Dubnové pranostiky
Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám,
senu přístup žádný.
Hodné-li v dubnu vitr duje, stodola se naplňuje.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté,
bude květen nepříjemný jistě.
Pakli mokry a zimavý duben, jest úroda na víno.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Duben hojný vodou - iijen vínem.
Prší-li o velikonočním Hodu,
bude v létě nouze o vodu.

Z veřejného zasedání ZD
Zápis ZO č. 3/2012 ze dne 14.3.2012
Přítomni:

Zdeněk Čížek, Jiří Habala, lvanka Hachlerová,
Mgr. Jana Manová, Pavel Axman
Občané a hosté: Petra Kučerová, Miroslav Markus, Martin
Dosedla, Luboš Dobeš, Radek Štastný, Magdaléna Šťastná
Ověřovatelé: lvanka Hachlerová, Mgr. Jana Manová
Zapisovatel: Jiří Habala, Pavel Axrnan

Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce (ZO) začalo v 18:00 hodin.
Pan Jiří Habala požádal ZO o odpuštění nájemného ve
výši 500,- Kč a ceny energií v KD dne 31. 3. 2012 při soutěži
hasičské mládeže ve vázání uzlů. Zastupitelstvo souhlasí.
Slečna Petra Kučerová se přišla informovat na možnost
odkoupení
domu č. p. 3, případně
prodloužení
užívací
smlouvy na tento dům. ZO v žádném případě neuvažuje
o prodeji, o prodloužení bude ZO jednat na schůzi v měsíci
září 2012.
Pan Markus se přišel informovat na stav pozemku kolem
bytového domu č.p. 184. Starosta informoval o současném
postupu jednání s právním oddělení Lesů ČR. Dále požádal
o navezení štěrku do cesty, kde proběhly výkopové práce.
Pan Mojmír Dostál podal žádost o odkup pozemku
2
parcelní číslo 47112 o výměře I m a manželé Dostálovi
2
parcelní číslo 472/2 o výměře 5m za prodejní cenu 50,- Kč.
za jednohlasně souhlasí s prodejem pozemků.
Pan Martin Dosedla informoval o úpravách kiosku na
koupališti. Požádalo řešení neutěšeného stavu na pozemku
par. Č. 1005/3. Starosta osloví maj itele pozemku na sjednání
nápravy.
Pan Dobeš předložil
doklady o úhradě kupní ceny
pozemek par.č. 1556/1 v minulosti. Předložené kopie starosta
nechá posoudit a ZO rozhodne na dalším jednání. Pan Dobeš
vstoupí do jednání s paní Grulichovou o prodej i 113 pozemku
par. Č. 1555/1, kterého je obec ideálním spoluvlastníkem.
Pan Šťastný požádal o možnost konání závodů do vrchu
v termínu 19. - 20. 5. 2012, případně v termínu 18. - 19. 8.
2012. Obec se informovala o podmínkách a podrobnostech
pořádání závodů. Pořadatelé budou jednat o spolupráci na
občerstvení s místním SDH. Dále bylo projednáno zajištění
průjezdu obcí během závodu. za souhlasí s konáním závod LI
v termínu 19. - 20. 5. 2012. O dalším termínu bude jednáno
po skončení závodu. Pro: 4, proti: O, zdrželi se: 1.
Starosta obce předložil návrh kupní smlouvy mezi obcí
Šebetov a JMP Net, S.I'.O. na prodej plynárenského
zařízení
včetně všech součástí a příslušenství
v části Čtvrtě. za
jednohlasně souhlasí, starosta pověřen podpisem smluv.
Starosta obce předložil návrh Smlouvy o budoucí smlouvě

o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí
Šebetov a E.ON Distribuce, a.s. na pozemku par.č. 829,155/1
"Šebetov, kabel NN, p. Kutil". za jednohlasně souhlasí.
Starosta obce předložil Směnnou smlouvu mezi obcí
Šebetov a panem Zdeňkem Ševčíkem. Směnná smlouva má
za cíl odstranit soukromé
vlastnictví
pozemků v areálu
Agropodniku Šebetov. ZO jednohlasně souhlasí.
Předseda inventarizační
komise pan Axman předložil
,Závěrečnou zprávu z inventarizace majetku Obce Šebetov
ke dni 31.12.2012". za zprávu jednohlasně schvaluje.
Pan Habala Jiří odešel v 19:45 hodin.
Starosta obce seznámil s peticí za záchranu českého
regionálního školství. za schvaluje připojit se k petici za
záchranu českého regionálního školství zaslanou SMOČR.
za jednohlasně schvaluje předložené "Zadání změny Č. 8
územního plánu sídelního útvaru Šebetov" a ukládá OÚ
Šebetov zabezpečit zpracování návrhu změny Č. 8 územního
plánu sídelního útvaru Šebetov.
Pan Jiří Lamplot z Vážan projevil zájem o odkup
obecních
pozemků
v extravilánu
lorná půda/. za na
doporučení
Pozemkového
úřadu Blansko záměr odkupu
jednohlasně zamítá.
Starosta obce seznámil
za s návrhem paní Hany
Musilové, která v zájmu zřízení výdejny léků v budově
zdravotního střediska podala návrh na ukončení nájemního
vztahu k 1. dubnu 2012. za s návrhem jednohlasně souhlasí.
Zasedání
hodin.

Zastupitelstva

obce

bylo

ukončeno

ve 20:30

Zubní pohotovosti
Zubní
pohotovost
je dle rozpisu
zaj ištěna
O sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.

07 A. MUDr. Adamová, Letovice, Masarykovo náměstí 18,
telefon 516 474 018
Bedáňová, Boskovice, Lidická 8,516453998
Bočková, Kunštát, nám. ČSČK 38,516462203
Fenyk, Letovice, Tyršova 15,516474310
Grénarová, Boskovice, Růžové nám. 16,
telefon 774 710 550
MUDr. Chatrná, Boskovice, Lidická 10, 537 021 289
MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8,516456109
MUDr. Jaklová, Boskovice, Smetan. 24, 516 454 046
M U Dr. Kopáčková, Letovice, A. Krejčího I a,
telefon 516474369
MUDr. Krami Boskovice, Růžové n. 16, 733644499
MUDr. Křížová, Boskovice, Růžové n. 12,516452808
MUDr. Kubínová, Boskovice, Nemocnice, 516 491 263
MUDr. Kučerová M., Lysice, Kornenského 429,
telefon 516 472 460

0804. MDDr.
0904. MUDr.
1404. MUDr.
1504. MUDr.
2104.
2204.
2804.
29 A.
01.5.
05.5.
06.5.
08.5.

Šebetovský zpravodaj

Výluka proudu
z

důvodu plánovaných prací, oprava revizí na
rozvodné soustavě bude ve středu 18. dubna od II do 13
hodin přerušena dodávka elektrické energie v částech:
- od domu č. p. 139 a 131 po č. p. 231 a COV, po
p. 121
a 117
- od domu č. p. I 17 po
p. 20 I a 203.
O výlukách dodávek vody, el. energie či plynu informuji
občany bezplatnými SMS zprávami. Pokud jejich zasílání
zatím nemáte aktivováno
a chcete být tímto způsobem
informováni, zajděte s mobilem na náš úřad.
~~
v

č.

č.

~~

Březnové čtení

~~

Březen je měsícem knihy a o tom že kniha je nejenom
chytrým, ale také užitečným přítelem se přesvědčily děti ze
ZŠ Šebetov.
Velké přestávky si zpříjemňovaly četbou knihy Kouzelný
svět Gabriely, která je jedním ze zlatých titulů v projektu
Česko čte dětem do kterého se tak naše škola aktivně
zapojila.
Kniha byla velice
zajímavá,
zábavná,
plná
překvapeni a její hlavní hrdinka Gabriela se tak zanedlouho
stala oblíbenou kamarádkou všech žáků. Knihu jsme proto
nemohli jen tak opustit a využili jsme ji v následujícím
zábavném dopoledni, kdy žáci soutěžili o titul nejlepšího
čtenáře
a písaře. Přepis textu s aktuální
Velikonoční
tématikou nebo čtení textů nejrůznějších obtížností byl pro
děti zajímavý úkol, avšak pro porotu úkol nelehký. Výkony
byly velice povedené
a všem účastníkům
patří veliká
pochvala.
Měsíc knihy jsme zakončili v netradičním
ale velice
zajímavém
duchu, kdy za námi zavítala
překladatelka
a tlumočnice Mgr. Klára Helánová, která nás seznámila nejen
s překladatelskou
činností,
ale
mohli
jsme
si živě
poslechnout
tlumočení
textů a nahlédnou
do literatury
cizojazyčné. Byla to velmi milá a obohacující návštěva, za
kterou paní Helánové touto cestou ještě jednou děkujeme.
Březen - měsíc knihy - je za námi, ale literatuře se
budeme s chutí věnovat i nadále.
Bc. Kamila Koutná

Ohlédnutí za karnevalem
Dne 16. března 2012 se konal v tělocvičně základní školy
karneval nejen pro děti. Zváni byli všichni rodiče, příbuzní
a kamarádi. V zábavných
soutěžích tentokrát soupeřily
rodinné klany, které si pro tuto příležitost zvolily výstižná
pojmenování - např. Leontýnky, Carodějky, Piráti, Kostlivci,
Turci, apod. Soutěžící si zahráli oblíbenou "židličkovanou",
předváděli
pantomimu,
za
ztížených
podmínek,
e
zavázanými
očima, hledali a stříhali zavěšené
sladké
odměny, všichni si užili tance a spoustu zábavy.
Každý mohl ochutnat a pochválit občerstvení, které děti
na karneval samy připravily. Tak jak bývá zvykem, na závěr
se s velkým napětím losovala bohatá tombola pro velké
i malé.
Poděkování patří všem zaměstnancům školy za perfektně
zvládnutou organizaci a přípravu karnevalu. Zvláště oceňuji
pestrý, pečlivě připravený a promyšlený program. Odměnou
nám všem jsou spokojené
děti, radost v jejich očích
a společně prožité příjemné chvíle.
•

Terrestrial). Jak už napovídá název digitálního vysílání, je
jeho signál přenášen v digitální podobě. Na našem území
jsou dostupné tři multiplexy. Z map internetového
webu
Radiokomunikací
si můžete zjistit, že naše oblast je plně
pokryta signálem.
Pokud na svém digitálním
televizoru
či set-to-boxu
stiskem tlačítka lNFO vyvoláte informace o signálu zjistíte,
že u digitálního vysílání jsou dva zásadní ukazatele. Síla
a kvalita signálu. V případě Šebetova je síla signálu velice
dobrá.
Problematická
je však kvalita.
Nacházíme
se
v Boskovické brázdě. Ta nás poměrně dobře chrání před
nepříznivými klimatickými podmínkami, ale také stíní před
přímou viditelností na vysílač Kojál z Krásenska. Kvalitu
signálu přímo ovlivňuje
vzdálenost
od vysílače, přímá
viditelnost či klimatické podmínky a analogový šum v okolí.
Pojďme si tyto čtyři faktory přiblížit podrobněji. V obci
přijímáme
signál dálkově, nicméně jsme stále ještě ve
velmi příznivé vzdálenosti
od vysílače. Díky terénnímu
profilu však přijímáme
pouze odrazy, což se nejvíce
projeví při mlhavém mrazivém počasí, hustém sněžení či
dešti, ale i při slunečných letních dnech, kdy interferuje
horký vzduch. O přímé viditelnosti nemůže být tedy řeč.
Velké naděje jsem vkládal do vypnutí okolního analogového
provozu. Vysílače velkého analogového
výkonu jsou již
mimo provoz, ale kvalita signálu se nám nezlepšila.
Účastníci naší kabelové televize si permanentně stěžují na
občasné kostičkování obrazu. Problém však není v našem
systému, ale v tom, v jakém stavu k nám doputuje z vysílače
signál. Žádná super anténa nedokáže v našich podmínkách
z rozsekané
modulace signálu vytěžit bezchybný
obraz.
Přijímáme silný signál, ale kvalita se často přibližuje kritické
hranici 50 %. Totální katastrofa je kvalita programu PRIMA
LOVE, která se z třetího multiplexu vysílá s problematickým
ochranným intervalem 1/8. Zkrátka a dobře, nic mi nedává
naději, že by se kvalita pozemního digitálu v dohledné době
pro lokalitu Šebetova zlepšila.
Uživatelé šebetovské kabelovky si určitě povšimnuli, že
v testovacím režimu vysíláme některé slovenské programy
ve stejné - tedy DVB-T normě. Jejich příjem je bezchybný.
Jsou totiž přijímány satelitně a převedeny do digitální
modulace MPEG-2.
Na dubnovém zasedání Zastupitelstva
obce bych chtěl
navrhnout definitivní řešení problému. Tedy opustit pozemní
příjem a celoplošné
české programy
přijmout satelitně
s převodem do DVB-T. Doufám, že k této úpravě získám
souhlas členů Zastupitelstva.
Vyzkoušeno už bylo mnoho,
ale jen toto řešení
se ukázalo
jako
plně funkční.
Bezkompromisní digitální kvalita včetně EPG, WSS a TXT.
Prosím Vás tedy o pochopení.
Kostičkující obraz při
zhoršeném
počasí
není technickým
problémem
naší
kabelovky, je to jen důsledek odrazů signálu, jenž přijírnáme,

Šebetov

Vysílač Kojál 930 m

I

I

Mgr. Darina Odehnalová, Sebetov

Problematický pozemní příjem TV
V České republice byl již ukončen provoz všech vysílačů
analogové televize. Klasickou pozemní cestou je tedy šířen
jen tzv. DVB-T signál (Digital Video Broadcasting
-

Plánované akce v obci
Zdravotně
relaxační cvičení s Ivou každé pondělí,
18 hodin v tělocvičně ZŠ.
Cvičení

žen

pod

vedením

pí.

Tesařové

každé

vždy od
úterý

duben 2012

a čtvrtek v tělocvičně školy od 18:30 do 19:30 hodin.
Kroužek břišních tanců je organizován
v tělocvičně
Základní školy každý pátek od 16 do 16:30 hodin.
Veřejná schůze Zastupitelstva obce se uskuteční ve středu
11. dubna od 18 hodin v kanceláři úřadu.
Sbor dobrovolných hasičů připravuje na sobotu 14. dubna
od 9 hodin sběr železného šrotu. Hasiči prosí občany, aby
sběr nachystali až v sobotu v brzkých ranních hodinách. Na
přání si sběr z domácností či domů i sami odnosí.
Fotbalová utkání v malé kopané v zámeckém parku sehraje
tým 1. FC Šebetov:
- sobota 14. dubna v 16 hodin, soupeř ARTÉZIA Štěchov
- sobota 28. dubna v 16 hodin, soupeř ARSENAL Lomnice
- sobota 12. května v 17 hodin, soupeř FC Světlá
Pátek 30. dubna je tradičně dnem, kdy se v obci připomíná
tradice Pálení čarodějnic. Aktuální program na jednotlivých
místech najdete na programu INKA kabelové televize, na
úřední desce na křižovatce a v hlášení rozhlasu.
Mateřská škola Šebetov oznamuje, že zápis dětí do nového
školního roku proběhne v pátek 4. května od 9 do 14 hodin.

Nabídka služeb

~
Sběrna odpadů je otevřena v zimním režimu každou
poslední sobotu v měsíci, tedy 28. dubna 2012 od 14 do 15
hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní. Ve čtvrtek 12. dubna,
26. dubna a 10. května 2012.
Reklamace
neodvezených
nádob vyřizuje pan Šotnar
z firmy STTA Boskovice, telefon 516426415.
Svozy separovaných odpadů v kontejnerech:
papír - 12. 4., 26. 4., 10. 5. 2012
plasty -16. 4.,30. 4., 14. 5.2012
sklo - kontejnery 18. 4., 2. 5., zvony viS., 17. a 19 týdnu.
Holičství - kadeřnictví,
manikúra,
modeláž nehtů,
parafínové lázně, kurzy NAIL-ARTu, prodej kosmetiky
OriJlame, alternativní medicína ENERGY, numerologie,
v přízemí OÚ, na objednání na telefonu 722 204 226.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.
Z důvodu dovolené však bude v pondělí 7. května uzavřena.
Prodejna levného textilu na zdravotním středisku má
otevřeno v úterý a pátek od 8:30 do 15:30 hodin a v sobotu
od 8:30 do 10 hodin. Nyní probíhá výprodej zboží se slevou
30 %, byl zahájen prodej triček a kraťasů!
Telefony na ohlášení poruch:
Obecní internet - 736484 631, o víkendech - 731 413 488.
Programy v kabelovce - SMS na číslo 602 836939.

Klípky-střípky

-,ft···~

* Již na sklonku března byl vypuštěn a vyčištěn bazén
koupaliště, aby mohly být zahájeny opravné práce na
odstranění prasklin a trhlin. V břehu svahu byla vysazena
nová zeleň. U zdravotního střediska byla vykácena přerostlá
túje a vysázeny nové dřeviny. Podobně se kácelo před
sochou Panny Marie Bolestné. J zde se brzy objeví nová
zeleň.
* Výše obecního poplatku za odpad pro rok 2012 byla
stanovena na 500 Kč na obyvatele či vlastníka nemovitosti
na rok. Obecní kabelovka je účtována za nezměněnou cenu

50 Kč/měsíc. Splatnost poplatků je do konce měsíce května.
Tyto poplatky můžete v kanceláři OÚ uhradit i platební
kartou. Dále upozorňuje účetní obce občany na ohlašovací
povinnost přihlásit se k platbě poplatku ze psa.
* V obci se opět rozběhly pozemkové úpravy. Po loňském
soupisu nároků jednotlivých
vlastníků se nyní vytváří
koncepce přesunu jednotlivých pozemků a náhrad. Dotčení
vlastníci budou vyrozuměni dopisem s mapou, znázorňující
lokalitu, kam bude navrženo přemístění vlastnického práva.
Pozemkový úřad plánuje i dva konzultační dny, kdy se
k navrhovaným záměrům budete moci informovat či získat
bližší podrobnosti přímo na našem úřadu.
* Od dubna dochází u některých autobusových spojů IDS
a ČSAD Ústí nad Orlicí k drobným minutovým odchylkám.
* Na webu obce si můžete ve fotogaleriích připomenout
atmosféru nedávné soutěže hasičské mládeže ve vázání uzlů
a prostudovat výsledkové listiny.

Naši oslavenci
/dle platného trvalého pobytu!
Paní
Jarmila
Páchová
Pan
Karel
Kříž
Paní
Marie
Voráčová
Paní
Anna
Janková
Paní
Božena
Zvejšková
Paní
Jiřinka
Říhová
Paní
Štěpánka
Krenarová
Pan
Josef
Veselý
Paní
Ludmila
Kubáňová
Pan
Josef
Bílek
Paní
Štěpánka
Dokoupilová
Pan
Ladislav
Žďárský
Paní
Růžena
Dostálová
Pan
Jiří
Hartl
Paní
Eva
Zlámalová
Pan
Vladimír
Pospíšil
Pan
Jiří
Pečínka
Paní
Jiřina
Klamtová
Paní
Anna
Kolaříková
Paní
Marie
Veselá
Pan
Antonín
Veselý
Pan
Ladislav
Řehák
Pan
Miroslav
Setinek
Paní
Marie
Ženatová
Paní
Jarmila
Kundratová
Paní
Stanislava
Koutná
Paní
Drahomíra
Přichystalová

č. p. 1
107
I
125
139
45
159
88

1
87
151
126
197
187
I
115
123
196
167
153
132
209
231
58

I
165
185

94
87
86
86
85
84
83
77
76
75
70
69
67
66
66
65
65
65
64
64
63
63
63
63
62
62
62

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

milým
oslavencům
prejeme
hodně zdraví,
spokojenosti, rodinné pohody a plno elánu do dalších
krásných let života.

Našim

/Pokud chcete u svého jména uvést titul, prosíme, o::.namtenám tol

Vzpomínka
Tichý je domov, smutno v něm,
cestička na hřbitov zůstala jen.
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal
a nám jen vzpomlnky zanechal.
Dne 2S. dubna 2012 vzpomeneme Slet od úmrtí
pana Pavla Smékala ze Šebetova.
Za tichou vzpomínku děkují manželka Božena,
dcera Lenka, syn Martin s manželkou Zitou.

SR
Připravujeme:

~
fllllItnI kass

11.5. Mission lmpossible:
Ghost Protocol
08.6. Signál
20.7. Líbáš jako ďábel

Program kina Šebetov
Pátek 6. dubna - PERFECT DA VS

CSFD.cz 6,4/10.

I ženy mají své dny., ; echápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci být, až vyrostu." Existenciální otázku
hlavní hrdinky přetavila režisérka Alice Nellis v originální komedii,jejíž
hlavní hrdinka nestihla dospět.
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými
narozeninami Eriky (Ivana Chýlková), která sice nedostane největší kytici, jakou si dovede představit,
zato ale pěkné přáníčko od své bývalé švagrové (Zuzana Bydžovská), trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela (Bob Klepl),
krém na vrásky od kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné
matky (Zuzana Kronerová). Přáníčko si
doma vystaví, při vzkazu se - ač sama sebe proklíná - dojatě rozpláče a dárkového striptéra jí okamžitě přebere Richard. Takhle vypadá
úspěšný život Eriky Oskarové, hvězdy televiznlho pořadu "Před a po". Přitom Erika má skoro všechno - vlastní pořad, vyhlášený kadeřnický
salón, velký byt s terasou a svobodu, ale s každým přibývajícím rokem víc a víc touží po tom jediném, co nemá - a to je dítě. Erika tedy
nastoll plán "Dítě" a pustí se do něj se stejnou vervou, se kterou budovala jak svůj podnik, tak své vlastní já. Jenže některé věci se nalinkovat
nedaj í, například mladičký barman Adam (Vojta Kotek).
Klasický formát, české zněnl, pilstupny od 12 let, 110 minut, lI/lI/IV. bontonfilm.cz.

Pátek 13. dubna - ALVlL A CllPMUNKOVÉ

3

IMDB.com 6,5/10.

Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď kterou svým dováděním
během chvíle obrátí naruby.
Chimpunkové
a Chipettky páchají na parníku, který se stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu za druhou a zpestřují tak
prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním pasažérům. Veškerá legrace ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném ostrově, ze kterého,
jak se zdá, není úniku. Brzy se ale ukáže, že ostrov není tak opuštěný, jak to na první pohled vypadalo. Alvin ajeho přátelé potkávají nového
kamaráda, se kterým se vydávají na putování po ostrově, na jehož konci je čeká velké překvapení.
Klasický formát, české zněnl, volně pilstupny, 87 minut, www.bontonfilm.cz.

Pátek 20. dubna - ČTYŘI SLUNCE

IMDB.com 7,0110.

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale
také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů. Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou doposud zmítaný otec od rodiny Jára
(Jaroslav Plesl) se stále nepoučil z vlastních chyb a jeho úlety s sebou přinášejí komické momenty. S partnerkou Janou (Anna Geislerová)
vychovávají dvě děti. Starší z nich je dospívající syn z Járova prvního manželství Věna (Marek Šácha), který v příběhu sehraje klíčovou roli
po boku staršího kamaráda, punkáče Jerryho (Jiří Mádl). Jana prožívá krizi v manželství, ta vyvrcholí v momentě, kdy Járu vyhodí z práce
a ona si najde milence (Igor Chmela). Lavinu nečekaných událostí z povzdálí sleduje a možná nakonec ovlivní místní guru Karel, jehož
ztvárnil v nezvyklé herecké poloze Karel Roden. Nový film mezinárodně ceněného režiséra Bohdana Slámy si odbyl světovou premiéru
v soutěžní sekci festivalu Sundance ve Spojených státech.
ŠirokoÚhlý film, české zněni, pilstupny od 12 let, 105 minut, www.falcon.cz.

Pátek 27. dubna - TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK -1. část
Věčností

IMDB.com 4,7110.

teprve začiná. V první části závěrečného

dílu strhující upíří romance s názvem Twilight sága: Rozbřesk se Bella Swan (Kristen
Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson) po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně, stranou všeho a všech, mohou
naplno oddat své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho. Bella zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi, ale zároveň upřímnou náklonností
k vlkodlakovi Jacobu Blackovi (Taylor Lautner), brzy zjišťuje, že čeká dítě. Těhotenství s upírem pro ni však znamená fatální hrozbu. Čeká
ji tedy bouřlivý rok plný lásky, pokušení i ztrát. Musí se s konečnou platností rozhodnout, zda vstoupí do temného, ale lákavého světa
nesmrtelných, nebo zda bude žít plnohodnotným
lidským životem.
evyhnutelnost tohoto rozhodnutí se vine celým Belliným příběhem jako
červená nit, na níž visí osudy obou kmenů - upírů i vlkodlaků. A jakmile se Bella rozhodne, dojde k celému řetězu nečekaných událostí, jež
mohou mít nedozírné následky.
ŠirokoÚhlý film, české titulky, prlstupny od 12 let, 116 minut, www.bonlonfilm.c=.
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Pátek 4. května - PROBUDÍM SE VČERA

CSFD.cz 7,3/10.

Film o cestě za studentskou láskou do nedávné minulosti aneb: Co neuděláš dnes, musíš dokončit včera. Komedie s originální

zápletkou,
v níž si věčně svobodný profesor češtiny, díky třídnímu srazu uvědomí, že nejvíce kdy miloval spolužačku Elišku. Tehdy v sedmnácti letech,
nenašel odvahu ji říct, že jí má rád a ona se pak navždy vytratila z jeho života. Petrovi se naskytne jedinečná šance, vrátit se do svých
studentských let, do června 1989, kdy chodil do třeťáku, a napravit, co promeškal. Jenže zahrávat si s časem není jen tak.
ávraty nejsou
nikdy snadné. Petr se dostává do změti komplikací a průšvihů,
které naštěstí řeší s vtipem, nadhledem a drzostí, jakou dobře zná od svých
vlastních studentů. Postačí však tyhle zbraně na to, aby přesvědčil Elišku o svých citech a získal její lásku?

Kla ický formát, české zněni, volně piistupny, 120 minut, IIIIVIV.bioscop.c=.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19,30 HODIN, VSTUPNÉ 35 KČ.
Více na internetu:
.
Program kina a ukázky filmů vysílá program INKAv kabelové televizi obce Šebetov.
Měsíčník ,Šebetovský zpravodaj" vydává při Obecním úřadě v Šebetově a příspěvky přijímá Zdeněk Čížek.
Ti k ObÚ Šebetov. Náklad 700 kusů. ZDARMA. Kontakt: Tel./fax. 516465429, e-mail: sebetov@sebetov.cz.
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"Zahrádky je možno zakládati několikerým

způsobem; nejlepšt je ten, že se na to vezme zahradník ... "

... radil K. Čapek ve své knížce Zahradníkův rok na začátku 30. let min. st.; není pochyb, že stejnou radou se řídili už několik
tisíciletí před nim staří Egypťané, určitě i Římané a jak plynul čas, posléze i ti - řekněme - movitější obyvatelé české kotliny, šlechta
a církev. A právě posledně jmenovaní, tedy šlechta a církev, se v průběhu uplynulýcb století stali nejen maj iteli šebetovského panství,
leč jak název napovídá, Šebetov si zvolili i za své sídlo. Ať již šlo o (nejstarší) tvrz či (nejmladší) zámek, vždy se k danému objektu
při mykal hospodářský dvůr se zahradou a patrně od pol. 16. st. i postupně se rozšiřující park. Zda se za vladyků ze Šebetova (13. -15.
st.) staralo zahradu (jedno, zda okrasnou, užitkovou či ovocný sad) skutečný zahradník nebo snad jen nahodilý pacholek, už dnes
nikdo nezjistí, stejně tak, jako zůstane jednou provždy zahaleno tajemstvím místo, kde se uvedená zahrada přesně nacházela. Totéž by
se dalo říci i o následujících více jak dvě stě letech, po něž připadlo panství premonstrátskému klášteru v Hradisku u Olomouce (1549
- 1784), kdyby se přece jen z poloviny 18. st. nedochovaly první zmínky o působení panských zahradníků v Šebetově. Jsou sice velmi
kusé, nicméně přesto se z nich dájiž ledasco zajímavého vyčíst.
"An; leden ne"{ pro zahradnika
rp.lstuje počasí .•. "

dobou nečinnosti"

řlk{tj{ zahradnické

piiručky, Zajístě nikoliv; nebot' v lednu zahradntk hlavně
K. Čapek

Nejdříve si povězme, co vše měl vlastně panský zahradník na starosti - už jen podle vyobrazení části klášterního areálu
z r. 1759 toho rozhodně nebylo málo. Uvedený obraz je sice značně poškozený, nicméně z něho lze přesto vyčíst, že vlevo od zámku
(v místech dnešního kiosku a části hřiště) se v dané době rozprostíral oplocený parčík s barokně upravenými cestičkami, ozdobnými
keři a kašnou. Tedy první místo, o které musel zahradník dbát. Když opomenu menší parkovou úpravu nádvoří mezi budovami z jižní
strany zámku (dnes zahrádky s částí hřiště a dále prostor až kjižní stěně zámku), pak tu byl vlastní park. Podle dané mapy už nelze
přesně zjistit, do jaké míry byl celý jeho areál (včetně zalesněného svahu) oplocený. Jisté jen zůstává, že již tehdy, tedy v pol. 18. st.
stál podél cesty do Obory vysoký plot se zděnými pilíři. Prostor mezi nimi vyplňovala podélně osazena břevna. V Oboře se plot lomil,
chvíli šplhal do svahu a patrně někde v místech, kde dnešní plot uhýbá vpravo, se tento naopak stočil vlevo a po svahu se vrátil zpět
na cestu, která vedla od zámku k zadní brance (dnes vchod od Obory). Do zadní části parku zakresluje mapa dva geometricky přesné
obdélníky, oddělené od okolí jednoduchým plotem - snad šlo o předchůdce dnešních dvou rybníků, které však byly po úpravách
v 19. st. zasypány. Soupis z r. 1786 se v této lokalitě také zmiňuje o zeleninové zahradě a dvou sklenících. Blfž k zámku (dnes za
domem čp. 2) je namalován (doslova) ovocný sad s několika řadami stromů. V místech dnešního Sběrného dvora se k němu při myká
nevelký domek s dřevěnou hospodářskou budovou. S největší pravděpodobností se jedná o zahradnické stavení, zmiňované již
v soupisu z r. 1759. Kolem domku je vidět menší zahrada, která sousedí na severní straně s oploceným rybníčkem (v místech toho
dnešního). Dále, směrem k zámku, j iž následuje členitý park s řadou ozdobných keřů a stromků.
Zhruba tedy víme, o jak velký prostor se musel zahradnfk se svými pomocníky starat. Víme také, kde se svou rodinou bydlel,
i když zde bych ještě ráda doplnila jednu podstatnou informaci. V podrobném inventáři budov, sepsaném pro potřeby prozatímního
správce panství, jímž se stal po zrušení kláštera Náboženský fond, je již k r. 1786 zahradnický domek přesně definován jako stavení,
nacházející se ve východní části dvora. Sestává z pokoje, komory a půdy, a dále z odděleného sklípku s vepřínem. Vedle domku je
umístěna vozovna, ze severní strany sousedí s domkem menší rybník (dnes rybník u zámku). Soupis dále zmiňuje dvě zahrady (jednu
při Oboře) a nechybí také skleníky. - Co tedy zatím nevíme? Bohužel, onomu zahradníkovi z 18. st. zatím nelze přiřadit žádné
konkrétní jméno. Soupisy žádné neuvádějí, a zda se něco najde v matričních záznamech, to ukáže opravdu jen čas.
Duben - to je ten pravý a požetmanj městc zahradntkův.
a květiny jenom kvetou, ale II dubnu ~:)'rážej{.' ,.

Ať si jdou do háje milencl se svým velebenůn máje;

l' máji

stromy
K. Čapek

Při pohledu na mapu Šebetova, datovanou k r. 1835, je na první pohled zřejmé, že se vzhled zámeckého areálu, resp. parku za
dobu více jak půl století, co jsme jej naposledy navštívili, výrazně změnil. Zahradníkovi - zde již bezpečně známe jména a také si je
zanedlouho povíme - tak například přibyla starost o nově zřízený parčík na západní straně zámku (založený po zbourání domu čp. 4).
V místě, kde se dříve nacházel ovocný sad, vyrostl další park; nepravidelná spleť cestiček, lemovaných květinovými záhony
a ozdobnými keři ústila na cestu, spojující altán (dnes Tyrolský domek) s Černou bránou. Zbývající část parku směrem k Oboře
tvořily vzrostlé stromy, pod nimiž se skrývala menší vodní nádrž.
Na otázku, kde se v té době mohla či měla nacházet zelinářská zahrada, lze s jistotou jen sotva odpovědět. Při bližším
prozkoumání zámeckého areálu by se však přece jen dvě místa našla - tak především již dříve zmiňovaná menší zahrada jižně od
zahradnického domku (dnes místo mezi Sběrným dvorem a domem čp. 2) a pak daleko větší zelená plocha západně od rybníka
(za Sběrným dvorem a domem čp. 93). Na tuto část navazoval geometricky řešený parčík, jehož středem procházela cesta, spojující
zámek s východní částí parku.
Ovocné sady se v rámci Šebetova přestěhovaly na nově vymýcenou stráň v místech dnešní chatové osady. (Nesmíme
zapomenout, že další ovocné sady se nacházely i v okolnfch obcích - např. dodnes se nazývá východní část svahů nad Knínicemi
Panským sadem právě jako pozůstatek jedné takové lokality).
Dost výletu po zahradách a parcích, vraťme se zpět k těm, kdo se o ně starali, tedy k zahradníkům, přičemž rozhodně nesmíme
zapomenout ani najejich pomocníky. Bez nich by totiž sebelepší zahradník jen těžko co na tak rozlehlém území zmohl. Zvláště, když
si uvědomíme, že pod pojmem" zahradní technika" se tehdy skrývaly nůžky, motyka, rýč, lopata, kosa, hrábě, kolečka ....
V červnu r. 1825 koupil šebetovské panství ve veřejné dražbě hrabě Karel Strachwitz z Kamenice. Starobylý rod Strachwitzů
pocházel ze Slezska, což zmiňuji zvláště proto, že po r. 1825 přišlo z této oblasti do služby na zdejší panství hned několik rodin. Zda
k nim patřil i jistý "bezejmenný" zahradník se svou ženou a dvěma syny (Martinem a Josefem), kteří jsou zapsání v r. 1826 na čp. 2,
těžko říci; totéž platí i o tři roky později, kdy je na čp. I uveden další zahradník - jistý Josef JiI, o němž se lze dále dočíst, že měl

Šebetovský zpravodaj
ženou Terezii a malou dceru. Třetí zahradník, který se vyskytuje v soupisech z r. 1830, však díky svému jménu již rozhodně slezský
původ zapřít nemůže. Johan Bohonowsky (tak je aspoň zapsán - není vyloučené, že jméno mohlo znít i malinko odlišně; v zásadě
totiž vždy záleželo na tom, jak se písař dokázal s jemu dosud neznámým jménem po pravopisné stránce vypořádat), 461etý panský
zahradník, žije se svou o rok starší ženou Elisabetou a třináctiletým synem Johanem na čp. I. Rodina si patrně nevede špatně už proto,
že zaměstnává děvečku Barboru. A ještě něco - J. Bohonowsky vychovává i jednoho ze svých budoucích nástupců, jistého 181etého
zahradnického učně Josefa. Škoda, že písař nedopsal příjmení.
Z předchozí kapitoly víme, že panští zahradníci bydleli na přelomu 18. a 19. st. v domku, stojícím v bezprostřední blízkosti
dvora. Patrně to nebylo jediné stavení, kde žili, bohužel, více informací se v tomto směru nedochovalo - i když na druhou stranu přece by tu jedna zajímavá zpráva byla. Pravda, domek, o němž bude řeč, měl sice zpočátku zcelajiné poslání, nicméně časem to byl
právě on, kdo poskytl útočiště hned několika generacím panských zahradníků.
Při cestě do Obory si na začátku 19. st. pořídil zcela nové stavení, jež obdrželo čp. 76, jistý truhlář Josef Hesch. Po jeho smrti
připadl domek manželce Marianně, o niž se zmiňuje soupis obyvatel z r. 1826 jako o vdově se čtyřmi staršími dětmi. Není bez
zajímavosti, že v této době pronajímala M. Heschová část svého domku ještě dalším dvěma rodinám. Smlouva, která by objasnila,
kdy a jakým způsobem koupil zmíněný domek majitel šebetovského panství hrabě M. Strachwitz, se zatím úspěšně skrývá (v tom
lepším případě) někde v hloubi archívu; kdyby se přece jen časem objevila, snad by přinesla navíc jasno i v otázce, co vedlo hraběte
k tomu, aby domek nezahrnul do celkového majetku panství. V osobním vlastnictví mu zůstává i poté, co je v r. 1865 uvalena na jeho
osobu exekuce, v důsledku níž přichází o šebetovský velkostatek, který je ještě v témže roce prodán ve veřejné dražbě vídeňskému
obchodníkovi se suknem 1. Mayovi.
Kolem r. 1850 se na čp. 76 vystřídalo hned několik zahradnických tovaryšů a dělníků. Jistá změna nastává těsně před r. 1868,
kdy se do domku z myslivny v nedalekém Úsobrně stěhuje početná rodina panského myslivce Jana Fialy. Po čtyřech letech, jmenovitě
30.4. 1870, vdova Františka Fialová (jinak dcera panského lékaře A. Blahy z čp. 6) sice domek od M. Strachwitze za 300 zl. kupuje,
nicméně brzy nato odchází do severočeské Kadaně a domek pronajímá - v r. 1880 např. rodině sládka F. lngriše. 30. června r. 1883
Fr. Fialová nemovitost s konečnou platností prodává za 800 zl. novému majiteli panství, baronu M. Konigswarterovi, který sem ještě
téhož roku stěhuje několik zahradnických pomocníků z právě zbouraného domku ve dvoře. 18. 12. 1895 je na základě dědického
řízení připsáno stavení čp. 76 Janu Konigswarterovi, v jehož vlastnictví zůstává až do května r. 1921, kdy v důsledku pozemkové
reformy propadá ve prospěch státu. V r. 1930 kupuje domek B. Svátková.
Já vtm, že je mnoho krásnych povoláni, Ilapřlklad psát do novin, hlasovat v parlamentě, sedět ve správni radě nebo podepisovat
úřední lejstra: ale jakkoliv to všechno je pěkné a záslužné, člověk při tom nedělá tli figuru a nemá tak monumentálnt, plastický
a přímo sOc/llIřský postoj jako muž s rýčem...
K. Čapek
V 80. letech 19. st. - to již šebetovské panství vlastnil baron M. Konigswarter - prošel obzvláště hospodářský dvůr, v menší
míře pak zámek, výraznými stavebními úpravami. Bylo užjen otázkou času, kdy se změny dotknou i samotného parku. - Ještě dříve,
než se vydáme na procházku kolem nových záhonů, cizokrajných stromů či romantických staveb, bylo by možná na místě seznámit se
aspoň s některými z těch, kteří o všechnu tuto krásu pečovali. Zahradníci, zahradničtí pomocníci, učni, tovaryši - od poloviny 19. st.
se jich na zdejším zámku vystřídalo opravdu hodně, a to nejen z blízkého okolí. Připomeňme si některé. (V závorce je rok působení
a číslo domu, kde bydleli).
František Jedlička (1869, čp. 2) - ženatý, bezdětný zahradník z Crhonic v jižních Čechách.
Jan Prichystal (/869, čp. 2) -zahradnický pomocník z Velkých Opatovic, nar. /850.
Ferdinand Pešek (/869, čp. 2) - zahradnický pomocník z Brlohu blízko Čs. Krumlova, nar. /851.
JosefZapletal (/880, čp. 3) - zahradnický pomocník z Tovačova, nar. /850.
A dolf V ávra (/880, čp. 3) - zahradnický pomocník z Čáslavi ve středních Čechách, nar. /858.
František Řehorek (/880, čp. 3) - zahradnický pomocník ze Lhoty Rapotiny, nar. r. /859.
Jiří Krištof (/880, čp. 50, 53) - nar. ve V. Opatovicích r. /822, ženatý. V zahradě pracovala celá rodina.
František Schrotek (/890, /900, čp. 76) - panský zahradník, nar. Kudowa-Zdroj (lázně) v Dolním Slezsku r. 184/. Manželka Paulina
pocházela z Nemilan u Olomouce.
František Janč (/890, čp. 76) - panský zahradník, nar. v Bludově u Šumperka v r. /865.
Vilhelm Bien (1890, čp. 76) - panský zahradník, nar. v Nové Vsi u Lanškrouna v r. /869.
Josef Měchura (/890, čp. 76) - panský zahradník, nar. v Lhotě Hražené li Benešova, střední Čechy.
Bohuslav Komenda (/900, čp. 76) - panský zahradník, nar. ve Svinově, Mor. Ostrava v r. /883.
Adalbert Kubica (/9/0, čp. 76) - panský zahradník, nar. ve Vejšovicích u Prostějova r. /883.
Mám pocit, že jsme obešli značnou část Čech a Moravy, a to se jedná sotva o třetinu příjmení!
V parku a přilehlých zahradách však nenašli práci jen vyučení zahradníci. Stačí letmý pohled do seznamu obyvatel Šebetova kupříkladu k r. 1890 - aby bylo zřejmé, že snad v každém pátém či šestém domě se nacházel aspoň jeden člen rodiny (nezřídka dva či
tři), který jako způsob obživy uváděl nádenickou práci v panské zahradě, a to ať již v poměru hlavním či vedlejším. Za všechny bych
chtěla jmenovat třeba A. Horákovou a její tři dcery (čp. 68) či rodinu Fr. Matouška.
Na začátku této kapitoly jsem se zmlnila o tom, že zámecký park prodělal někdy v průběhu 80. let 19. st. dost významnou
změnu, v jejímž rámci mimo jiné zaniká zelinářská zahrada zjižní strany zámeckého rybníka a bez náhrady je zbořen i zahradnický
domek. Na otázku, kde dále pěstovat zeleninu a drobné ovoce mohl v této době odpovědět zahradník F. Schrotek správci panství,
G. Diettrichovi snad dvěma následujícími způsoby:
"Navrhuji rozšířit zelinářskou zahradu za sladovnou!"
"Navrhuji pěstovat zeleninu na pozemku za sladovnou!"
Která z vět odpovídá nejvíce skutečnost? Byla již dřlve vedle sladovny menší užitková zahrada nebo zde po r. 1890 vznikla
takříkajíc na ,zelené louce" - či spíše na poli, protože uvedený pozemek je v původních mapách zakreslen hnědou barvou, zahrada
nová? Zatím netuším, mohu jen konstatovat že drobným vodítkem by v tomto případě snad mohla být informace, týkající se
panského domku čp. 91 v Horním Zábraní který je k r. 1910 označen poprvé jako "zahradní". Zatlm co v předešlých letech zde bydlí
panský cihlař T. Rosenberg, v uvedeném roce se zde nečekaně objevují dva zahradničtí pomocníci - Josef Kuda z Nové Vsi
u Uherského Hradiště a Karel Chochola z Přfbrarni ve střednlch Čechách.
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Antonín a Vilém SMÉKALOVl
Zahradník, či lépe řečeno dva zahradníci, o nichž si nyní budeme vyprávět, rozhodně nepocházeli z druhého konce Čech. Spíše
naopak! Oba se narodili v podstatě "za humny"; tedy buďme konkrétnější - ve Velkých Opatovicích. A spojovalo je ještě něco rodina. Antonín a Vilém Smékalovi totiž byli bratři.
Když se uprostřed léta roku 1894 ženil opatovický dornkař Jan Srnékal s Vincencií, dcerou domkaře Jana Srnolky z Borotína,
sotva mohli oba novomanželé tušit, že právě tímto okamžikem položili zákJad i zcela nové, rodinné tradici - zahradnictví. Nebyl to
však ani jejich prvorozený syn Jan (1895 - 1964 v Boskovicích), ba ani druhorozený František (1898 - 1969 ve Vel. Opatovicích)
a už vůbec ne dcera Marie (1900 - 1900), koho si osud pro toto poslání vybral. Los padl až na třetího syna Antonína, a také na
nejmladšího, Viléma.
Antonín Smékal se narodil 18. února roku 1904. Jeho mládí a dospívání je sice zahaleno tajemstvím, nicméně jedno je jasné
i tak - někde se vyučil zahradnickému řemeslu a musel si v něm vést víc než zdatně. Jak jinak potom vysvětlit skutečnost, že se
v pouhých 23 letech stává nájemcem zahradnictví šebetovského velkostatku. Těžko uvěřit tomu, že by baron svěřil svůj majetek do
rukou někomu, koho by aspoň trochu neznal, z čehož vyplývá, že A. Smékal už musel mít, napříč svému mládí, nejen velmi dobrou
pověst zahradníka, leč navíc i zatím blíže neznámý vztah k Šebetovu.
18. ledna 1927 si A. Smékal pronajímá "zahradu při sladovně v Sebetově .... ve výměře 1,72 ha včetně tam nalézajících se
ovocných strom Zl, užitkových kerů, kultur chiestovycn a jahod, jakož i obytné stavení čís. 91 včetně přiléhající kolny za následujících
podmínek na dobu 6ti po sobě jdoucích roků ... Ony podmínky se týkaly především výše pronájmu, který měl výrazně vzrůstající
tendenci - z 5500 Kč v r. 1927 až na 8000 Kč v r. 1931 a 1932. Mladý, a bezpochyby odvážný zahradník, byl dále povinen hradit
nejen veškeré daně a pojistné proti požáru, ale navíc se řídit i přísným provozním řádem, který stanovoval mimo jiné úhradu za odběr
chlévské mrvy, hmotnou odpovědnost za stromky a keře, 100 ks pařeništních oken v to nevyjímaje. Jeden odstavec byl zvlášť
věnován odběru vody: "Pan nájemce jest oprávněn používati zahradou vedoucího vodovodu; toto používání může se díti jen omezeně
tím způsobem, že jen voda nevyhnutelně potřebná ubírána bude a musí býti vypustné kohouty po naplnění nádrží vždy uzavřeny. Také
v době mrazů jest vodovod tak opatriti, aby nezmrzl." Smlouva měla roční výpovědní lhůtu.
Víme tedy, kde působil A. Smékal do konce r. 1932. V následujících dvou letech se jeho stopa vytrácí, načež se znovu
objevuje až ke konci r. 1934, tentokrát však na panství boskovickém. V prosinci téhož roku totiž A. Smékal podepisuje nájemní
smlouvu s majitelem tamějšího ve Ikostatku, hrabětem Alfonsem Mensdorffem-Pouillym.
Protože ve smlouvě vystupuje A. Smékal
jako zámecký zahradník v Boskovicích, lze předpokládat, že zde pracoval již delší dobu - snad právě ony dva předešlé roky.
A co vlastně bylo předmětem této nájemní smlouvy? Zahradník Antonín Smékal se zde zavazuje, že po dobu jednoho roku
(I. I. 1935 - 1. I. 1936) bude pečovat o dolní zahradu (dnes celý park před zámkem a dále pozemky v místě Městských lázní a ZŠ,
kde dříve bývala zelinářská zahrada), o velký palrnák (dnes budova tzv. Skleníku pod zámkem), o sady na "Baště" (svah nad zámkem
směrem k hradu a k baště, kde se dříve rozprostíraly ovocné sady), o několik skleníků, o všechny zámecké cesty a cestičky, o tenisové
kurty, o kašny, o ... Roční nájem sice činil (v porovnání se Šebetovem) pouhé 4000 Kč, spoustu věcí však musel zahradník provozovat
na své vlastní náklady (otop a elektřinu ve sklenících menší opravy oplocení, materiál na obvazy stromků, káceni stromů, zakrytí
vodotrysků atd.). Nadto byl ještě povinen bezplatně dodávat pro zámeckou " ... kuchyni potřebnou zeleninu jakosti prvotřídní,
jahody, maliny, rybíz a angrešt, a dále dodávati tam bude, rovněž bezplatně, po celý rok k okrase domácnosti a pro potřebu zámeckou
květiny v potřebném množství. Také jeden oltář o "Božím těle" na náměstí v Boskovicích vystrojí. .. "
Do třetice všeho dobrého - touto třetí, poslední, smlouvou si Antonín Smékal konečně splnil svůj životní sen, a sice pracovat
ve vlastním zahradnictví; zúročit v něm nejen svoj i píli a pracovitost, ale také všechny znalosti postřehy, zkušenosti. K 31. 3. 1937
kupuje od barona M. Konigswartera za 78 100 Kč pozemek se zelinářskou zahradou vedle sladovny (o rozloze cca I a čtvrt ha),
k němuž v dané chvíli náleží i část domku čp. 33. A. Smékal v něm krátce bydlí, nicméně přesně po roce domek za 10000 Kč prodává
M. Konečné, manželce krejčího z Kořence čp. 60, načež se stěhuje se do zahradnické chatky (dnes garáže u domu čp. 146). Nevadí
mu to, v dané chvíli totiž již pomýšlí na stavbu moderního, řekněme zahradnického domu, v němž je vedle obytné části rovněž
pamatováno na obchod, pokojík pro pomocníka, sklady, sklepy a v neposlední řadě i na čtyři skleníky, spojené s domem průchozí
chodbou. Aspoň takový plán mu předkládá v dubnu r. 1940 stavitel V. Dvořák z Brna. To stavitel J. Buček ze Střelic místem nešetří
a v říjnu téhož roku navrhuje plán daleko rozsáhlejší. Pro který by se A. Smékal rozhodl? Těžko říci. Sám ještě stačí 18. srpna 1940
požádat na Obecním úřadě v Šebetově o stavební povolení, konečné realizace svého snu se však, bohužel, už nedočká. Umírá zcela
nečekaně, tragicky, v Brně dne 30. listopadu 1940.
Vilém Smékal se narodil 24. října 1910. Po ukončení měšťanské školy se i on rozhodl věnovat zahradnickému řemeslu.
Vzorem, a v podstatě také prvním učitelem, mu byl o šest let starší bratr Antonín, o němž víme, že si k 18. I. 1927 pronajal
v Šebetově zahradnictví: ve stejný den přijal i svého prvního učně, bratra Viléma. Po dvou letech získává Vilém výuční list a odchází
za praxi. Jako zahradnický příručí sbírá zkušenosti u zahradníka J. Šafránka v Blansku (1. 1. - 15. 8. 1929), dále u zahradníka
E. Queisera v severočeských Litoměřicích (15. 8. 1929 - 24. l. 1930) a posléze i u známého zahradníka L. Vlka v Jaroměřicích
(1. 2. - 31. 12. 1930).
Ani tuto praxi však mladý zahradník nepovažuje za dostačující. Touha vzdělávat se, vědět ze svého oboru co nejvíce jej
nakonec přivádí k rozhodnutí pokračovat ve dvouletém studiu na Zemském zahradnicko-ovocnářském
ústavu v Brně-Bobonicích,
kde nastupuje I. 9. 1931. Absolventské vysvědčení s celkovým prospěchem "velmi způsobilý" získává 9. 7. 1933, načež již I. 9.
téhož roku nastupuje jako vedoucí zahradník na velkostatku v Troubsku. Nedá mi, abych se ještě na okamžik nevrátila k výše
uvedenému vysvědčení. V. Smékal byl známkován celkem z 33 předmětů! K hlavním - těch bylo 12 - náleželo např. zužitkování
ovoce, ovoceznalství, řez zákrsků ovocných či kreslení plánů zahradních; k vedlejším patřilo např. hmyzoznalectví, nerostopis,
silozpyt, lučba, zákonoznalství, měřičství, kreslení, ale též i čeština, dějepis, zeměpis, počty a němčina.
Během svého působení v Troubsku se V. Smékal seznámil s Marií (nar. 8. 10. 1909), dcerou rolníka Jana Šafránka ze
sousedních Střelic (čp. 9). Vzali se v Brně 28. 9. 1937; když Marie obdržela v rodné vsi od svých rodičů věnem větší pozemek,
Vilém Smékal nezaváhal. - Ještě v říjnu téhož roku podává u svého dosavadního zaměstnavatele výpověď, načež se pouští nejen do
stavby domu (čp. 542), ale především do budování vlastního zahradnictví. Po dvou letech perné práce je, zdá se, vše hotové.
H.

Šebetovský zpravodaj
zahradnictví ve Střelicích. Kdo

Dne 8. dubna 1940 obdrží V. Smékal Živnostenský list, který jej opravňuje k provozování
může tušit, že půjde jen o několik měsíců!
Když v listopadu zastihne Viléma zpráva o bratrově smrti, má v zásadě na výběr: bud' prodat rozestavěný dům se
zahradnictvím v Šebetově (jehož se stává na zákl. odevzdací listiny z prosince téhož roku majitelem) a zůstat ve Střelicích, nebo se
naopak odstěhovat do Šebetova a prodat Střelice. V. Smékal se rozhoduje pro druhou variantu: "své" zahradnictví však neprodává,
nýbržje dlouhodobě pronajímá zahradníkovi Skřepskymu z Borotína. Ví, co činí, vždyť s manželkou vychovávají tři syny, a kdo ví,
snad některý z nich jednou půjde ve šlépějích svého otce.
Na svého dědečka krátce zavzpomínala paní Pavlína Dobešová, roz. Smékalová, nynější majitelka zahradnictví.
"Ze Střelic do Šebetova se děda s babičkou přistěhovali asi v r. 194/. V té době měli dva syny, v Šebetově se narodil třetí. Oba na zahradě společně pracovali; obhospodařovali tři velké skleníky, velké množství paienišť, která zakryvala značnou část
zahrady, ovocné stromky, keře malin, rybízu, angreštu. Ve sklepenich domu ve dvoře vedle zámku také pěstovali žampiony, Přísadami,
čerstvou zeleninou, ovocem a květinami zásobovali zámek (později ÚSP), okolní obchody a také místní obyvatele. V r. 1957 vstoupil
děda se svým majetkem do JZD. Po smrti babičky (1966) mu v zahradnictví pomáhal můj otec Václav Smékal, který se navíc přibližně
od r. /97/ věnoval i chovu včel. - Děda, zahradník Vilém Smékal, zemřel v prosinci r. /974. Ráda na něho vzpomínám; ráda si
vybavuj i chvíle, kdy jsem za ním jako malá chodívala do skleníku a sledovala, jak rovná přísady, přesazuje, zalévá. Sice měl vždy plno
práce, přesto si našel chvíli, aby nám (mě a sestře) vyprávěl pohádky - a ty uměl opravdu znamenitě. Často také vzpomínal na své
mládí, na učňovská léta. Svou práci dělal vždy s obětavostí a láskou. Byl by bezpochyby rád, kdyby věděl, že jeho odkaz, jeho
myšlenka ani po dvou generacích nezapadla, že je stále živá. "
Sr en 'e oh čejl1ě (/()ha. Ad 'dml1lícl zahradil'!. oJmll~t{ .~I·mlzahradil ,livlI II 'ede lili ďov()/eltou ..••
Poděkováni
Za vstřícnost děkuji paní P. Dobešové, jejíž informace,
k obohacení dnešního vyprávění o šebetovských zahradnících.
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Přiště
V červnu se vydáme, obdobně jako vloni, po stopách původních cest v okolí Šebetova: dovyprávíme si o zámeckém parku
začátku 20. st., krátce se zastavíme v Oboře, načež budeme Oborskou cestou pokračovat dál. Navštívíme bývalou panskou myslivnu
na Karlově a výlet zakončíme u hájovny na Pohoře.
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Na podkladě archívnich materiálů zpracovala Miroslava Boháčková
67935 Šebetov 72, tel. 724275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam.cz.

Pohled na areál zahradnictví s domem čp. 146. (Asi r. 1974).

Manželé Smékalovi pracuji v zahradě.
Vlevo pí. Říhová. (Kolem r. 1963).

Zahradník Vilém Smékal (vpravo). Konec 60. I. 20. st.

Severní část zahradnictví.

(Kolem r. /946).

