~ r-:-===--~

Červnové pranostiky
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodivá.
Netřeba v červnu o déšť prositi,
přijde, jak začne kositi.
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Červen studený - sedlák krčí rameny.
V červnu-li víc sucho bývá,
urodí se hojnost dobrého vina.
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Jak se v červnu měsíc plní,
náhlých bouřek moc se vlní.

5/2011 ze dne 18.5.2011

Přítomni:
Jiří Habala, Zdeněk Čížek, Leoš Dosedla, Mgr.
Jana Manová, Ing. Helena Karásková, Ivanka Hachlerová
Ověřovatelé:
Zapisovatel:

Ing. Helena Karásková,

I/,
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52. ročník

Z veřejného zasedání ZO
č.

;~

,

ŠEBETOVSKY

ZPRAVODAJ

Často-li se v červnu hrom ozývá,
kalné léto potom přicházívá.

Zápis ZO

j~J
.1r.L

Ivanka Hachlerová

Jiří Habala

Hosté: Vít Man, Jiří Pytlíček, Ilona Pešová
Z obsahu jednání:
Zasedání Zastupitelstva obce (ZO) začalo v 18:00 hodin.
Místostarosta
Jiří Habala
provedl
kontrolu
zápisu
Č. 4/20 II.
tarosta předložil "Návrh závěrečného účtu obce Sebetov
za rok 20 IO". Zastupitelstvo obce chvaluje Závěrečný účet
obce za rok 2010 bez výhrad.
tarosta obce předložil
návrh rozpočtového
opatření
Č. 1/2011. Celkové zvýšení příjmů je ve výši 1.473.000 - Kč
(příjem dotace na zateplení Z v), celkové zvýšení výdajů ve
výši 44.000,- Kč (nebytové hospodářství 30 tis. Kč, ostatní
odpady 14 tis. Kč) a snížení financování zapojením přebytků
z minulých období ve výši 1.429.000,- Kč.
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
předložené
rozpočtové
opatření.
Starosta předložil smlouvu Č. 10071323 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu ZP na
akci "Zateplení základní školy Šebetov". Zastupitelstv9 o~ce
schvaluje příjem dotace ve výši 81.824,65 Kč ze SFZP ~R
a ve výši 1.391.019,05
Kč ze státniho rozpočtu - MZP.
Vlastní zdroje na financování
činí 163.649,30
Kč. ZO
vystavuje souhlas s podmínkami dotace a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
Starosta
předložil
návrh záznamu
likvidační
komise
o vyřazení majetku obce. Celková hodnota navrhovaného
vyřazeného majetku činí na účtu 028 - drobný dlouhodobý
hmotný majetek 97.924,70 Kč a na účtu 018 - drobný
dlouhodobý nehmotný majetek 4.500,- Kč.
Starosta předložil žádost oddílu Akéla o spolufinancování
oslavy Dne dětí. ZO souhlasí s proplacením
občerstveni
a s pořízením odměn pro děti.
Obci byla poskytnuta SFRB záloha na dotaci ve výši
5.500.00,Kč.
Závěrečným
vyhodnocením
naplnění
podmínek smlouvy o poskytnutí dotace nebylo shledáno
závažného porušení podmínek smlouvy a nařízen~ vlády
Č. 146/2003 Sb. Na základě výše uvedeného je obci Sebetov
přiznána zálohově poskytnutá dotace v plné výši. Tímto je
definitivně
vyhodnoceno
a uzavřeno
financování
stavby
bytového domu č.p. 246.
Paní Milana Štěpánková předložila cenovou nabídku na
v
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provedení a zpracování výběrového řízení malého rozsahu
pro veřejného
zadavatele
dle zákona
Č. 137/2006
Sb.
o veřejných zakázkách na dodavatele herních prvků do areálu
MŠ. Nabídková cena 25.000,- Kč bez DPH. ZO nesouhlasí
s cenovou nabídkou, poptávkové řízení provede ředitelka
MŠ ve spolupráci se členy ZOo
Pan Vít Man se přišel informovat na stav legalizace
přístavku u KD. Starosta podal informace o stavu. Byla
zpracována
dokumentace
stavby
a geometrický
plán
ku tečného stavu. Objekt je ve stádiu povolení užívání na
odboru výstavby MěÚ Boskovice.
tarosta informovalo
záznamu zjednání Povodí Moravy
ve věci dvou nádrží v areálu Mořicův Dvůr. Povodí Moravy,
jako správce uvedených nádrží, konstatovalo
nefunkčnost
a přebytečnost těchto objektů a navrhuje jejich
po tupné
odvodnění a likvidaci. ZO bere záznam zjednání na vědomí.
Starosta informoval
o výsledku soudu a následného
odvolání se ke Krajskému úřadu Brno ve věci duplicitního
vlastnictví nemovitostí. Rozsudkem soudu I. stupně se obec
Šebetov stala výlučným vlastníkem pozemků, na kterých se
v současné
době nachází manipulační
sklad MP Lesy
u nádraží. ZO pověřilo starostu dohlédnutím na provedení
záznamu do katastru nemovitostí.
Pan Tomáš Blaha podal žádost o možnost splácet
pohledávku vzniklou vůči Obci. Navrhuje splátku 1.500,- Kč
měsíčně. ZO souhlasí se splátkovým kalendářem.
Ředitelka
ZŠ Mgr. Jana Manová předložila ~ádost
o schválení a rozdělení hospodářského
výsledku ZS. ZO
schvaluje.
Starosta předložil seznam víceprací a méněpra,?í vk 30. 4.
2011 od firmy SULKOM Boskovice na stavbě ZS Sebetov.
Rozdíl bez DPH 108.996,- Kč. ZO bere na vědomí.
Odkup pozemku části pozemku p.č. 996/36 a p.č. 996/37.
ZO provede místní šetření na místě samém. Datum a čas
bude upřesněn. ZO rozhodne na dalším zasedání
Ředitelka MŠ Ilona Pešová informovala uskutečněném
Zápisu do MŠ a překročení početního stavu žáků v MŠ, po
provedeném zápisu je ve škole přihlášeno 28 dětí a nemohly
být umístěny 4 děti (I místní a 3 přespolní).
ZO
projednávalo další možnosti řešení.
ZO schvaluje definitivní
podobu zadání změny č. 6
územního plánu obce v části Kapouňata.
Různé:
Starosta informoval o vypracování rozsáhlé prvojektové
dokumentace
"Regenerace
zeleně
v obci
ebetov"
a o připravenosti na podání dotační žádosti. Nadále sleduje
možnosti získání dotace na zateplení budovy zdravotního
střediska.
Zasedání Zastupitelstva

obce (ZO) skončilo v 20:40 hodin.

Šebetovský zpravodaj
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Cervnový obecní cyklovýlet
Za pár dnů se vydáme na osmý ročník tradičního
obecního cyklovýletu. Poprvé počet
účastníků přesahuje stovku, do vydání
tohoto Zpravodaje ještě České dráhy
nevydaly služební rozkaz na zvláštní
přepravu.
Předpokládáme
tedy, že
odjezd naší výpravy bude v 6:58 hodin
z letovického nádraží. Sraz na společný
:;EBET.OV zen
odjezd z hlavní křižovatky v Šebetově
bude od 5:45 hodin. Trička budou k dispozici v pátek
odpoledne na OÚ nebo v sobotu ráno na křižovatce
v Šebetově, případně na nádraží v Letovicích.
Všechny zájemce o cyklotrasu na rakouský hrad Hardegg
chci upozornit, že bude nutné mít sebou občanský průkaz
nebo případně cestovní pas. Rakousko o tomto víkendu totiž
obnovilo z bezpečnostních
důvodů namátkové hraniční
kontroly. Cyklo přilba je v Rakousku doporučená, nikoliv
povinná. Když budete mít štěstí, prodá vám lístky v pokladně
i sama majitelka hradu, která mluví částečně česky a ráda
odpoví na všechny případné otázky. Samotná prohlídka
hradu není ničím a nikým rušena protože do hradu
vstupujete bez průvodce pouze s informacemi na přiloženém
letáku. Samotný hrad je krásně zachovalou
ukázkou
románských přihraničních
opevnění a neprošel žádnou
výraznou modernizací. Snad proto že byl aje v rukou
soukromých vlastníků, nalezneme zde kromě interiérů
i
několik samostatných
expozičních
skvostů, které nás
seznámí s historií rodu i rakouského státu. Fascinující je
například skleněný průhled do impozantní hloubky rodinné
hrobky. Vstupné do hradu je pro dospělého ve výši 8 Euro,
na možnost placení kartou nespoléhejte. Tato trasa měří 38
km. Rodiče s malými dětmi mohou dát přednost nejkratší
trase přímo do kempu, která je asi 22 km dlouhá s trvalým
mírným stoupáním. V případě únavy nebo vyčerpání bude
k dispozici doprovodné vozidlo. Na cestu zpět v neděli ráno
se podařilo vyjednat zvláštní vlak, který bude vypraven jen
pro naši potřebu a vyjíždět bude z 5 km vzdálené vesnice
Sumné.
Zavazadla bude možné odložit v Šebetově a v Letovicích
do doprovodného vozidla. Co si zabalit na výlet? Postačí vzít
ručník, suché oblečení na převlečení a hygienické potřeby.
Lůžkoviny j ou v ceně ubytování. Spát budeme v dřevěných
chatkách pro dvě nebo čtyři o oby. Klíčky od chatek si
převezmete individuálně po příjezdu do kempu oproti vratné
záloze 500 Kč. Určitě si přibalte nějaký repelent proti
komárům. Pro případ deště je dobré vzít sebou pláštěnku
nebo větrovku. V kempu je nepřeberná nabídka občerstvení,
není tedy třeba si sebou brát zásoby potravin. Každý účastník
obdrží podrobnější pokyny a mapy, každý jede svým tempem
po svých zvolených trasách.

Hasičská soutěž
V sobotu 4.6.2011 se ve 13 hodin se v zámeckém parku
a na návsi u hasičské zbrojnice uskutečnil již 16. ročník

Poháru starosty obce. Soutěžilo se tradičně v požárním útoku
a štafetě CTIF. I tato soutěž byla zařazena do Okresní ligy
mládeže. Soutěže se zúčastnilo celkem 20 družstev mladých
hasičů, z toho II v kategorii "starší". K měření časů byla
použita elektronická časomíra. Za velice pěkného počasí
měla soutěž hladký průběh a proto již před 17 hodinou
proběhlo vyhodnocení outěže. Při vyhlášení každé družstvo
obdrželo kopací míč a všichni soutěžící hasiči i malou
pozornost. První 3 místa byla odměněna navíc pohárem.
Pořadí v kategorii mladších žáků - I. Senetářov, 2. Velké
Opatovice 3. Jevíčko a v kategorii starších žáků - I. Ostrov
u Macochy, 2. Senetářov, 3. Sebranice. Navíc bylo
v letošním roce odměněno
v každé kategorii družstvo
s nejrychlejším časem na požárním útoku. Nejrychlejší čas u
mladších byl 20,44 s, kterého dosáhlo družstvo Senetářova.
U starších byl opět odměněn Senetářov a to s časem 15,42 s.
I Šebetov měl zastoupení v obou kategoriích, skončili jsme
s naším velice mladým družstvem 9, a starší byly na 7. mí tě.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval hlavně našim
mladým hasičům za vzornou reprezentaci našeho sboru.
Poděkování patří také všem členům SDH Šebetov, kteří se
podíleli na přípravě a hladkém průběhu této soutěže. Do
budoucna si je třeba jen přát, aby zájem mladých neupadl
a účast na dalších soutěžích byla ještě větší.
Jiří Habala, SDH Šebetov.

Certifikát k vyúčtování
Naše obec už několik let poskytuje občanům možnost
třídit vysloužilé
spotřebiče
- mimo jiné televizory
a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit vzniklé úspory
vůči životnímu prostředí. Z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané loni
vy třídili 58 televizí a 33 monitorů. Tím jsme uspořili 13
MWh elektřiny, 268 litrů ropy, 68 188 litrů vody a 613 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 4 tuny CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o
13 tun. Jsou to impozantní čísla. Přestože studie byla
zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní
prostředí představuje recyklace i všech ostatních druhů
starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří
elektroodpad nevyhazují do popelnice nebo dokonce do
přírody, ale nosí jej do sběrného dvora.

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost
o sobotách, nedělích
hodin.
04.6. MUDr.
telefon
05.6. MUDr.
telefon
11.6. MUDr.
telefon
12.6. MUDr.
telefon

je dle rozpisu zajištěna
a ve svátky od 8 do 12

Fenyk, Letovice, Tyršova 15,
516 474 310
Grénarová, Boskovice, Vodní 95 (Minerva),
516 494 204
Chatrná, Boskovice, Lidická 8,
516 453 998
Chatrný, Boskovice, Lidická 8,
516 456 109

červen 2011
18.6. MUDr.
telefon
19.6. MUDr.
telefon
25.6. MUDr.
telefon
26.6. MUDr.
telefon
02.7. MUDr.
telefon
03.7. MDDr.
telefon
05.7. MUDr.
telefon
06.7. MUDr.
telefon
09.7. MUDr.
telefon
10.7. MUDr.
telefon

bude sehrán v sobotu
Zedral Sudice.

Jaklová, Boskovice, Smetanova 24,
516 454 046
Kopáčková, Letovice, A. Krejčího I a,
516474 369
KramI, Boskovice, Vodní 95 (Minerva),
516 494 380
Kubínová, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
516 491 263
Kučerová M., Lysice, Komenského 429,
5 16 472 460
Kučerová P., Lysice, Komenského 429,
516 472 460
Kutlíková, Boskovice, Lidická 8,
516 453 997
Loskot, Svitávka, Hybešova 197,
5 16 471 210
Lukeš, Boskovice, Smetanova 24,
516 454 046
Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2,
516 474 488

V pátek 24. června jste
parku na hudební večer
dobré muziky se můžete
makrely, vepřové steaky či

zváni od 20 hodin do zámeckého
s kapelou HROŠI z Brna. Mimo
těšit na grilované sele, opékané
kuřecí stehna.

Sběrna odpadů je otevřena každou lichou sobotu v měsíci,
tedy 11.6.,25.6.,9.7.
od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz lx za 14 dní. Ve čtvrtek 9.6., 23.6. a 7.7.2011.
Reklamace
neodvezených
nádob vyřizuje pan Šotnar z
firmy S ITA Boskovice, telefon 5 16 426 415.
Odvozy plastů: každou středu v měsíci, odvoz skla: 16.6.,
odvoz papíru: 8.6.,22.6. a 6.7.2011.
Holičství
- kadeřnictví,
manikúra,
modeláž
nehtů,
parafínové
lázně, kurzy NAIL-ARTu,
prodej kosmetiky
Oritlame, alternativní
medicína ENERGY, numerologie,
na objednání na telefonu 722 204 226.
Knihovna

je otevřena každé pondělí od 14 do 17 hodin.

Rekondiční
masáže - Hana Musilová,
na objednání: mobil: 732 768 534.

/dle platného trvalého pobytu!
Svobodová
Axman
Tupá
Najšlová
Prchalová
Machátová
Reisig
Laštovičková
Greplová
Střížová

bude Sokol

Nabídka služeb

Naši oslavenci
Karolina
Vladimír
Milada
Emílie
Marie
Zdenka
Petr
Zdenka
Marcela
Helena
Hedvika
Emilie
Antonín
Miroslav
Květoslava
Lýdia
Josef
Miroslava
Ludmila

Soupeřem

O víkendu 18. a 19. června se v obci pořádají závod aut
do vrchu. Dopoledne se od 9 hodiny jede trénink, od 13
hodin po oba dny samotný závod. Občané musejí počítat
s omezením průjezdnosti obcí od 9 do 16 hodin po oba dny.
V nejnutnějších případech si lze průjezd uzavřeným úsekem
dohodnout s hlavním pořadatelem panem Kunešem, mobil:
608721880.
Sbor dobrovolných
hasičů
bude tradičně
zajišťovat
prodej
občerstvení
v prostorách
hasičské
zbrojnice.

* Děkuji všem brigádníkům za pomoc při nátěrových
pracech na koupališti. Na bazénu se provedly celkové
vysprávky trhlin, opravilo se podvodní osvětlení, stěny
dostaly nový slušivý modrý nátěr a zbývá jen zprovoznit
nové výkonnější čerpadlo u filtrace vody.
Momentálně se
nádrž napouští vodou. Letos je díky suchému jaru síla
přítoku o poznání slabší.
* Upozorňuji občany na nutnost do konce měsíce června
uhradit roční poplatek za odpad, za psy a kabelovou televizi.

Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní

18. června.

zdravotní

středisko,

\

č. p. 1

Daňková

131
171
I
26
68
32
I
4
180
I

Nejezchlebová
Rosenberg
Stříž
Ponocná
Šichová
Stříž
Vobejdová
Vojtěchová

60
190
1
172
220
1
63

1

87
85
85
82
77
72
68
68
68
68
65
65
64
63
62
61
60
60
60

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

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

Domácí potřeby pana Langera oznamují,
že pokračuje akce na zvýhodněné ceny
nátěrových hmot i v měsici červnu!
Novinka v nabídce:

..••.••••••
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Našim

Plánované akce v obci
Veřejná schůze Zastupitelstva
obce se uskuteční
středu 8. června od 18 hodin v zasedací místnosti.

ve

Poslední zápas malé kopané jarního kola na domácí půdě

Tenkovrstvá tepelná izolace ve formě pasty určená pro použití
v interiéru. Odstraňuje sálání chladu a promrzání, trvale zamezuje
tvorbě plísní, vytváří tepelnou pohodu a přináší úspory za vytápění.

Kdo miluje, ten nikdy neumírá.
23. června vzpomeneme nedožitých stých
narozenin pana Aloise Živnéno.
Za tichou vzpomínku děkují dcery
s rodinami.

Připravujeme:
22.7. Piráti z Karibiku:
Na vlnách podivna

Program kina Šebetov
Pátek 3. června - HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ

lMDB.com

6,2/10.

Patří kamarádství do postele? "Kam se ten svět řítí?" Tyhle otázky napadnou snad každého, kdo pozná ústřední pár velmi
originální romantické komedie hollywoodského
veterána [vana Reitmana. Vztah těchto dvou bytostí určují jen dvě věci příležitostný sex a složitý soubor pravidel vzájemného koexistování, který by šlo shrnout dvěma slovy - hlavně nezávazně. To
znamená: Žádná romantika, žádné randění, žádné předehry, žádné mazlení, žádná žárlivost, žádné lži, žádné výčitky a žádné
společné snídaně. Jen čistý sex. Jenže všechna dohodnutá pravidla platí jen do chvíle, než je jedna ze stran poruší. A to je jen
otázka času, protože kdo by věřil tomu, že mezi mužem a ženou může existovat prosté sexuální pouto, které nenaruší láska?
Širokoúhlý film, české titulky, od 12 let přístupný, 112 minut, www.bontonfilm.cz.

Pátek 10. června - SVĚTOVÁ INVAZE
Po mnoho let byly zaznamenány případy pozorování UFO po celém světě
v roce 2011 se to, co kdysi bylo jen pozorováními, stane hroznou realitou,
všude na světě přihlížejí tomu, že jsou dobývána největší města, tak se
kterou nikdo nečekal. Závisí to na námořním seržantovi (Aaron Eckhart)
bojují proti takovému nepříteli, s jakým se nikdy předtím nesetkali.

IMDB.com 6,0/1 O.
- Buenos Aires, Soul, Francie, Německo, Čína. Ale
kdyžje země napadena neznámými silami. Jak lidé
Los Angeles stane poslední výspou lidstva v bitvě,
a jeho nové četě, aby zastavili další postup, i když

Širokoúhlý formát, české titulky, nevhodný do 12 let, 112 minut, www.falcon.cz.

Pátek 17. června - AUTOPOHÁDKY
Celovečerní povídkový animovaný film je sestaven ze čtyř animovaných epizod a hrané části, která vše spojuje a vytváří rámec
příběhu. Každá z pohádek bude zpracována jinou technikou a jinýrn tvůrčím týmem.
První epizoda inspirovaná Pohádkou o princezně, která se nesmála, je animována poloplastickou technologií režisérem této
povídky je Břetislav Pojar a výtvarníkem
Pavel Koutský. Druhý příběh využívá klasickou animaci loutek. Výtvarníkem
a režisérem je Michal Žabka a příběh o Víle a účetním je zábavný pro děti a poučný pro tatínky. Třetí část je animovaná velmi
neobvyklou technologii papírové ploché loutky v reálném prostoru. Výtvarníkem je Bára Dlouhá a režisérem František Váša.
Příběh o rybáři, jeho ženě a zlaté rybce je známý, jeho nová interpretace ve světě kol a motorů je však naprosto nová. čtvrtá
epizoda se odehrává v nedaleké budoucnosti. Režisér a výtvarník Libor Pixa doufá, že zdravý rozum zvítězí nad chamtivostí
a touhou být za každých okolností první. Režisérem hraných předělů je Jakub Kohák. Vypravěčem je zpěvák skupiny Chinaski.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 87 minut, www.bioscop.cz.

Pátek 24. června - ÚTĚK ZE SIBlŘE

IMDB.com 7,3/10.

Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk mezinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu. Uprchlíci se
vymaní ze sevření nelítostné sibiřské zimy, projdou oblastí jezera Bajkal a překročí Transsibiřskou magistrálu. Před sebou však
mají ještě mnohem krutější zkoušky lidské odolnosti a vůle, poušť Gobi, Himálaje a Tibet. Zachrání se až po 4 000 mílích v
Indii. Film Útěk ze Sibiře je založen na pamětech Slawomira Rawicza popisujících jeho útěk ze sibiřského gulagu. Spolu s tisíci
dalšími vězni podstoupil Rawicz krutý tříměsíční transport do pracovního tábora na Sibiři. Kniha The Long Walk / Dlouhá
cesta se stala neuvěřitelně populární a byla přeložena do 25 jazyků.
Širokoúhlý film, české titulky, přístupný od 12 let, 133 minut, www.bioscop.cz.

Úterý 12. července - ČERT OV A NEVĚST A
Čerti patří mezi nejoblíbenější postavy českých pohádkářů, Určitě to platí i pro režiséra Zdeňka Trošku, který doposud tvořil
pekelníky, kteří byli bud' malí, ale šikovní, případně tak dobráčtí, že přinesli i z pekla štěstí. V adaptaci pohádky Boženy
Němcové ale Čertova nevěsta ukáže, že s čerty skutečně nejsou žerty. To vše ve výpravné podívané sršící humorem, triky
a hvězdami v hlavních rolích.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 101 minut, www.bontonfilm.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19,30 HODIN, VSTUPNÉ 35 KČ.
Více na internetu:
nebo wapu:
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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l.vodem
Dnešní příjemný, slunný den doslova láká k malému výletu. Proč ne, kam se však vydat? Že bychom zamířili po Staré cestě
k bývalému lomu nad Šebetovem, odtud přes rozcestí u Obrázku k zaniklé vápence poblíž Melkova, a dále podél říčky Bělé k hájovně
na Pilce? Vrátit se nakonec můžeme po cestě, která pamatuje dobrých pár stoletf. - Celý výlet nám zabere sotva jedno odpoledne.
A co s sebou? Tak především dobré boty, výbornou svačinu - a také mapu - tu však ne ledajakou! Mapa, kterou si totiž s sebou
přibalíme, nám nejen zobrazí cesty stávající, ale představí i ty dávno zaniklé. A navíc nám ještě poví ledasco zajímavého z jejich
historie.
Nuže, vzhůru tedy na výlet nejen přírodou, ale i dávnými časy!
I.

ú.se~

ivky

Hned na začátku si vezmeme na pomoc nejstarší dochovanou mapu obce. Pochází z r. 1759, je silně vybledlá, místy
poškozená, nicméně to, co v ní potřebujeme nalézt, se nám naštěstí bez problémů podaří. Z ní se tedy dovídáme, že část kolem dnešní
MŠ se nazývala "Za Dvorem." Kousky políček se táhly přes celé "Nivki" Ci tento název se tu již objevuje), a většinou patřily
rolníkům z "Dědiny." Nechybí zde ani dvě cesty - první, ve volném překladu "Pěší stezka", je totožná s dnešní cestičkou, a už tehdy
ji pečlivý kreslíř označil jako podrnáčenou. Souběžně s ní vedla vpravo pod svahem polní cesta. Nekončila však jako dnes, tedy
zhruba na úrovni zahrady MŠ, nýbrž pokračovala až na samý konec Nivek, kde se zarazila o svah. Protože v r. 1759 ještě Kapouňata
neexistovala, i mapa již dále nepokračuje.
Dalším vodítkem nám tedy budiž první katastrální (a druhá nejstarší) mapa obce, datovaná k r. 1834. Tuto postupně doplníme
o údaje z pozdějších mapových záznamů - vesměs do konce 19. století.
Došli jsme na horní konec Nivek. V r. 1834 ještě odbočit vpravo nernůžerne. Směrem do svahu k lesu se totiž rozkládají
panské louky, přes které žádná cesta nevede. Jinak je tomu už kolem r. 1870. Obecní cesta se táhne až nahoru do lesa .Kraváčkoví"
tak, jak j i známe dnes.
II.

ú.se~

Kapouťíuta

Silnice, na kterou jsme došli, je ve svých hranicích téměř totožná s tou, která se objevuje na mapě z r. 1834. Lze však
předpokládat, že její původ sahá daleko hlouběji do minulosti. K této domněnce se znovu vrátím na konci výletu. Nyní se zatím na
chvíli zastavme uprostřed Kapouňat.
Hned vedle mohutné lípy vybíhá cesta, směřující posléze do Knínic. Abychom si postupně zmapovali její vývoj, musíme po ní
dojít do jej [ho nejvyššího bodu, tedy na rozcestí N ivky - Kraváčkoví. V roce 1834 zhruba v těchto místech končila účelová, polní
cesta. Směrem po svahu od Přídolí přesně kopírovala dnešní stav (včetně odboček do vsi), vedla mezi políčky rolníků, a zde nahoře
končila na pozemcích hraběte Strachwitze. Zhruba o 40 let později se cesta nepatrně protáhla, přičemž se vpravo pod svahem prudce
uhnula a vytratila se na louce u domku čp. t 19. Připojení k silnici se dočkala až těsně před rokem 1880.
Po pravé straně míjíme louky, nad nimiž se až k lesu táhne svah, využívaný v dřívější době jako pole. Snad proto se v r. 1834
nazýval Kopaninky, v r. ] 871 pak Kapouniska. Louky, které se již v r. 1834 označuj í jako trvale podrnáčené, zůstaly v majetku
velkostatku do první pozemkové reformy.
Na základě usnesení zemského civilního soudu v Brně ze dne 3. 8. 1923 byly
rozparcelizovány mezi místní domkaře.
III.

ú.se~

Po Staré ce tě k lomu

Zastavili jsme se na konci Kapouňat, v místech, odkud - podle naší mapy - vybíhají hned tři cesty. Když opomenu tu nejstarší,
po níž se budeme vracet z vycházky nazpět, stále ještě zůstávají dvě - dnešní silnice a vpravo její předchůdkyně, tzv. Stará cesta.
Příběh Staré cesty je, v porovnání s ostatními, přece jen malinko smutnější. Na začátku totiž ani tak nebyla cestou, a na konci
se nestala ani pořádnou silnicí. Abychom si objasnili význam této věty, musíme dojít až nahoru k pastvinám a zastavit se v místě, kde
cesta navazuje na silnici. Od Knínic, přes Přídolí a kolem Kraváčkovlho, sem zprava přichází ještě jedna cesta (už od středověku
velmi důležitá spojnice na trase Knínice - rozcestí na Křižnicích), a právě z ni (podle mapy z r. 1834) vybíhá vcelku nenápadná
odbočka. Nevede však až dolů, do vsi. Zhruba v místech, kde se dnes nachází horní zátočina, vybočuje mírně vlevo a pokračuje po
vrstevnici nad Kapouňata, kde se uprostřed panských polí vytrácí. Jinakje tomu už na mapě z roku 1852. Cesta nevybočuje, naopak
vede kolmo dolů tak, jak j i známe dnes.
V 70. letech 19. století dochází k hospodářskému rozvoji panství, a tím i k zvýšení požadavku na rychlejší a snadnější
přepravu. Začíná být tudíž zřejmé, že sice nedávno dostavěná, nicméně přece jen poněkud strmější obecní cesta přestane v dohledné
době vyhovovat. Kolem r. 1880 skutečně přistupuje maj itel panství k výstavbě zcela nové komunikace. Je sice malinko delší, díky
dvěma zátočinám však snadno zdolává svah. Pro plně naložené vozy je tak bezesporu sjízdnější. U pastvin pak navazuje na cestu od
Knínic. Po pár metrech odbočíme doprava a vstoupíme na téměř neudržovanou, zamokřenou lesní cestu. Ostrůvky pečlivě
vyskládaných kamenů, tvořících bývalou vozovku, dávají dnes užjen vzdáleně tušit, že tudy nejen v 18. století, ale možná i mnohem
dříve, vedla důležitá komunikace, spojující Šebetov s údolím na Melkově. Když nás za rozcestím neodradí vysoká tráva, můžeme se
po několika desítkách metrů dostat na celkem přijatelnou lesní cestu. V opačném případě si zajdeme kolem bývalého lomu.
SKALNÍ LOM
Poprvé je skála nad Šebetovern zobrazena v katastrální mapě z r. 1834. Ve vojenské mapě ze 70. let téhož století se již vyloženě
hovoří o lomu. Když poté zúžím svůj obzor pouze na hospodářské mapy ve Ikostatku, lom se v nich objevuje s nerněnnou
pravidelností až do roku 1945. (Po konfiskaci byla činnost lomu postupně utlurnována, až byl na konci 60 let zcela uzavřen).

Šebetovský zpravodaj
Podrobnější hospod. zprávy se téměř žádné nedochovaly, a ve skutečnosti ani nejsou předmětem mého zájmu. Daleko více mne
zajímají osudy lidí, kteří zde pracovali, to,jakou činnost a za jakých podmínek zde vykonávali.
Je zvláštní, že ač se zjevně vystřídalo ve "skale" hodně zaměstnanců, v soupisech obyvatel jsem do roku 1920 dosud žádného
konkrétního"
dělníka v lomu" nenašla, resp. abych byla přesná, našla jsem pouze jediného - jistého Jana Niederleho od Mor.
Třebové, který bydlel v Oboře na čp. 101 a živil se kamenictvím čili lámáním kamene na štěrk.
Hm bych mohla seznam fakticky do ložených dělníků ukončit, kdyby mě zcela nedávno nezazvonil mobil.
Dnes už vím, že než se stal cestářem, pracoval v lomu i Metoděj Rozman, se kterým jsme se setkali na jedné z fotografií
v dubnovém vydání Zpravodaje. Na jeho život a práci zavzpomínala jeho dcera, paní Marie Volšanová z Letovic, které za uvedený
příspěvek velmi děkuji.
"Tatínek se narodil 27. 7.1899 ve vesnici Slavětín u Olomouce. Vyučil se studnařem. Po L svět. válce pracoval u obchodníka
s koňmi, s nímž se dostal i do Šebetova. Zde se seznámil s Marií Brabcovou se kterou se v březnu roku 1925 oženil. Společně bydleli
v domku u maminčiných rodičů (čp. 88. Kapouňata). Ti se později odstěhovali do Mořicova dvora, kde dědeček pracoval jako hlídač.
- Byli jsme celkem tři děti - já, a moj i dva bratři. Maminka zemřela v roce 1967, tatínek v roce 1973.
Nevzpomínám si přesně, jak dlouho tatínek v lomu pracoval, protože jsem v té době byla ještě malá. Určitě ale vím, že to bylo
za války. Odcházel vždy za svítání a maminka mu v poledne nosívala oběd. Práce v lomu byla nejen namáhavá, ale také nebezpečná.
Přihodilo se, že jednou tatínek stál u vozíku pod výsypníkem a něco opravoval, když do něho nešťastnou náhodou narazil druhý,
nedobrzděný vozík a přirnáčkl ho. Když tatínka přivezli na žebřiňáku domů, mysleli jsme, že zemře. Na nemocnici nebylo, tak musel
ležet doma. Naštěstí se uzdravil, ale když chodíval v pozdějších letech na rentgen, ptávali se ho lékaři, jakou že to prodělal hroznou
havárii.
Když se 1-2x za týden prováděl odstřel, drobné kamínky často dopadaly až do Kapouňat."
Po válce pracoval M. Rozman jako cestář. I na tuto dobu paní Volšanová

zavzpomínala.

" Jako cestář měl na starosti úsek od Vanovic na Pohoru. Opravoval výtluky, silnici průběžně vyrovnával a čistil. (Ještě nebyl
asfalt, silnice byla z kamene a několika vrstev štěrku.) V zimě, když napadlo hodně sněhu, bývala práce nejhorší. S panem Valentou
z dědiny, který měl silné koně, protahovali silnici dřevěným pluhem. Aby vozovka neklouzala, posypával ji škvárou, kterou si
rozvážel v dřevěných kolečkách. Vozili mu ji z Tylexu z Letovic. Až začátkem 50. let začalo škváru rozvážet auto."
Já jen dodám, že škvára je odpad po nedokonale shořelém koksu. Z vlastní zkušenosti vím, že se v Šebetově používala na
posyp ještě začátkem 70. let a strašně černila. Určitě mi dáte zapravdu.
IV. úse~
Od lomu" vápence
Procházíme kolem bývalého lomu, jehož okolí pojmenovává mapa z roku 1834 Bučkem. Zatímco dnes je zde hustý smrkový
les, před více jak 180 lety se směrem ke skále táhly široké průseky. Stejné průseky kopírovaly i cestu na Bělou, po níž budeme za
chvíli pokračovat.
Došli jsme na rozcestí U obrázku. Po pravé straně, při zpevněné lesní cestě, visí na stromě malý obrázek světice. Dříve býval
ukrytý za prosklenými dvířky a ozdobený květinami. Zjakého důvodu se zde obrázek nachází, netuším, snad se tu stalo kdysi dávno
nějaké neštěstí.
Přecházíme asfaltku a začínáme sestupovat do Pilského údolí. Cesta je zpočátku pohodlná, to však rozhodně neplatí o jejím
závěrečném úseku. Když jsem tudy procházela před několika dny, nevěřila jsem vlastním očím. Snad pár hodin stačilo na to, aby stroj
zničil něco, co tu vydrželo několik stoleti. Pro nás z toho zatím vyplývá jediné - rozhodně tudy nechodit po dešti. Už jen dodám, že
v roce 1834 se svah nad Melkovem nazýval Dubová, což se sousedním Bučkem jasně dokládá, jaké kdysi bývaly v okoll lesy.
Brodem přes říčku Bělou jsme vstoupili do Pilského údolí. Naše mapa tento název ještě nezná (zažil se až od 80. let 19. století
- viz. pila na Melkově). Cesta podél Bělé (vznikla na začátku 19. století) je totožná s tou dnešní, liš! se jen svým okolím - na místo
keřů se zde dříve nacházely louky a pole.
Vpravo můžeme pokračovat na Melkov, my však odbočíme vlevo. Ve svabu za řekou býval od 2. poloviny 19. století
vápencový lom, u řeky pak vápenka, o níž se hovoří ještě v roce 1910. Dnes je okolí natolik zarostlé, že hledat byť jen nějakou stopu
je téměř nemožné.

úse~
Podél říčky Bělá jsme došli na konec
lesa, stojí domek. Už velmi dlouho v něm
zapomněni. A ažjednou úplně zmizí, snad ho
V.

Hájenka na Pilce
Pilského údolí, ke křižovatce se silnicí Šebetov - Kořenec. Přímo před námi, na prahu
nikdo nebydli. Rok od roku stále více chátrá, rok od roku se stále více propadá do
aspoň připomene název malebného údolíčka - Pilka.

Co nám nejdříve poví mapa? Ta z roku 1834 ještě mlčí, její kolegyně z roku 1871 je už přece o poznání sdílnějši. Má totiž
zakresleno nejen stavení, ale i značku pro pilu. V soupisu obyvatel se k r. 1858 čp. 102 ještě neuvádí, v roce 1868 již ano. Vlastníkem
je panství, přičemž zde je zapsán stolař František Dosedla z Jaroměřic se svou manželkou Annou a prvním z více jak sedmi budoucích
dětí. Pracuje jako pilař - obsluhuje vodní jednorámovou pilu, umístěnou ve sníženém přízemí domku. K ruce má i učně - jistého
Mikuláše Trávníčka.
Po roce 1870 vzniká na Melkově nová, modernější pila, čímž se provoz na Pilce zastavuje a Fr. Dosedla se stěhuje do dnes již
zaniklé cihelny (nedaleko vlakového nádraží). Na čp. 102 ho vystřídá rodina J. Kavana, který pracuje s koňmi v lese.

červen 2011
Když opomenu nejasné matriční záznamy, prvním hajným, uváděným na Pilce, je v roce 1890 J. Krajíček z Knínic. Už v roce
1894 sem však přichází hajný Antonín Dlapa, syn kameníka z Boskovic. Se svou manželkou Cecílií, roz. Havelkovou z Bukové
(a čtyřmi dětmi) bydlí na hájence někdy do 1. sv. války. Posléze se rodina stěhuje na čp. 100 v Kořenci. Před r. 1920 zůstává na Pilce
hajný Karel Pospíšil z Hor. Štěpánova.
Poté, co jsem v dubnu uveřejnila žádost o kontakt na někoho, kdo by měl k Pilce bližší vztah, dostalo se mi do rukou jisté
telefonní číslo (dodatečně děkuji). Zkoušela jsem na ně několikrát volat, ale marně. Nakonec jsme se shodli, že v čísle bude asi
chyba, a celou věc jsem odložila. Zatím, co jsem hledala další informace kolem hájenky, spustila se kdesi jinde souhra náhod, díky
nimž nyní mohu představit posledního hajného na Pilce - Františka Přikryla.
Na svého tatínka, a vůbec na život kolem hájovny, krátce zavzpomínal pan Ladislav Přikryl z Blanska, jemuž za daný
příspěvek velmi děkuji. " Na Pilku se rodiče přistěhovali brzy po svatbě v r. 1940. Pro otce to byla vůbec první hájovna, v níž začal
sloužit jako hajný. Narodil se v roce 1912 na Hor. Štěpánově, odkud také pocházela jeho manželka Anna, roz. Poláchová (1911).
Tatínek se sice původně vyučil zahradníkem, ale natolik miloval les, že se rozhodl pokračovat v rodinné tradici. Uprostřed války se na
Pilce narodil můj mladší bratr František, který na dětství, prožité na "samotě u lesa", dodnes rád vzpomíná. Do školy chodíval v
Šebetově. Téměř sedm kilometrů za den zdolával sám a za každého počasí.' Vždy zdůrazňuje, že byl v docházce natolik svědomitým
žákem, že jednou došel i ve velké vánici, kdy ostatní děti z obce zůstaly doma.
V r. 1956 se rodiče odstěhovali do hájovny ve Zboňku u Letovic. Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí byl fakt, že na Pilce
nebyla zavedena elektřina. Svítilo se petrolejkou, voda se čerpala ručním čerpadlem. Spojení s myslivnou na Karlově obstarával
telefon na kličku. Tatínek odešel do důchodu v r. 1971 a zemřel v r. 1983. Maminka zemřela v r. 2005 v požehnaných 94 letech."
Tolik pan L. Přikryl. Já ještě dodám, že ve správě velkostatku byla Pilka do konfiskace v roce 1945, poté přešla do majetku Čs.
lesů. A drobnost na úplný závěr - v r. 1930 odhadla vídeňská pojišťovací společnost .Donau" hodnotu hájenky (včetně stodoly aj.) na
necelých 18 tis. Kč. V pojišťovací smlouvě je označena jako bývalá Wilhehnova pila, což je název, který se objevuje i na některých
mapách. O kterého konkrétního Wilhelma vlastně šlo, je mi zatím záhadou.

VI. lÁ..SeR.

Z Pilk) do Šebetova

Před námi leží poslední úsek cesty, s jej ímž úspěšným zdoláním nám tentokrát pomůže mapa z r. 1764. Ze zátočiny vyjdeme
vpravo do kopce (odbočka vlevo sloužila v případě špatné sjízdnosti a poprvé se s ní setkáváme v r. 1834). Jsme na Křižnicích, velmi
důležité středověké spojnici hned několika cest. Dnes je všude kolem les, před více jak sto lety se však po hřebeni kopce táhla až na
Karlov panská pole, sporadičtěj i pak louky. Les se rozkládal pouze po úbočí.
Přejdeme silnici a začneme sestupovat k vodojemu. V jednom úseku cesta poměrně prudce klesá - i pro toto měli naši
předkové řešení, jehož pozůstatkem je cesta nad chatami, která se v lese stáčí vpravo a dnes se postupně vytrácí. Dříve ústila hned ve
dvou variantách na Křižnicích. Sešli jsme k silnici, ale kudy do obce, když mapa z r. 1764 ještě nezná ani Starou cestu, natožpak
silnici. Když se však dobře rozhlédneme, jedna cesta by se ještě našla. V místě kudy vedla, se dnes sice nachází pole a louka, ale
i jistá terénní nerovnost. Dále již nebudu napovídat, jde totiž o dnešní kvízovou otázku.
Jsme na začátku Šebetova. Náš výlet je zdárně u konce.

Odkazy
1. - na zadní straně otiskuji fotografii ze zač. 20. let minulého století. Je ze zelinářské zahrady u zámku (dnes za čp. 2). Vyjma
jedné dívky jsou na ní všechny osoby zatlm velkou neznámou, především pak muž v popředí, patrně hlavní zahradník. Může se stát,
že jste se s tímto snímkem již někde setkali a víte, o koho se jedná. Totéž platí i pro fotografii z lomu.
2. - Zpravodaj Knínic - v červnovém vydání si můžete přečíst o domě čp. 158 v Knínicích (včetně dobové fotografie).
Majitelem byl obchodník Fr. Sedlák - viz. Zpravodaj Šebetov, duben,
- prosím o kontakt každého, kdo by mohl něco říci k vilce čp. 178 v Knínicích (naproti "staré
škole", býval zde řed. školy A. Ferulik), případně vlastnil její starší snímek.
.
Kvíz
Vyluštění z dubnového čísla - na vile čp. 111 chybí oproti původní fotografii čelní štít. Za správnou odpověď děkuji p.
Rudolfu Ambrozovi z chatové osady, (též za staré snímky obce, které postupně uveřejním). V kiosku U piráta na koupališti na něho
čeká malé občerstvení.
Kvíz na červen zní - kde se dnes skrývá část původní cesty, vedoucí ve středověku z obce (v úseku mezi koncem obce a
začátkem cesty k chatám)? Napovím, že zde po ní zůstala jistá terénní nerovnost. Na každého z prvních tří úspěšných luštitelů čeká
po šesti vstupenkách na koupaliště.
Přijtě
Další číslo vyjde začátkem srpna a celé bude věnováno koupališti (včetně řady dobových fotografií, staveb. plánů, apod.).
Prosím každého, kdo by chtěl srpnové vydání doplnit nějakou (veselou, smutnou, neobvyklou) vzpomínkou, kterou na koupališti
prožil, o kontakt. Předem děkuji.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Na podkladě archívních materiálů a dodaných příspěvků zpracovala Miroslava Boháčková,
Šebetov 72, tel. 724275 143, e-rnail: bohackova.mirka@seznam.cz.

$ebetovský zpravodaj

