svém kontě má také přes 300 komínů, s jejichž bouráním začal jako jeden z prvních u nás. Za prací jezdil
také často do zahraničí, nejvíce do bývalé NDR a do Belgie, kde odstřeloval těžní věže. Do důchodu odešel v roce 1981. I poté se snažil využít svých vědomostí
a zkušeností. Zemřel v roce 1984.“
Manželka Vladimíra Sázavského Míla zpočátku pracovala jako skladnice v Průmyslových stavbách. Posléze si udělala rovněž střelmistrovský kurz
a přešla na zodpovědnější místo vedoucí skladu trhavin a skladu nářadí, kde zůstala až do svého odchodu do důchodu. Zemřela v r. 2010.
Míle a Vladimíru Sázavským se narodily tři děti.
Nejstarší syn Vladimír (*1944) po absolvování strojní fakulty VUT v Brně pracoval jako konstruktér ve Výzkumném ústavu stavebních a zemních strojů
v Brně. Po r. 1968 přešel k Průmyslovým stavbám Brno, kde se postupem času vypracoval z mistra na hlavního inženýra závodu. Jako hlavní stavbyvedoucí se
podílel na mnoha významných stavbách po republice (Lachema, ZGK Znojmo, ropovod Kralupy, VÚVL Brno). V pol. 80. let působil coby vedoucí odboru
výstavby na Magistrátu města Brna. Po roce 1990 vybudoval se svými dvěma syny prosperující tiskárnu POINT CZ s.r.o. - V květnu 1968 se Vladimír Sázavský
oženil s Ivanou roz. Dostálovou z Brna. Manželé vychovali dva syny, Vladimíra a Michala.
Dcera Hana (*1945) vystudovala knihovnickou školu v Brně a posléze pracovala v knihkupectví. Provdala se do Chlumce nad Cidlinou, kde s manželem
vychovala dceru Hanu. V současné době žije v Brně.
Syn Martin (*1949) po maturitě na gymnáziu pokračoval v nadstavbovém studiu na stavební průmyslovce. Pracoval u Průmyslových staveb Brno
(mimo jiné např. na jaderné elektrárně v Dukovanech). Od r. 1989 podniká v obchodu a službách. S manželkou Alenou roz. Ambrožovou vychoval dceru
Veroniku a syna Martina.
„Moji rodiče byli velcí milovníci umění. Sbírali poezii, ex libris a otec vlastnil rozsáhlou sbírku obrazů a grafických listů,“ vrací se ve vzpomínkách do
svého dětství v Šebetově pan Ing. Vladimír Sázavský. „Na návštěvu k nám do Šebetova jezdila celá řada známých grafiků a malířů. Namátkou bych mohl
jmenovat malíře Cyrila Boudu, malíře a grafika Bohdana Lacinu či brněnského malíře Karla Mužíka. Hodně času u nás trávil také Pavel Šimon, který v okolí
Šebetova čerpal náměty pro svá grafická díla. Otce rovněž pojilo přátelství s boskovickým malířem Otakarem Kubínem.
Na Šebetov mám ze svého dětství několik hezkých a na druhou stranu i několik méně hezkých vzpomínek. Rád vzpomínám na své kamarády, na Josefa
Grepla, který bydlel ve dvoře, na Honzu Sourala, jehož otec byl přednostou stanice, na Pepíka Pečínku z Kapouňat či na Vénu Jedličku. S tím jsem chodil na
pilu za jeho tatínkem, který obsluhoval parní stroj. Ten mne jako kluka zcela fascinoval. Také jsme si hrávali mezi vyskládanými deskami - vůbec pilu s její
neopakovatelnou vůní dřeva jsem měl rád stejně jako nedaleké nádraží, kam jsme chodili pozorovat vlaky. Na neopakovatelnou vůni parních lokomotiv si
pamatuji ještě dodnes. Také se pamatuji, že jednou jsme se školou vítali na nádraží korejské studenty, kteří přijeli na ozdravný pobyt do zámku.
Na louce vedle pily pásly děcka z celého okolí dobytek. Společně jsme si tu hrávali, honili se a pochopitelně jsme svedli i nějakou tu klukovskou bitku…
Nikdy jsem nevynechal příležitost doprovodit otce k hajnému Padalíkovi na Karlov. Zde se mi nesmírně líbilo a dokonce si vzpomínám, že jednou jsem
sem utekl ze strachu před očkováním. Otec si pak pro mě musel přijet. - Z obyvatel Šebetova se mi vybavují především známí mého otce - obvodní lékař MUDr.
Mikula, který bydlel přes silnici, obvodní lékař MUDr. Březina, který se později odstěhoval do Rýmařova či zvěrolékař pan Mikulášek, který bydlel nad kinem.
Velmi dobře si také vzpomínám na zubního lékaře pana Pistoriuse, který vrtal zuby šlapací vrtačkou a na holiče pana Vojtěcha, který pravidelně chodil stříhat
tátu k nám domů. Často jsme rovněž jezdili na návštěvu do Vanovic k panu faráři Barotovi.
V Šebetově jsem se také poprvé a naposledy setkal s tím, že každá domácnost měla - pokud to bylo jen trochu možné - parádní pokoj, kam se nesmělo
vkročit. To jsem jako dítě nechápal, a když se u některého z kamarádů naskytla příležitost, zvědavě jsem nakukoval přes prosklené dveře dovnitř. Nezvyklé
také pro mne bylo, že v některých domácnostech se ještě jedlo z jedné mísy.
V první třídě - a to mi dnes nechce nikdo věřit - jsme ještě psávali na břidlicové tabulky. Z jedné strany byla tabulka černá, na druhé straně měla dvě
červené linky, mezi kterými jsme zkoušeli první tahy. Protože jsem byl levák, uvazovali mi ruku za zády, aby mě tak donutili psát pravačkou. To nebylo vůbec
příjemné. Černou vzpomínku mám také na třetí třídu, když se na slavnosti v hospodě u Odehnalů rozdávaly pionýrské šátky. Tehdy mě zavolali na podium
a řekli mi: - Vláďo, z tebe pionýr nikdy nebude, tvůj tatínek je buržoust. - Dnes se tomu směji, ale tehdy mi opravdu nebylo dobře. Ze školy rád vzpomínám na
paní učitelku Říhovou. Té jsem vykládal, jak pojedu do Afriky. Přiznám se, že jsem tam ještě dodnes nebyl.
Abych zakončil vyprávění o Šebetově mého dětství přece jen ve veselejším duchu, rád bych přidal ještě dvě drobné vzpomínky na naše psy. - Vlčák Egoš
byl krásný pes, jen bych řekl trochu pohodlný a vychytralý. Ze základního výcviku ho vrátili s tím, že se není schopen nic naučit, hloupý však rozhodně nebyl.
Každé ráno mne a sestru doprovodil do školy, pak běhal po venku, v poledne si zašel do Odehnalovy hospody na oběd - pan Odehnal mu vždy nachystal nějaké
zbytky - a odpoledne až do večera nás věrně doprovázel na všech klukovských výpravách.
Po Egošovi jsme měli boxerku Finu, která měla zlozvyk zabíjet slepice. Kde měla jakou v dosahu, ta ji neunikla. Dokonce se někdy stalo, že donesla
slepici domů, snad aby se pochlubila, jak je šikovná. Táta potom sháněl po návsi, komu má slepice zaplatit. - Jednou nám Fina zadávila několik krůt, což otce
natolik rozzlobilo, že psa uvázal na řetěz k boudě. Fině se však podařilo řetěz ukroutit, utekla na náves a pochytala dalších několik slepic. Otcova trpělivost
byla v ten moment u konce. Poprosil pana Hrouze vedle školy, který u nás dělal a měl pušku, aby psa zastřelil. Panu Hrouzovi bylo psa líto a vzal si ho proto
domů. Udělal však jednu velkou neprozřetelnost. Finu nechal do rána na dvoře, kde stála králíkárna. Psovi se v noci podařilo dostat do budek, králíky vytahal,
zakousl a všechny pěkně nařádkoval doprostřed dvora. - A to byl také poslední den jeho života.“

