Červnové pranostiky
Jak se v červnu měsíc plní,
náhlých bouřek moc se vlní.
Pláče-li červen a neoschne žilko,
v zajících, koroptvích budem mít iidko.
Často-li se v červnu hrom ozývá,
kalné léto potom přicházívá.
V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá.
V červnu-li zamrazí,

úroda se zkazí.

V červnu deštivo a chladno
způsobi rok neúrodný snadno.
Hřímá-Ii v červnu, zvedne se obilí.

Z veřej ného zasedání ZO
Zápis ZO č. 5/2012 ze dne 9.5.2012
Přítomni:
Zdeněk Čížek, lvanka Hachlerová,
Mgr. Jana
Manová, Pavel Axman, Ing. Helena Karásková, Leoš Dosedla
Občané a hosté: pan Martin Dosedla
Ověřovatelé: lvanka Hachlerová, Leoš Dosedla
Zapisovatel: Zdeněk Čížek
Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce (Za) začalo v 18:00 hodin.
Starosta obce provedl kontrolu zápisu číslo 4/2012.
Doprojednání záměru odprodeje obecního pozemku p.č.
1324/2 bylo odloženo na příští schůzi.
Starosta obce předložil návrh rozpočtového
opatření
1/2012, které vyrovnává příjmy a výdaje obce. /Oprava účetní
položky TKO, výdaje na geofyzikální
průzkum,
úpravy
v kabelové televizi a pojištění majetku, příjmy zapojením
přebytků z minulého období!. za jednohlasně schvaluje.
Pan Martin Dosedla navrhnul úpravy svépomocí na kiosku
v areálu koupaliště. Podepření stropu trámem za 7 tis. Kč
a hydro a tepelná izolace střechy za 30 tis. Kč. za
jednohlasně schvaluje zafinancování úprav.
za po diskuzi s nájemcem navrhnulo zvýšení celodenního
vstupného na koupališti z 5 Kč na 10 Kč. V minulosti
vybírané vstupné krylo provozní sezónní náklady údržby
vody, ale nepokrývalo
investice na každoroční
přípravu
sezóny - opravy trhlin a nátěr stěn bazénu barvou. za
jednohlasně schvaluje zvýšení vstupného na 10 Kč/den.
V 18:45 hodin se dostavil člen za pan Pavel Axman.
za se seznámilo s žádostmi o přidělení bytu v domu č.p.
246. Celkem bylo evidováno
25 žádostí. Nejprve bylo
z evidence
vyřazeno 12 žadatelů, kteří se o byt ucházeli
v minulosti a na výzvu, zda jejich zájem trvá, se neozvali.
Další čtyři zájemci byli vyřazeni, neboť už nebyl znám jejich
pobyt a aktualizační dopisy se vrátily bez doručení. U daJších
pěti žadatel li byly evidovány
závazky vůči obci nebo
vlastnické právo k bydlení, což je Finančním úřadem velmi
přísně sledovaná překážka. Ze zbylých čtyřech žádostí za po
rozsáhlé diskuzi jednohlasně odsouhlasilo přidělení bytu paní
Markétě Sopouchové.
Starosta obce informoval o dlouhodobě problematických
pohledávkách
obce. za doporučilo pokusit se o odprodej
pohledávek.
Starosta
obce byl pověřen
přezkoumáním
možností a poptáním specializovaných firem.
Starosta předložil položkový rozpočet firmy PORČ Lysice
na stavbu štěrkové komunikace /stavebního základu/ v části
Čtvrtě. Projektant z důvodu jílovitého a často podmáčeného
podkladu
navrhnul
rozsáhlejší
štěrkové
podloží
spolu
s několika dešťovými vpusťmi a drenáží, které hodnotu díla

navýšily na I 653 268 Kč včetně DPH. Ke stavbě základu
komunikace
je nutno přistoupit
neprodleně,
vzhledem
k plánované kolaudaci jednoho z domů a záměru zahájení
stavebních prací na dalších čtyřech pozemcích. za investici
jednohlasně schvaluje.
V 19:30 hodin se dostavila členka za
paní Helena
Karásková.
Závěrem
schůze
informoval
starosta
o nutných
rekonstrukčních
pracích na balkónu OÚ, který je z minulosti
prorostlý kořeny a díky špatné izolaci promáčený se spoustou
praskJin. Klempířství Lajšner Úsobrno nabídlo v hodnotě 15
tis. Kč odstranění původní betonové dlažby a hydroizolaci
včetně oplechování. Práce již probíhají.
Dále starosta
informoval
o probíhajících
správních
řízeních kolem záměru zřízení výdejny léků.
Závěrem seznámil přítomné s geofyzikálním průzkumem
území Kapouňat.
Zde v letním období často dochází
k nedostačujícímu zásobení pitnou vodou. Průzkum prokázal,
že v okolí stávajícího jímacího území vodojemu nejsou žádné
vydatnější
prameny
způsobilé
k využití. Geo měření
prokázalo přítomnost vody pouze v rámci zemských poruch
vhodné k hloubkovému
čerpání s rizikem vyššího obsahu
vápníku. Se zprávou byla seznámena V AS Boskovice, která
se přiklání spíše k variantě vybudování dálkově řízeného
tlakového propoje se stávaj ícím vodovodem ve zbytku obce.
Starosta ve Svazku VaK prověří náklady projektové přípravy
a dotačnf možnosti.
Zasedání za bylo ukončeno ve 20: 15 hodin.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost
je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 dol2 hodin.
09.6. MUDr.
telefon
10.6. MVDr.
16.6. MVDr.
telefon
17.6. MVDr.
23.6. MUDr.
telefon
24.6. MDDr.
30.6. MUDr.

Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492,
516 477 319
Kutlíková, Boskovice, Lidická 8, 516 453 997
Šumberová, Lysice, Komenského 429,
516 472 227
Žilka, Benešov 19, telefon 516 467 313
Adamová, Letovice, Masarykovo náměstí 18,
516 474 018
Bedáňová, Boskovice, Lidická 8, 516 453 998
Bočková, Kunštát, nám. ČSČK 38, 516 462 203

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 III
Službu zaj išťuje ve všední dny od 17.00 hodin do 7.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

Šebetovský zpravodaj

Obecní cyklovýlet
Letošní
ročník
překonal
všechny
minulé rekordy účasti. Již po týdnu bylo
přislíbených
100 míst překročeno, takže
mi kemp v Moravci
zvýšil ubytovací
kapacitu na 125 lůžek. I tuto jsme již
ihned obsadili, takže užjen doplňujeme na
uvolněná místa náhradníky.
Na výlet odjíždíme v sobotu 9. června v 8:15 hodin
z nádraží v Šebetově. Minimálně hodinu před odjezdem tu
bude přistaveno nákladní auto na odložení jízdních kol.
Odložit kolo a přistoupit na vlak je také možné ve Skalici,
kde budeme od 8:36 hodin do 9: II hodin.
Návrat předpokládám v neděli 10. června v 15 :45 hodin.
Trička jsou k vyzvednutí v pátek 8. června od 8 do 16
hodin na obecním úřadě. Nevyzvednutá
trička bereme
s sebou, převzít se daj í ještě na nádraží v Šebetově, ve
Skalici nad Svitavou nebo na konci přepravy v Křižanově.
Pokyny, tipy na výlety, jízdní řád přepravy
spolu
s fotogalerií jsou na obecním webu. Od pátku 8. června tu
najdete i finální pokyny, které budeme rozdávat při startu
akce v papírové podobě.
Závěrem bych chtěl všechny přihlášené účastníky požádat
o řádné připravení jízdních kol. Sponzorem cyklovýletu je
Sport Petrů Boskovice, který kondici vašeho jednostopého
přibližovadla vyladí do spolehlivého stavu. Servisák Mojmír
Chlup /mobil: 723259 876/ je na akci schopen opravit jen
malý defekt či provést drobné úpravy a seřízení. V letošním
místy kopcovitém terénu je důležitá bezvadná funkce brzd
a řazení. Případné dotazy zodpovím na čísle: 602 836939.

Na Svátky řemesel do Kunštátu
Zapomenutá řemesla znovu ožijí v Kunštátě - ve dnech
9. a 10. června 2012 se totiž vareálu zdejšího zámeckého
parku uskuteční již pátý ročník Svátků řemesel. Návštěvníci
se mohou těšit na unikátní ukázky lidových řemesel, jakými
budou například
pálení dřevěného
uhlí v milíři, výroba
plechových zvonců, tavení železa v hliněné peci, výroba
ručně foukaného skla, točení na hrnčířskérn kruhu, výroba
loukoťového
kola, tesání trámů či drátování
hliněných
krajáčů.
Bohatý dvoudenní program nabídne i velkolepý rytířský
turnaj na koních na počest Krále Jiřího z Kunštátu
a Poděbrad, střelbu z historických
palných zbraní, akční
program s loveckými
dravci, bubenickou
show, ukázky
výcviku služebních psů a bojového umění či koncert Ilony
Stryové.
Záštitu nad akcí převzali - hejtman Jihornoravského
kraje
JUDr. Michal Hašek a senátor Jozef Regec, více informací
a program naleznete na webových stránkách
~
.
www.osremeslacz,
www.kunstat-rnesto.cz.
\~

Den Země
V pátek 20. dubna 2012 se konal II. ročník společné akce
u příležitosti Dne Země dvou sousedních málotřídních škol,
a to ZŠ Vanovice a ZŠ Šebetov. Akce se konala pod záštitou
pana starosty Dvořáka z Vanovic (člena sdružení MAS
Boskovicko, se sídlem v Letovicích).
Páteční ráno pro nás pedagogy i žáky ze Šebetova začalo na
školním dvoře kontrolou kol a připomenutfm si zásad bezpečné
jízdy ve skupině. Zopakovali jsme si, co všechno lidé potřebují
k životu na Zemi a současně si připomněli, čím vším lidé naší
planetě ubližují nebo škodí. Poté jsme vyrazili na kolech do
Vanovic do základní školy, se kterou již spoustu let pravidelně
spolupracujeme.
Přivítala
nás paní ředitelka Mgr. Jana

Cikánková, která nás seznámila s dopoledním programem.
Společně jsme shlédli krátký dokument "Planeta Země" na
interaktivní tabuli. Potom se žáci rozdělili do dvoučlenných
hlídek a plnili úkoly na šesti stanovištích (trefa mťěkem do
branky, kviz všeobecných znalostí, poznáváni ptáků, střelba ze
vzduchovky, poznávání rostlin, malosti prvnl pomoci), kde za
svoje výkony byli spravedlivě obodováni. Všichni žáci se velmi
dobře orientovali v terénu pomocí barevných fáborků a v cíli
odevzdala každá hlídka kartičku s celkovým ziskem bodů.
Jakmile doběhla poslední hlídka, všichni jsme se přesunuli na
"vanovické náměstíčko, kde už na nás čekal pan starosta
Dvořák a zahájili jsme soutěž v kresbě na chodnlku s tématem
"Slunce a je/to planety". Za nedlouho se celé prostranství před
hasičskou
zbrojnicí
začalo
pokrývat
obrázky,
které
znázorňovaly jednotlivé planety - Merkur, Venuše, Země, Mars,
Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, jak obíhají kolem Slunce. Ranní
mlhu vystřídalo sluníčko a všem se vydařily opravdu nádherné
obrázky. Porota složena z přítomných pedagogů obou škol byla
posílena hlasem organizátora výtvarné soutěže, starostou panem
Dvořákem. Každý člen poroty měl k dispozici nejvýše 10 bodů,
které rozdělil mezi tři obrázky, které ho nejvíce zaujaly.
Hodnotila se čistota provedení, dodržení tématu, využití daného
prostoru, barevnost aj. Úkol to byl nelehký, protože všechny
kresby byly zaj ímavé a každý chtěl vyhrát. Následně se všechny
body sečetly a určilo se pořadí. Pan Dvořák, zástupce sdružení
MAS pro obnovu venkova, předal vítězným žákům diplomy
a ceny, které věnovalo právě toto sdružení. Poděkoval všem
přítomným dětem za snahu a účast v soutěži, vyzdvihl klady
spolupráce obou škol a připomněl úspěchy a význam sdružení
MAS pro obnovu venkova.
Paní ředitelka Mgr. Jana Cikánková vyhlásila nejlepší hlídky
v branném závodu. Následovalo focení vítězů i jednotlivých
škol a společné focení všech aktérů. Po příjemně a náročně
stráveném dopoledni jsme se rozloučili se slibem, že příští rok
opět přijedeme. Nasadili jsme cyklistické přilby a rozjeli se zpět
do Šebetova. Akce se nám vydařila, jízda na kole šetřila naše
prostředí a my všichni udělali něco pro své zdraví.
Mgr. Jana Manová, ZŠ Šebetov

Ze školky
Školní rok jsme zahájili I. září slavnostním otevřením
dětského hřiště. Děti si poprvé vyzkoušely, jak se na nové
sestavě mohou vyřádit, a od té doby ji využíváme téměř denně.
Ale nejen hřiště je náplní naší školičky. V letošním roce máme
pouze jeden kroužek - flétnu. Do tohoto kroužku se přihlásily tři
holčičky. Na podzim jezdili téměř všichni předškoláci do
Boskovic na plavecký výcvik.
Zúčastnili jsme se s krátkým vystoupením zářiového vítání
občánků. Děti měly trému, ale nakonec vše zvládly se ctí.
V říjnu se jako každý rok ve spolupráci se školní družinou
konala drakiáda s opékáním špekáčků, Počasí se vydařilo, draci
létali, a špekáčky chutnaly. V tomto měsíci jsme navštívili
Základní školu, kde jsme se zúčastnili výchovného koncertu
"Babička Chrota vypráví". Děti se pohádkovou formou
seznámily se spoustou hudebních nástrojů ajejich historií.
V listopadu jsme jeli do Velkých Opatovic na divadelní
vystoupení "Včelí medvídci od jara do zimy".
Ani jsme se nenadáli a byl tu prosinec a s ním Mikulášská
nadílka s čerty, Mikulášem a andělem. To bylo slibů, jak se
polepšíme a budeme na sebe hodní. ...vydrželi jsme to alespoň
do Vánoc, takže dárečky
pod stromečkem
nechyběly.
Stromeček jsme letos ozdobili společně s rodiči v rámci vánoční
dílny. Zde jsme také společně s maminkami "napekli" spoustu
dobrého cukroví. Část se snědla hned, část jsme si nechali na
vánoční besídku, která je každoročně s bývalými zaměstnanci
naší školky.
Další dílna s rodiči se konala 3. dubna, a byla ryze ve
velikonočním duchu. Kromě Velikonoc jsme v dubnu oslavili

červen 2012
také Den země vycházkou k místní čističce odpadů.
Pak už naplno začala příprava na vystoupení ke Dni matek.
Paní ředitelka nám rozdala básničky a celý měsíc jsme je
pilovali, aby nás tréma nezaskočila.
V květnu jsme společně s rodinnými příslušníky jeli na výlet
do brněnské ZOO. I tady nám počasí přálo, vrátili jsme se
unavení, ale plní hezkých zážitků.
V pondělí 28.5. přijel do školky již tradičně ke Dni dětí,
skákací hrad.
Teď už nás čeká jen slavnostní závěr školního roku
a rozloučení s našimi předškoláky. Letos to jsou: Nicol
Cápalová, Michaela Jašková, Eliáš Měkota Michal Růžička,
Adam Stloukal, Teodor Jekl, Shannen Štěpán ková a Denisa
Rosenbergová. Přejeme jim mnoho úspěchů v Základní škole,
samé
jedničky,
a
nejen
jim,
ale
všem
dětem
a zaměstnancům Mateřské školy krásně prožité prázdniny.
Se školkou se rozloučíme
zábavným
odpolednem
Mravenčení v MŠ - budeme plnit úkoly, opékat buřtíky, zpívat
u táboráku a ti odvážlivci spát v MŠ. Nevěříte? Už jsme veJci
a samostatní a být chvili bez rodičů zvládneme hravě.
Zapsala Jitka Horáková

Plánované akce v obci
Cvičení
a čtvrtek

žen pod vedením
pí. Tesařové
každé
v tělocvičně školy od 18:30 do 19:30 hodin.

úterý

Kroužek
břišních
tanců je organizován
v tělocvičně
Základní školy každý pátek od 16 do 16:30 hodin.
Veřejná schůze Zastupitelstva
obce se uskuteční
13. června od 18 hodin v kanceláři úřadu.
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zdraví,
Našim
milým oslavencům
přejeme
hodně
spokojenosti, rodinné pohody a plno elánu do dalšiclt
krásných let života.
/Pokud chcete

11 svého jména

Nabídka služeb

od 14 do 15 hodin.

Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek lx za 14 dní. Ve čtvrtek 7. června,
21. června a 5. července 2012.
Reklamace
neodvezených
nádob
vynzuje pan Šotnar
z firmy SITA Boskovice, telefon 516426415.
Svozy separovaných
odpadů v kontejnerech:
papír - 7. 6.,21. 6., 5. 7. 2012
plasty - 14. 6.,25. 6., 9. 7. 2012
sklo - kontejnery 13. 6., 27. 6., 11. 7., zvony 23, 25 a 29
týden.
Holičství
- kadeřnictví,
manikúra,
modeláž
nehtů,
parafínové
lázně, kurzy NAIL-ARTu,
prodej kosmetiky
Oriflame, a~ternativní
medicína ENERGY, numerologie,
v přízemí OU, na objednání na telefonu 722 204 226.
Knihovna

je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.

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 - 736 484 631, o víkendech - 731 413488.
Programy v kabelovce - SMS na číslo 602 836 939.
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Poslední fotbalové utkání
v malé kopané jarního kola
v zámeckém parku sehraje tým 1. FC Šebetov v sobotu
9. června v 17 hodin proti soupeři FK Lažánky.

Idle platného trvalého pobytu!
Paní
Karolina
Svobodová
Vladimír
Pan
Axman
Paní
Milada
Tupá
Paní
Emilie
Najšlová
Paní
Marie
Prchalová
Zdenka
Machátová
Paní
Pan
Petr
Reisig
Zdenka
Paní
Laštovičková
Paní
Marcela
Greplová
Paní
Helena
Střížová
Daňková
Paní
Hedvika
Paní
Emilie
Nejezchlebová
Pan
Rosenberg
Antonín
Střiž
Pan
Miroslav
Květoslava
Ponocná
Paní
Paní
Lýdia
Šichová
Vobejdová
Paní
Miroslava
Vojtěchová
Paní
Ludmila
Paní
Marie
Dočekalová
Pan
Petr
Langer

a 7. července

uvést titul, prosíme, oznamte nám to!

~

Sběrna
odpadů
je otevřena v letním režimu ~
každou lichou sobotu v měsíci, tedy 9. června, 23. června

Mateřská škola tímto děkuje paní Sedlákové za dobroty ke
Dni dětí.
* Pilně pracujeme na novém Zeleném kříži. Předpokládám,
že koncem června by se mohlo podařit jej i osadit.
* 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 byla 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.
* Na koupališti byl po zimě vyspraven bazén, na kterém se
objevila opět spousta trhlin, s pomocí brigádníků byl natřen
do parádní modré a ze všech dostupných komponentů jsem
zrekonstruoval
podvodní
osvětlení.
Teď už jen čekat
a doufat, že konečně pořádně zaprší a zlepší se tak přítok,
který je letos rekordně slabý. Od července bych rád zahájil
sezónu s provozem filtrace a úpravy vody.
* Graf zobrazuje vývoj teplot v Šebetově v květnu včetně
onoho osudného
mrazivého
rána. Data pořizuje obecní
meteostanice.
S pomocí
internetu
se kdykoliv
můžete
podívat nejen na teplotu ale i na sílu větru, tlak, množství
srážek a mnoho dalšího - za 24 hodin, týden či měsíc. Odkaz
najdete na obecním webu. Meteostanice je jednou z mnoha
funkcionalit,
kterými chci obohatit nový webový portál,
který bych rád do konce roku spustil do ostrého provozu.
Teplota venkovní: Přehled za posledních 30 dní
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Připravujeme:
20.7.
04.9.
07.9.
14.9.

Líbáš jako ďábel
Madagaskar 3
Muži v černém 3
Prci, prci, prcičky: Školní sraz

Program kina Šebetov
Pátek 8. června - SIGNÁL

CSFD.com 5,6/10.

Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája (Kryštof
Hádek) a Filos (Vojta Dyk). Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového mobilního vysílače. Vidina
zisku vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště když se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku,
na kterém bude vysílač stát. Vesnice se rychle stává bitevním polem a to s využitím všech povolených i nepovolených zbraní.
Je ovšem otázkou, zda Filos s Kájou budou schopni naplnit očekávání, do nich vkládaná. Možná totiž nejsou tím, za co se
vydávají ...
Signál vtipně a překvapivě rozehrává oblíbenou komediální zápletku o malém chytrém podrazu, který sází na lidskou
chamtivost a touhu přechytračit sousedy. Film v moderním podání navazuje na tradici hrdinů nejlepších českých komedií, jaké
představovaly ve své době postavy z legendární veselohry Vesničko má středisková nebo rázovití venkované z komedie
Dědictví aneb kurvahošigutentag.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 115 minut, www.bontonfilm.cz.

Pátek 15. června - LORAX

IMDB.com 6,5/10.

Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek živé přírody, ptáte se? Je to městečko, v němž žije dvanáctiletý Ted. Všechno je
tu náramně umělé, včetně zvířat, kytek a stromů u kterých si můžete dálkovým ovladačem nastavit jarní, letní, podzimní, zimní
a disco variantu. Komu by se chtělo ven, za vysokou a neprodyšně uzavřenou hradbu města, na jejíž neprůchodnost dohlížejí
gorily místního vládce, pana O'Hareho? Zdejší lidé si na to zvykli a většina z nich už dávno zapomněla, jak vypadá opravdová
příroda. Nepřijde jim divné, že čerstvý vzduch se prodává v pet lahvích, což je voda na O'Hareho mlýn. Jenže Tedova láska
Audrey, coby nevyléčitelná romantická duše, touží po stromu "z masa a kostí". Akční babička Norma chlapci poradí, aby si
zašel pro radu k legendami opředenému Jednorázovi. Ten ovšem údajně žije za zdmi města. A tak se Ted poprvé v životě
podívá ven, do skutečného světa. A na Tedovi bude, aby ji zachránil tím, že vysadí poslední existující sazenici živého stromu
a připomene lidem, že vždycky nebylo všechno umělé. Jenže takové chování přímo ohrožuje živobytí pana O'Hareho. A to
nemůže zůstat bez odezvy.
Lorax je živelná smršť bláznivých akčních gagů a muzikálových čísel, kterou budou vaše děti milovat. A jestli si pak začnou
o trochu víc vážit stromů, tak to budou jistě body navíc.
Klasický formát, české znění, volně pristupny. 86 minut, www.bonlonfilm.cz.

Pátek 22. června - BITEVNÍ LOĎ

IMDB.com 6,2/10.

Bitva o Zemi začne na vodě.
Hopper (Taylor Kitsch) nikdy nechtěl sloužit u válečného námořnictvajako
jeho starší bratr. Kvůli velkému průšvihu ale musel.
Nechtělo se mu ani požádat o ruku své holky (Brooklyn Decker) jejího otce (Liam Neeson), shodou nešťastných náhod svého
nejvyššího velitele. Bude muset. Nikdy také nechtěl bojovat proti mimozemské invazi. ] k tomu ho okolnosti donutí. Pokud ne,
všichni končíme. Peter Berg, režisér akční komedie Hancock a thrilleru Království, na Zemi přivedl další nepřátelsky naladěné
mimozemšťany.
S nimi si to na férovku rozdají stateční námořníci, v jejichž řadách najdete i sličnou dělostřelkyni Raikesovou
v "civilu"
popovou hvězdu Rihannu. Všichni se stali obětmi ambiciózního
vědeckého
experimentu
jehož cílem bylo nalezení
inteligentního života kdekoli ve vesmíru. Vysílaný signál skutečně na jedné planetě zachytili a vyslali několik průzkumných
lodí které měly zjistit, odkud se to ozývá a jak to tam vypadá. Mimozemšťané
přistáli na moři poblíž Havajských ostrovů,
uprostřed probíhajícího mezinárodního námořního cvičení, které si interpretovali po svém a začali se bránit. Hopper má tedy
pořádný důvod pustit se do boje. Přestřelka do posledního náboje mezi "našimi" a mimozemskými bitevníky bude mít stejné
grády jako pošťuchování Autobotů a Decepticonů v Transformers.

Širokoúhlý film, české titulky, přístupný od 12 let, 131 minut, www.bontonfilm.cz.

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.
Tisk ObÚ Šebetov. Náklad 700 kusů. ZDARMA. Kontakt: Tel./fax. 516465 429, e-mail: sebetov@sebetov.cz.
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Oborská cesta
Před sebou mám rozloženo několik historických map - tedy nikoliv na stole, jak by se snad mohlo zdát, nýbrž na obrazovce počítače:
teď mne vlastně napadá - vystihuje vůbec slůvko "rozloženo" skutečný stav věci? Neměla bych možná napsat "otevřeno", "rozkliknuto" či
tak něco? No, řešit to zatím nebudu, ve skutečnosti mne totiž zajímá zcela jiná otázka: ve které z uvedených map - té nejstarší už bude
zanedlouho plných tři sta let - se mi poprvé podaří objevit cestu, vedoucí od rybníka v Oboře směrem k silnici mezi Karlovem a Pohorou!
Bohužel, v MUllerově mapě Moravy z r. 1716 je sice zakreslen puntík se jménem Šebetov; také lze pochopit, že obec leží pod
zalesněnými kopci, leč byť jen náznak - podotýkám jakékoliv cesty zcela chybí. Nezbývá mi tedy, než nahlédnout do další mapy. Je
vojenská, také o padesát let mladší, a už na první pohled je zřejmé, že bude sdflnější. - Ano, silnice od Knínic: vlevo šibenice, vpravo
kaplička, potok v Přídolí, a Šebetov. Silnice se rozdvojuje: zatímco jedna část sbíhá dolů do vsi, druhá směřuje mezi poli (která se na jiné
mapě skrývají pod společným označením Za Hz/mni) přímo ke klášternímu dvoru (dnes komunikace mezi autobazarem
a obchodem Megi). Odtud pokračuje dál podél zdi parku, načež v místě, kde bude zanedlouho stát dům čp. 76, se opět větvf - vpravo sleduje
potok (ještě pár roků a najdeme zde první kapouňatské domky) a začíná pomalu stoupat vzhůru k lesu, kde se napojuje na cestu od Knínic,
- vlevo pak směřuje odbočkou k rybníku v Oboře. Kam dále? - přernýšlfrn při pohledu na zeleně kolorované stromky, které hustě zakrývají
plochu východně od Šebetova. Kde se vytratila žlutá stužka, znázorňující "naši" cestu? Vpravo se vine již zmíněná cesta ke Křižnicím,
vlevo stoupá známá Rychvaldská cesta; Oborskou cestu však nenacházím. Jediné, co mne napadá je, že v r. 1764 ještě neexistovala
(s ohledem na dvě sousední komunikace snad neměla ani důvod), a pokud ano, pak muselo jít celkem o bezvýznamnou stezku, která nestála
důstojníkovi vojenské topografické služby, jenž prováděl mapování, za bližší pozornost. Bohužel, více světla do celé záležitosti nevnese ani
sice velmi plastické, nicméně jak již víme, také hodně poškozené vyobrazení klášterního areálu z r. 1759. Cesta se na obraze stáčí podél
rybníka a posléze se nepatrně rozšiřuje před dřevěnou bránou (v místě dnešní branky a pilířů - pozůstatků pozdější brány), spojující Oboru
s parkem. Zda však pokračuje dál na východ, to se už asi nikdy nedovíme.
Opusťme nejasné století osmnácté a nahlédněme do století devatenáctého. Našimi průvodci se stanou opět vojenské mapy - jedna
z r. 1834, druhá o čtyřicet let mladši. Na obou je již Oborská cesta zřetelně vyznačená. Pod topografickým číslem 1085 vybočuje ze silnice
před domem čp. 76, u rybníka se stáčí vlevo a podél nivy stoupá v mírném oblouku vzhůru. Končí vyústěním na silnici k Pohoře. Na první
pohled by se mohlo zdát, že vlastně hovořím o trase té cesty, po které chodíme v dnešní době. Ne, není to pravda. Původní, řekněme "stará"
Oborská cesta nemá ve skutečnosti s tou dnešní nic společného - vyjma snad krátkého úseku kolem rybníka. Kde j i tedy hledat? Prostá
otázka - stejně prostá odpověď: o několik metrů jižněj i. Až tudy někdy půjdete, podívejte se v místech za vodojemem směrem doprava. Jak
budete postupně stoupat, zahlédnete dole pod sebou úvozovou cestu. Chvíli bude sledovat jeden z pramenů, načež se v prvním prudším
stoupání vytratí kdesi mezi stromy. Znovu se s ní setkáte až několik desítek metrů před silnicí. Přichází pochopitelně zprava a je hustě
zarostlá trávou. Zjednodušeně řečeno - neudržovaná, v některých úsecích obtížně schůdná lesní cesta - leč, nebylo tomu tak vždy. Přenesme
se tedy o více jak sto let nazpět a zkusme si, na základě mapy a dobových materiálů, o jejím okolí povědět něco bližšího.

Rybník v Oboře - zastavení první
V r. 1834 najdeme nad rybníkem, v místě původního letohrádku, zděnou obytnou budovu (dnes čp. 101 atd.). Kolmo k ní, směrem do
svahu, volně navazují další dvě zděné, tentokrát všakjiž hospodářské budovy. Jedna z nich původně sloužilajako škrobárna, zač. 70. I. 19. st.
pak byla přestavěná na čepkárnu. O kterou z uvedených budov se však přesně jednalo, těžko říct. Na mapě z r. 1871 je první stavba
(ve směru od parku) již zbourána, respektive je z ní zachována pouze přední, podélná část. Totéž se opakuje i na mapě z r. 1913. A dnešní
stav? Zatímco první z objektů zmizel bez náhrady, na místě druhého najdeme kůlnu. - Ještě připomenu, že vpravo, těsně před vstupem do
"areálu" Obory, bývala dříve ledárna. Poté, co se před pár desítkami let zřítil strop, zůstala po ní v kopci jen vyhloubená jáma.
Na obou zmíněných mapách obklopuje hospodářský dvůr ve svahu od jihu třešňový sad, který se překlápí přes hřbet kopce
a pokračuje dolů, k rybníčku (dnešní koupaliště), Že jde skutečně o třešně, jsem pochopitelně z mapy nevyčetla - k této informaci mi
posloužilo zcela jiné svědectví: totiž vzpomínka paní knihovnice J. Vybíhalové na vyprávění, které slýchávala o svém pradědečkovi, Josefu
Kopalovi. - Ten sloužil na "panském", čili u velkostatku, kde byl, mimo jiné, pověřen každé léto hlídáním třešňového sadu nad rybníkem
v Oboře. Odtud se mu také přezdívalo "Třešňák". - Až na zmíněnou přezdívku lze skutečně doložit, že Josef Kopal (nar. 1857 na čp. 74zemřel r. 1922 na čp. 95) sloužil před r. 1914 jako noční hlídač u barona Kčnigswartera.
Nad rybníkem, v místech, kde se z okolních svahů stahuje voda, nerostly dříve stromy či keře,jakje tomu dnes. Podle původní mapy
se zde rozkládala podrnáčená louka. Obepínala úpatí kopců a v podobě úzké šije vybíhala v délce nejméně 250 m vzhůru podél cesty.
Zhruba uprostřed louky, při úpatí lesa, vidíme v r. 1834 dřevěné, posléze zděné stavení - snad kůlnu. Na stejném místě se nachází ještě
v r. 1913. O jaký objekt přesně šlo a k čemu sloužil, není zatím bohužel jasné.
Pomalu opouštíme rybník ajeho bezprostřední okolí. Z pohledu mapy z r. 1834 nás nyní čeká necelých 600 m dlouhý úsek. Cesta zde
prochází smíšeným lesem.

Stará Obora (Thiergarten) - zastavení druhé
Oborskou cestou jsme vystoupali až do jejího nejvyššího možného bodu, a současně i do místa, kde se také napojuje na silnici, vedoucf
směrem k Pohoře. Zatímco dnes se v tomto prostoru nachází vesměs mladý, smrkový les, před více jak 180 lety byla situace přece jen
poněkud odlišná. Pole, louky -louky, pole, tak lze ve stručnosti charakterizovat hřbet Bělského kopce, jak jej ve svém náhledu zaznamenává
mapa z r. 1834. Zelené a hnědé obdélníčky se táhnou od Křižnic až k Zelenému kříži a logicky obepínají i "naši" cestu. Přinejmenším
zvláštní, když si uvědomíme, že po celá staletí rostl v těchto místech hustý les, ve kterém se při lovech na jeleny či daňky vystřídali snad
všichni majitelé šebetovského panství! Kde hledat příčinu tak nečekané změny? Kdo měl tu sílu porušit tradici a část lesní tratě zvané
odjakživa Stará Obora přeměnit na louky a pole? A půjde o stav řekněme trvalý, či se do těchto míst les ještě někdy znovu vrátí? - Dnes
odpověď na poslední otázku známe; mapa z r. J 913 na ni dokázala odpovědět jen z části (pole a louky se v tomto období nacházely ještě ve
směru od Křižnic na Bělou, kolem Karlova a před Zeleným křížem, zbývající části již byly opět zalesněny); mapa z r. 1871 odpověď sotva

Šebetovský zpravodaj
tušila (poprvé se objevuje znovuzalesněný
úsekjižně od Karlova); co však s naší starou známou vojenskou mapou z r. 1834? Nezbývá, nežjí
dopřát opět trochu pozornosti. Právem si ji zaslouží - vždyť je vůbec prvním dokladem, který zcela reálně dokumentuje místo naše dalšího
zastavení,jimžje
....

Karlov (Karl berg) - zastavení třetí
Panství: Šebetov.
Majitel: hrabě Karel Strachwitz z Kamenice.
Poloha: Bělský kopec. vlevo při silnici čs. 1078.
Vzdálenost: 1635 rak. sáhů od panského dvora v Šebetově, 615 rak. sáhů od Křižnic.
Založen: mezi lety 1827 - 1831 (písemné údaje se liší) jako hospodářský dvůr hro Karlem Strachwitzem,

po němž získává i své
Pravděpodobně v r. 1882 je dvůr zrušen, načež areál přebírá lesní správa, která zde zřizuje hájovnu (pro polesí Šebetov).
Půdorys: nepravidelný, v r. 1834 bez ohraničení, v r. 1871 pozemek oplocen do tvaru řekněme nepravidelného
lichoběžníku
a stranách cca 37x42x45x43 rak. sáhů.

pojmenování.

Součástí dvora je:
I. Obytné stavení - ve vzdálenosti 5 r. s. od silnice, dřevěné, směrem do dvora zelinářská zahrádka. (K r. 1871 - nově postavěné,
zděné, ve vzdál. 3 r. s. od silnice, přední část byt, za ním hospodář. zázemí, zelinářská zahrada vlevo; k r. 1913 - prodloužení západní části
domu o chlévy; od té doby dispozice domu nerněnná, časem drobné úpravy).
2. Objekt vlevo - patrně stodola, dřevěná, půdorys obdélníku, volně stoj ící. (K r. 1871 - dřevěná, z boku drobná přístavba; k r. 1913na stejném místě postavena nová, zděná; od té doby dispozice stodoly neměnná, časem drobné úpravy).
3. Objekt proti domu - patrně kůlna/stodola
(zahloubený
sklípek), dřevěná, půdorys obdélníku, volně stojící. Zelinářská zahrada
z levé strany směrem k sousední kůlně. (K r. 1871 - stav neměnný, k r. 1913 - zbouráno bez náhrady; dnes - pozůstatek sklípku).
4. Objekt uprostřed dvora - drobná, dřevěná stavba neznámého účelu, půdorys čtverce. (K r. 1871 zbořena).
5. Chlévy - zděná budova vpravo od obytného domu, samostatně stojící, půdorys obdélníku o stranách cca 22 x 5 r. s. (K r. 1871 stav neměnný, k r. 1913 - zbouráno bez náhrady, kámen byl patrně použit na přestavbu původní dřevěné kůlny - viz výše; místo, kde se
budova dříve nacházela, obklopují dodnes více jak stoleté stromy. Podle jedné Z informaci se snad právě zde měly v 30. - 50. letech min. st.

konat tanečnl zábavy. Obraclm se na všechny, kdo by o tom věděli vice, prosím, ozvěte se.
Hodnota objektu: - v r. 1930 odhadla vídeňská pojišťovací společnost .Donau" budovu hájenky na 24250
II 000 Kč a nezapomněla

ani na bleskosvod,

který ocenila částkou

Kč, přilehlou

kůlnu na

I 200 Kč.

Obyvatelé:
Do r. 1858 - není dispozici žádné konkrétní jméno, což však ještě neznamená,

že by ve dvoře nikdo nebydlel.
K r. 1858 - dráb Josef ŠTĚRBA (pocházel z Vísek) s manželkou Annou a synem Martinem. (J. Štěrba pracoval na panství
prokazatelně j iž v r. 1850 - zda přímo na Karlově, těžko říct).
Kr. 1869 - děvečka "při dobytku" Veronika A DRLíKOV Á z Benešova, se synem Prokopem. (U velkostatku pracovali i její rodiče
a sourozenci prokazatelně již v r. 1858 - bydleli na čp. 50). V uvedeném roce je na Karlově zapsán ještě pacholek František Špinka, který
pocházel z vesničky Ohaře u Kolína.
Kr. 1880 - šafář Jan BARÁK (pocházel z Cetkovic čp. 66) s manželkou Annou a třemi dětmi. V zápisu se uvádí jako "privátní
sluha", z čehož lze vyvodit, že dvůr spravoval pro tehdejší nájemce, jimiž byli do konce r. 1882 J. Zemánek a F. Dračka z Cetkovic.
V r. 1883 přebírá Karlův dvůr do své správy opět velkostatek a snad j iž v témže roce zde nově zřizuje hájovnu.
K r. 1890 - František Gunzel, první lesní správce na Karlově (někdy se též chybně uvádí jako Kunzel). Do hájovny se přistěhoval
patrně v r. 1883 ze Šebetova. Co o něm víme? Pocházel z vesničky Kallich (dnes osada Kolek), ležící v Krušných Horách, při samé hranici
s Německem, kde se narodil 18. 2. 1825 jako nemanželský
syn jisté Anně Gunzelové, dceři místního nádeníka. Na šebetovské panství
přichází někdy před r. 1855 jižjako ženatý - s manželkou Annou roz. Eikertovou, pocházející z obce Weischlitz v jižním Sasku, vychovávají
dvě děti - syna Josefa (později studoval gymn. v Mor. Třebové) a dceru Marii (osud zatím neznám).
Zpočátku bydlí ve dvoře u zámku;
od r. 1868 jsou pak zapsáni na domku čp. 91 v Horním Zábraní. V r. 1874 Anna GUnzelová ve věku 49 roků umírá na zánět plic. V lednu
r. 1875 se panský revírník Fr. GUnzel žení podruhé - tentokrát v Letovicích, odkud si také přivádí o plných 22 let mladší manželku Marii,
roz. Haderovou. (Jediné dítě, syn František později vystuduje a před r. 1914 se stane majitelem speditérské firmy v Brně). O osudu F. GUnzla
po r. 1890 zatím nic bližšího nevím.
Kr. 1900, 1910 - Maxmilian Ullmann, lesní správce. Pocházel z Frýdlantu nad Mor., kde se nar. v r. 1865. Do Šebetova přišel
v r. 1891. Byl svobodný. Zatímco v r. 1900 je zapsán na hájovně sám, o deset let později zaměstnává hospodyni Fr. Veverkovou z Knínic
a služku V. Luňáčkovou. O jeho dalších osudech po r. 1911 zatím není nic známo.
Kr. 1920 - František Říha, revírnfk, nar. v r. 1887 v Černém Kostelci (dnes Kostelec n. Čer. Lesy, střední Čechy).
a Karlově žil
s manž. Klárou ajejí matkou. Jako služebné jsou zapsány R. Riedlová a M. Minxová, obě z Okrouhlé.

Pochopitelně, že uvedený výčet ani zdaleka neobsahuje všechna jména správců či revirniků, kle" se v hájovně na Karlově
od r. 1883 vystiidali. O některých vim, o některých však ne - zvláště mi chyb! doplnit 30 - 50 léta min. st. Z toho dli vodu se tedy znovu
obraclm na všechny pamětniky, kteii by mi v tomto směru dokázali poradit - prosim, ozvěte se. (Totéž platí i pro bývalé panské ltájovny
na Pohoťe, na Kořenci, v Pilském ůdoll a na Melkově).
Je to už dávno, co se s hájovnou na Karlově naposledy rozloučili revírníci Fr. GUnzel a M. Ullmann, co odešel Fr. Říha. Čas jde
kupředu a přináší neustále nové změny. - Píše se r. 1945; konec II. sv. v., Benešovy dekrety, konfiskace. Šebetovský velkostatek přechází
pod správu Státních lesů se sídlem v Olomouci. - ového majitele hájovny tedy známe, co však ještě chybí zcela upřesnit, jsou jména
pracovníků SL, kteří zde do konce 50. let bydleli. Protože se celá záležitost má asi tak, jako když jsem se vloni na podzim snažila vyhledat
bývalé zaměstnance pošty, pominu prozatím toto období a uvedu až datum I. květen 1959. V tento den nastupuje na Karlov nový vedoucí
polesí. Je ironií osudu, že až bude za dvacet let odtud odcházet, společně s ním odejde i jedna velká, bezmála sto let trvající kapitola, kapitola
nazvaná, hájovna Karlov". Hovořím o muži, který celý svůj život - a ten nebyl, bohužel, právě nejdelší - zasvětil lesnictví a všemu, co
s tímto souvisí; o muži, který svou práci miloval a obětoval jí všechen svůj čas; hovořím o panu Čestmíru Kalandrovi.
Čestmír K a I a n d r a pocházel z Úsobrna (čp. 56), kde se narodil v r. 1933 jako syn dělníka v místních sklárnách Františka Kalandry
a jeho manželky Anežky roz. Čujanové.
Během válečných let vychodil v rodné vsi obecnou školu a následně, do r. 1948, pak měšťanskou
školu v Jaroměřicích. - Kam dále? Jaký si zvolit učební obor? Čemu se v životě věnovat? Otázky, nad kterými nemusel mladý hoch vůbec
přemýšlet: odpověď totiž znal dávno dopředu - možná právě už od té chvíle, kdy poprvé vstoupil v doprovodu svého tatínka, nadšeného
myslivce, na ztichlou lesní mýtinu, kdy poprvé uviděl malého kolouška, poprvé založil seno do krmelce. Poznávat přírodu zase z té
odbomější stránky pak chlapce učil, během příležitostných návštěv v rodném kraji, i jeho strýc, Ing. Augustin Kalandra. (V 30. I. pracoval ve
Státním výzkumném ústavu ochrany lesů v Praze, od r. 1950 pak působil jako docent a vedoucí katedry ochrany lesů na lesnické fakultě

červen 2012
v Brně, později jako profesor v Praze. V r. 1956 byl jmenován doktorem věd, v r. 1962 dopisujícím členem Čsl. Akademie věd. Věnoval se
především výzkumu chorošů ajiných dřevokazných hub).
1. září 1948 nastupuje Č. Kalandra do prvního ročníku dvouleté Základní odborné školy lesnické ve Stříbrnicích - Novém Rumburku,
což byla osada (dnes součást Stříbrnic), ležící na úpatí Kralického Sněžníku. V r. 1950 pokračuje na Vyšší lesnické škole v Hranicích
(2 roky), načež svá studia zakončí v r. 1954 na Vyšší lesnické technické škole v Trutnově.
Před odchodem na vojnu (podzim 1954) krátce
pracuje na SLH Kraslice, polesí Vysoké Hamry, kde zastává funkci technika. Po vojně se na LZ Kraslice opět vrací, tentokrát jako technik
v polesí Krásná Lfpa (severní Čechy). " Moje práce na polesí pozůstávala z toho, žejsem prováděl hlavně kancelářské práce, jako výplaty,

povoznické výplaty a podvýkony. " napíše

é. Kalandra v r. 1965 do svého" Pracovního deníku. "

Na jaře r. 1957 nastupuje Č. Kalandra na LZ Boskovice, polesí Úsobrno, kde dočasně přebírá práci technika za nemocného kolegu.
A již víme, že 1. 5. 1959 jeho kroky směřují, tentokrát zcela nově ve funkci vedoucího polesí, do hájovny na Karlově. V r. 1965 v již
zmíněném Pracovním deníku o "svém" polesí napíše:

"Polesí se rozkládá na rozloze 2.001 ha.... Polesí tvoří čtyři lesnické úseky. Pracuje zde vedoucí polesí, technik a čtyři lesníci.
Budova polesi je umístěna piibližně ve středu polesí. Ostatní budovy (hájenky) jsou také rozmistěny dobře. Na úseku Mojetín však hájovna
chybí. ...Zastoupení dřevinje 74% smrk, jedle 3%, bor 9%, moděin 4% a listnáče 10 %. ... Výměra honitby je 2358 ha včetně polí. ... Polesi je
rozděleno na dvě honitby a to honitba Melkov a Drahnov .... K I. lll. 1965, kdy se dělalo sčítání zvěie, bylo dosaženo následujících stavů:
jelení 3, srnčí 107, zajiců 157, bažantů 57, koroptve 32 .... K řádnému provozu myslivosti je také třeba loveckého psa .... Také na naší honitbě
máme mít dva ohaře a dva norníky. K dnešnímu dni máme jen jednoho ohaře ajednoho norníka. Dle zkušenosti, které jsem ziskal při výcviku
oharů .... myslím, že pro lesní honitby se hodí ohaři hrubosrsti (český fousek), než ohaři krátkosrstí. Z norniků použiváme dlouhosrstého
jezevčika ajoxteriéra. "
Jak vyplývá z předchozího odstavce, Č. Kalandra se rovněž zabýval chovem a výcvikem loveckých psů. V 60. letech založil chovnou
stanici, zaměřenou na domácí plemeno český fousek. Psi, kteří stanici opouštěli, nesli rodokmenový
přívlastek
Karlovských lesů ".
Y 70. letech se již věnoval pouze výcviku psů - vedle již tradičních českých fousků šlo především o velšteriéry a dlouhosrsté jezevčíky.
tom, že se této činnosti věnoval nanejvýš zodpovědně,
svědčí i řada ocenění a diplomů, které se svými svěřenci získal na různých
výstavách a soutěžích.
Vedle již zmíněného Pracovního deníku, který dokumentuje
nejen slovem, ale především také fotografiemi práci v lesnictví před
téměř padesáti lety - zakládáním školek počínaje a těžbou dřeva konče, zpracoval Č. Kalandra i jakousi řekněme kroniku, která je věnována
myslivosti na Karlovském polesí v rozmezí let 1963 - 1971. Rok po roce se můžeme podrobně seznámit nejen se stavem zvěře a jejím
odstřelem, ale též s úspěšností jednotlivých
honů, dovídáme se o stavbě nových posedů či krmelců, o kalamitách, které polesí postihlo.
Dovolím si ocitovat aspoň malý výňatek - například z r. 1969, honitba Drahnov.
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"Zima v letošním roce byla mírná až na její konec, který zde na zvěii srnčí a i u zajiců, napáchal mnoho škod Vpolovině měsíce
brezna začal padat sníh s deštěm a velké ochlazeni způsobilo, že se všechno osení i tráva obalilo ledem a zvěi dostávala katary. U zajlců, ale
i u zvěre srnčí docházelo k hynutí. Na Kořeneckých polích v okolf kravína uhynulo 20 zajlců a také v lese bylo nalezeno několik kusů. Srnčí
zvěre bylo nalezeno 12 kusů. Z toho byla prevážná část srnčat ... .Jarni stav zvěre k 31. 3. 1969: srnčí 59 kusů (31 srnců), zajlců 105 kusů,
bažantů 30 kusů (9 kohoutů). Plán odstrelu: srnců 25 ks (8 srnců), 100 zajlců, 15 bažantů .... Z 8 ks srnců byly střeleny 2 ks srnců
Dr. Kavinem z Vídně, ktery je zde již několik roků hostem. Ostatní srnce střelil personál. Tři srnci byli střeleni v době řije a ostatní při
šoulačce a 10 ráno i večer. Odstřel srnčat jsem prováděl já a lesník Dvorský, jako všechny roky minulé .... První hon na drobnou zvěi byl
29. 11. 1969 a 10 v části les. Úseku Obora od Koudelovny po Rychvald Střeleno bylo 92 zajiců, 2 bažanti a 1 králík. Střelců bylo 32 a honců
25. Hon byl konán za velkého množstvl sněhu .... V letošním roce se zde také stále zdržovali divočáci, ale nepodaiilo se nám žádného ulovit.
Při jedné naháňce, kdy byl obeznán silný divočák, ktelý se zde objevuje ji: několik roků, měl technik polesí Vltek špatnou mušku. Jindy nás
bylo zase málo a divočáci prošli be: rány ... "
K 3 I. 12. 1973 bylo polesí Karlov jako takové zrušeno. Část území přešla pod LZ Prostějov, polesí Úsobrno,
LZ Rájec-Jestřebí, polesí Boskovice (dříve LZ Boskovice, polesí Karlov). Uvedené změny se pochopitelně dotkly i Č.
do těžebního střediska LZ, načež zhruba po dvou letech ~astupuje na uvolněné místo vedoucího polesí Boskovice. V
rodinou stěhuje z hájenky na Karlově do Sebetova. Pan Cestmír Kalandra pracoval jako vedoucí polesí Boskovice až
v r. 1984.

část pod nově zřízený
Kalandry. Ten odchází
r. 1977 se také se svou
do své předčasné smrti

život na hájovně
" ... tedy shrnuto, jaký vlastně byl život na samotě uprostřed lesů?" uzavírám sled hned několika zvídavých otázek. S paní
Kalandrovou a její dcerou, paní T. Markusovou,
sedíme v obývacím pokoji. Na protější stěně se bělají četné trofeje, jimž vévodí paroží
statného osmeráka. - "Toho jelena manžel zastřelil někdy v polovině šedesátých let. Byl to poslední jelen, který se do polesí zatoulal,"
sleduje paní Kalandrová můj pohled (pozn.: stalo se v r. 1964, jelen vážil 75 kg a měl 7 roků), načež pokračuje: " Jaký byl život na hájovně?
Jak se to vezme! Na jedné straně tu byla příroda, les, zvířata - když jsem u té zvěře, vzpomínám si na srnku, kterou jsme měli natolik
ochočenou, že se nechala i pohladit. Někdy začátkem šedesátých let ji přivezl řidič lesáckého auta. Měla poraněnou nohu, ale uzdravila se.
Dali jsme ji jméno Strelka - v zimě se držela spíš ve stodole a na dvoře, v létě běhala po okolí. Srnčata mívala vždy na zahradě, ale ta už
bývala plachá, a když povyrostla, odcházela do lesa.
Co jinak k životu na hájovně. Pochopitelně,
nejhorší to bývalo v zimě, kdy napadlo hodně sněhu, nebo udeřily silné mrazy.
Vzpomínám si například na velkou kalamitu začátkem sedmdesátých
let - to jsme pro sníh a popadané stromy nemohli několik dnů z hájovny
pomalu ani na krok, nechtíc potom jet třeba někam za nákupem. Ostatně, s touto situací jsme museli vždy na prahu každé zimy počítat a stále
mít doma nachystanou jakousi zásobu potravin. V nejhorším případě nám pak nákup přiváželi "klaďáci",
nebo lesní dělníci, kteří
odstraňovali padlé stromy. Auto jsme si sice koupili v polovině šedesátých let, ale přes zimu jsme s ním vyjížděli málo. Velké problémy jsme
také mívali s vodou. Do hájovny totiž vedl starý vodovod od Zeleného kříže, který při zvlášť velkých mrazech zamrzal. Když se tak stalo,
vozil nám pan Karásek, který jezdíval s koňmi, vodu v konvích - jednou si vzpomínám, že až do května. Využívali jsme i říčku Bělou, kam
jsem - zní to dnes už možná neuvěřitelně - chodívala třeba i máchat takové prádlo ...
V hájovně byla kuchyně, tři obytné místnosti
kanceláře a technická místnost. Dále se zde nacházely chlévy, stodola. Zhruba
v polovině šedesátých let se celá budova adaptovala, dávala se nová okna, střecha, dělala se nová fasáda. Začátkem sedmdesátých let nám
předělávali elektřinu a částečně se opravoval i vodovod - to vše v souvislosti s výstavbou "Osaky", na níž jsme byli napojeni. - Neměnila se
ale jen samotná hájovna. Po velkých polomech v polovině sedmdesátých
let, kdy byla zničena značná část lesa a zbytek později vykácen,
získalo bezprostřední okolí hájovny zcelajiný ráz."
"Byl to zkrátka jiný život, než zde, na vesnici," dodává dcera pan! Kalandrové. "Jako malá jsem kolem sebe postrádala hlavně
kamarády, přesto na dětství, strávené na hájovně vzpomínám ráda.
prázdninách jsem pomáhala v lese sázet stromky či značkovat stromy,
určené ke kácení, chodívala jsem sbírat hříbky, či jen tak, na procházky k Bělé. Díky tatínkovi jsem se naučila poznávat přírodu, rozumět jí
a vážit si jí, za cožjsem mu dodnes vděčná."
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Šebetovský zpravodaj

Dovětek

v

r. 1978 se na Karlov přistěhovala rodina Špičákova, která bývalou hájovnu na zač. 90. I. od SL odkoupila. Když jsem před týdnem
telefonicky hovořila s panem J. Špičákem, svěřil se mi, že na Karlov dodnes rád vzpomíná - na přírodu, na život kolem hájovny, na koně
(měljich celkem pět), s nimižjezdíval
pracovat do lesa.
V r. 2001 koupil objekt bývalé hájovny pan J. Zouhar, který zde v současné době zpracovává palivové dřeví.
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Poděkování
Mé poděkováni náleží všem, na které jsem se během psaní tohoto článku obrátila, a kteří se mi, vždy velmi vstřícně, snažili byť jen
třeba drobným odkazem pomoci. Za možnost prohlédnout si areál bývalé hájovny a za další zajimavé informace děkuji panu Janu Zouharovi.
Za ochotu, čas a řadu velmi zajímavých informací, včetně poskytnutí fotografii pak obzvláště děkuji paní Ludmile Kalandrové a paní Tamaře
Markusové.

Příště
Za dva měsíce si dovyprávíme historii koupaliště, jehož první část vyšla vloni v srpnu. Ještě bych ráda upozornila,
Zpravodaji nyní vychází tamější přehled domů a obyvatel k r. 1910 - některájména
mají vztah i k Šebetovu.

že v knínickém
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Na podkladě archívních materiálů zpracovala Miroslava Boháčková,
67935 Šebetov 72, tel. 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam.cz.
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Mapa Obory vč. Kapouňat. R. 1834.

Hájovna na Karlově pred rekonstrukcí.

Kolem r. 1962.

Pan Čestmír Kalandra na jednom z honů. Kolem r. 1970.
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Mapa Karlova dvora. R. J 834.

Hájovna na Karlově. Kolem r. 1975.

Posledni jelen na polesí Karlov. R. 1964.
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