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Program kina Šebetov
Pátek 15. prosince – VÁLKA O PLANETU OPIC

Akční drama

Za svobodu, za rodinu, za planetu
Válka o planetu opic začíná dva roky po událostech předchozího snímku Úsvit planety opic. Z inteligentního šimpanze Caesara (Andy
Serkis) se stal nezpochybnitelný vůdce rozrůstajícího se společenství opic, a když se s ním nyní setkáváme, je mu okolnostmi vnucena
nová role válečného generála. Situace opičího klanu vedeného Caesarem je totiž katastrofální. Jejich skupina ustoupila do lesů, kde se
často utkávají v bitvách s lidskou armádou, vedenou nelítostným plukovníkem McCulloughem (Woody Harrelson). Ztráty opičího
společenství jsou obrovské a Caesar cítí bolest z každé smrti. Potýká se s vlastními temnějšími instinkty a nastupuje na cestu pomsty,
na níž se nevyhnutelně střetne s plukovníkem v epické bitvě, která určí, kdo se stane vůdčím druhem, jenž bude určovat další osud
těch druhých, poražených.
Širokoúhlý film, české znění, nevhodný do 12 let, 143 minut, www.cinemart.cz. Hrajeme v 19:30 hodin, vstupné 40 Kč.

Pátek 22. prosince – PO STRNIŠTI BOS

Náš vánoční dárek v podobě nejúspěšnějšího českého filmu roku

Film Po strništi bos čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války na venkově. Svým námětem zapadá do řady
filmů Obecná škola, Kolja a Vratné lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvojice vypráví o různých fázích života mužského protagonisty na
pozadí dějinných událostí. Osmiletý Eda je vytoužené, opatrovávané dítě, které rodiče střeží víc, než je zdrávo, protože o jedno dítě už
přišli. A tak je Eda náhradník. Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe; o pár let později, než se odehrává příběh filmu Po
strništi bos, se odvíjí jejich poválečný život na pražském předměstí ve snímku Obecná škola. Nyní jsme však v období Protektorátu,
kdy je Edova rodina donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Malé město, kde chlapec doposud trávil jen krátké
chvíle prázdnin, se na čas stane jeho domovem. Rozměry válečného konfliktu, který rodině obrátil život naruby, vnímá chlapec
milosrdnou dětskou optikou, jež nabízí hlavně prostor pro tajuplná dobrodružství. Eda tak nachází cestu nejen k místní klukovské
partě, jejíž svět je tolik odlišný od městského a v níž musí obhájit své místo, ale také nečekaným rodinným tabu, která vyplouvají na
povrch, a rovněž k vlastní odvaze. Po strništi bos je lyrický film o dětství a hrdinství v každém z nás a uzavírá tematickou tetralogii
tvorby Jana a Zdeňka Svěrákových – tetralogii o jedné generaci.
Širokoúhlý film, české znění, volně přístupný, 111 minut, www.bioscop.cz. Hrajeme v 19:30 hodin, vstupné 40 Kč.

/6./ Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší
/13./ Umaže-li si Lucie šaty od bláta,
bude si je po celý leden přepírat.
/16./ Svatý Albín pouští vodu na mlýn.
/21./ Jestli na Tomáš Biskupa slunce svítí,
můžeme mnoho ovoce a žita míti.
/24./ Na Štědrý den jitřní jasné a obloha čistá,
úroda hojná příští rok jistá.
/25./ Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.
/26./ Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné
jaro nato.
/31./ Na Silvestra větry a ráno slunce svítí, nelze
nám dobrého vína se nadíti.

58. ročník

Vánoční strom
I letos jsem se snažil o tradičně originální
podobu dekorací a osvětlení našeho vánočního stromu.
Ačkoliv jsem vše co šlo zatěsnil a zaizoloval, na stromku
použil většinu světelných zdrojů s úsporným a poměrně
bezpečným provozem, přesto bych Vás chtěl požádat, aby jste
se stromku v žádném případě nedotýkali. I přes veškerá
opatření se stále jedná o elektrické zařízení napájené ze sítě.
Prosím, poučte i svoje děti.

PROSINEC 2017

• bezbariérová úprava budovy komunitního centra v obci
Doubravice
• nákup postelí do azylových domů pro matky s dětmi a do
Noclehárny pro muže
• podpora humanitární pomoci na okrese Blansko
Oblastní charita Blansko tímto děkuje všem, kteří vlídně
přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček. Stejné
díky patří i koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve
prospěch pomoci druhým. V Šebetově budou koledovat místní
skauti.

Nálezy

Hledáme majitele těchto tří nalezených předmětů.
Klíčenku, dětskou peněženku a šňůru s klíči si můžete
vyzvednout v kanceláři našeho obecního úřadu.

Vánoční prodejní doba MEGI
Pá 22.12.
So 23.12.
Ne 24.12.
Po 25.12.
Út 26.12.
St 27.12.
Čt 28.12.
Pá 29.12.
So 30.12.
Ne 31.12.
Po 01.01.
Út 02.01.

7:30 – 12 12:30 – 17 hodin
7 – 11 hodin
zavřeno
zavřeno
zavřeno
7:30 – 12 hodin odpoledne zavřeno
7:30 – 12 hodin odpoledne zavřeno
7:30 – 12 12:30 – 17 hodin
7 – 11 hodin
zavřeno
zavřeno
7:30 – 12 12:30 – 16:30 hodin

Tříkrálová sbírka
Motto:
„Pro Ty, kteří nemají tolik štěstí.“

Program kina Šebetov včetně ukázek filmů najdete na: http://www.sebetov.cz.
„Šebetovský zpravodaj“ – periodický tisk územně-správního celku obce Šebetov. Měsíčník vydává při Obecním úřadě v Šebetově
a příspěvky přijímá Zdeněk Čížek. E-mail: sebetov@sebetov.cz. Tisk OÚ Šebetov. Náklad 600 kusů. Neprodejné, zdarma.
MK ČR E 21776. OÚ Šebetov – tel. kontakt: účetní tel./fax. 516 465 429, starosta 516 465 860, VOIP 530 336 530.

Od 1. do 14. ledna 2018 budete nejen v ulicích, ale i u
vašich dveří opět potkávat skupinky koledníků, jejichž
prostřednictvím můžete finančně přispět na pomoc lidem,
kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Charitní pomoc se
opírá o profesionální dovednosti se současným zachováním
důstojnosti každého člověka.
Využití Tříkrálové sbírky 2018 Oblastní charity Blansko:

Zubní pohotovosti
Zubní
pohotovost
je
dle
rozpisu
zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 13 hodin.
09.12. MDDr. Janáč, Boskovice, Lidická 10, 537 021 289
10.12. MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8, 516 456 109
16.12. MUDr. Jaklová, Boskovice, Smetanova 24,
telefon 516 454 046
17.12. MUDr. Jílková, Rájec, Ol. Blažka 145, 516 410 786
23.12. MDDr. Keprtová, Boskovice, Lidická 8, 516 453 998
24.12. MDDr. Kolářová, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 452
25.12. MUDr. Kopáčková, Letovice, A. Krejčího 1a,
telefon 516 474 369
26.12. MUDr. Kraml, Boskovice, Růžové nám. 16,
telefon 733 644 499
30.12. MUDr. Křížová, Knínice u Boskovic, 516 452 808
31.12. MUDr. Kubínová, Nemocnice Boskovice,
telefon 516 491 263
01.01. MUDr. Kulhánková, Křtiny, zdravotní středisko,

Šebetovský zpravodaj

telefon 516 414 291
06.01. MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33,
telefon 516 488 457
07.01. MUDr. Kutlíková, Boskovice, Růžové nám. 2345/12,
telefon 516 453 997
Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111.
Službu zajišťuje ve všední dny od 17 hodin do 7 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.
Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, telefonní číslo
516 491 111.

do tělocvičny místní ZŠ na cvičení nejen pro maminky
na mateřské. Cvičení je určeno zejména maminkám
na mateřské dovolené (nejdříve po ukončeném šestinedělí),
ale i všem ostatním zájemkyním jakéhokoli věku, které mají
v danou dobu čas a především chuť se protáhnout a lehce
zaposilovat. Zaměříme se na posílení svalů středu těla,
protažení zkrácených svalů a také na cviky ke zvýšení
fyzické kondice. Cvičení vede fyzioterapeutka Bc. Ivana
Liznová. S sebou: pohodlné oblečení, láhev s vodou (stačí
0,5 l). Nemusíte se nahlašovat, prostě přijďte. Kdo by chtěl
více informací, volejte 776 339 083. PS: Nebojte se vzít
podle svého uvážení děti s sebou. Těšíme se na vás!

Klípky-střípky

V sobotu 16. prosince se od 18 hodin koná v prostorách
hasičské zbrojnice výroční členská schůze TJ Sokol Šebetov.

* Od neděle 10. prosince 2017 vstoupily v platnost nové
jízdní řády. Seznámit se s nimi můžete v našich zastávkách či
na webových stránkách obce. Na vedlejší straně otiskuji
jednoduchý přehled odjezdů, ke stažení je také ve vyšším
rozlišení na webu obce.
* Společnost Telefonica O2 nás upozornila, že vzhledem
k nízkým tržbách hodlá zrušit veřejnou telefonní stanici na
hlavní křižovatce. V případě poskytnutí příspěvku by byla
ochotna tento automat ponechat dále v provozu. Situaci
budu řešit s členy Zastupitelstva. Zachování automatu by
bylo koncepční pro případ mimořádných událostí či
výpadku mobilních sítí. Používáte tento automat? Měl by
se zachovat? Prosím vyjádřete svůj názor hlasováním
v anketě na titulní stránce webu obce. Díky za Váš názor!
* V případě, že udeří mrazy, jsem připraven nasvítit plochu
požární nádrže, kde tak může opět vzniknout bezpečné
brusliště pro děti.
* Na návsi jste si možná povšimnuli, že dvě koule na
veřejném osvětlení u zámku jsou vyměněny za nové. Naše
svítidla jsou polského původu typu OCP – KP a již se
nevyrábí. Sehnat náhradní plastové koule na tyto levná,
oblíbená a spolehlivá svítidla je tak zcela neřešitelný oříšek
v desítkách a desítkách obcí a měst. Po dlouhodobém
monitoringu na internetových zahraničních webech jsem
našel alternativu. Za pomoci šikovnosti a zručnosti
zámečníka pana Hofmana z Knínic vidíte na návsi výsledek
našeho snažení. Předpokládám, že do února bude už celá
zásilka italského výrobce upravena a lépe prozáříme návsi
v Šebetově a taky třeba v Knínicích. A vše za skvělou cenu...
* V naší knihovně si přečtěte prosincové vydání časopisu
dTest, který mimo jiné přináší výsledky testů lískových
oříšků, bramborových chipsů a srovnání sušených banánů
a brusinek. Ulehčí Vám také s výběrem kvalitního
kuchyňského robotu, holícího strojku, tabletu či sluchátek.
Nabízíme i časopisy Reflex, Zahrádkář a Domov.

Plánované akce v obci
Na oblíbené cvičení s Ivou pro starší ženy jste
do tělocvičny Základní školy Šebetov zváni každé pondělí
od 17 do 18 hodin.
Orientální tanec je jeden z nejkrásnějších forem pohybu,
který vyjadřuje energii a radost. Je to alternativní pohybová
aktivita pro dívky a ženy, která není omezena věkem,
tělesnými proporcemi ani výkonností. Probuďte v sobě
ženskost a smyslnost v kroužku, který vede každou středu
od 18 do 19 hodin v tělocvičně Základní školy Šebetov paní
Vendula Kammererová.
Každý čtvrtek od 8:15 hodin do 9:15 hodin Vás zveme

V neděli 17. prosince si Vás dovolujeme pozvat na
tradiční předvánoční posezení do našeho kulturního domu,
kde od 14 hodin vystoupí se svým programem soubor
Rozmarýnka. O dobrou zábavu se postará lidový vypravěč.
Pozvánku najdete také na zadní straně Zpravodaje.
Ve středu 20. prosince se od 16 hodin koná v zasedací
místnosti OÚ veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč
Evropou. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista
– Betlémě je rozváženo skauty napříč Evropou i v některých
amerických zemích. Do České republiky tradičně poputuje
z Vídně, kde ho rakouští skauti a skautky předají skautským
delegacím z celé Evropy.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena v zimním režimu vždy poslední
sobotu v měsíci, tedy 30. prosince 2017 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 14. prosince,
28. prosince 2017 a 11. ledna 2018. Případné reklamace
neodvezených nádob uplatňujte na telefonu 724 761 642.
Odvoz plastů každou sudou středu nebo lichý čtvrtek, odvoz
skla 1 x za 4 týdny v lichou středu, papír každý sudý čtvrtek.
Bioodpad se přes zimní období již neodváží.
Přesné termíny odvozů všech komodit jsou na webu obce.
Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí od 14 do 17
hodin.
Telefony na ohlášení poruch:
TOPNET internet – telefon 736 484 631, o víkendech volejte
na číslo 731 413 488. Internet od společnosti UNET – telefon
604 758 166.
Programy v kabelovce – SMS na číslo 602 836 939.
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Při zdi v severní části hřbitova byla umístěna márnice s okny i vchodem obrácenými k severu. Podle plánů šlo o jednoduchou stavbu na
půdorysu 6x8 m s jedním vyzděným štítem a jednou valbou, krytou světle vypálenou bobrovkou, nebo podle přání stavebníka šindelem. Uvnitř se
nacházely dvě místnosti: sama márnice a dále pitevna vybavená umývadlem a pitevním stolem. (Kanalizace z pitevny vedla podél severní strany
hřbitova a končila trativodem za jeho zdí.) Součástí márnice byl také záchod, předsíňka a komora na nářadí. Podlahy byly ve všech místnostech
betonové. Za márnicí se nacházela skládka suchých květin.
Studna s ručním čerpadlem byla navržena při jižní straně hřbitovní zdi. Zásobována měla být pramenem, který procházel od severu napříč
staveništěm. Technická zpráva doporučovala, aby se s výkopem studny započalo ještě v daném roce. Stavbu měl provést místní studnař. Okolí
studny bylo osázeno stromy.
„V západním rohu hřbitova,“ uvádí dále technická zpráva „navržen je dětský hřbitov s kapacitou asi 60 hrobů. Na ně navazuje při zídce řada
rodinných hrobek, jež pokračuje dále při jižním zděném ohrazení až k výškové kótě 64,76. Porostem dětského hřbitova, kromě ozdobných stříhaných
křovin mezi řadami hrobů budiž porost jehličnatý a to stříbrné smrčky, borovice apod. tak, aby koniferový porost před hřbitovem zabíhal až do
hřbitova.… Rozdělení ploch budiž provedeno hned při stavbě hřbitova a místa hroby neobsazená buďtež pojednána jako udržované plochy trávníku.
Podrost z ozdobných křovin, stříhaných mezi hroby, budiž založen a udržován hned při dokončení stavby hřbitova a budiž zabráněné jeho
vysekávání. Pro náhrobky budiž stanovena maximální výška 120 cm a předepsán pouze přírodní materiál (přírodní kámen, dřevo, železo).“
Vzhledem ke složení půdy se počítalo s patnáctiletým turnusem. „Počítáme-li pro jeden hrob plochu 3m2, počet úmrtí za rok 7 a turnus 15
roků,“ uvádí v závěru zpráva, „činí nutná plocha hřbitova 346 m2 a připočteme-li na nutné komunikace 30%, činí nutná plocha hřbitova 460 m2.
Poněvadž celková výměra staveniště obnáší podle plánu geometra 2600 m2, je hřbitov dimenzován dostatečně bohatě, takže lze i v případě
zvýšeného zájmu o rodinné hrobky počítati dosti volně, a lze považovati kapacitu hřbitova za dostačující a i turnus delší.“
Jak jsme si řekli, součástí Technické zprávy byl i aproximativní, tedy přibližný výpočet nákladů a spotřeby materiálu. Ten zahrnoval
následující položky (v Kčs):
1. stavba márnice a pitevny s příslušenstvím (celkem 314 m3 á 800,- Kč m3) ……………. 250 000,2. stavba zděného ohrazení a vstupu (délka zdi 100 m, tloušťka 50 cm, vyztužení pilířky, materiál - lomový kámen, bobrovka na zakrytí)
včetně výkopových prací ………………………… 149 000,3. ohrazení živým plotem v délce 120 m (pletivo,kameny) včetně výkopových prací .. 36 000,4. úprava hřbitova (hlavní cesta v d. 80 m a š. 5 m, vedlejší cesta v d. 200 m a š. 2 m, vedlejší cesta v d. 80 m a š. 1 m; štěrk, kameni,
odvodnění ……………………………………………………………
71 000,5. úprava přístupu ke hřbitovu (příjezdová cesta, odkop zeminy, opěrné zídky) ……. 290 000,6. oprava cesty od kaple ke vstupu na hřbitov (stupně z lomového kamene) ………… 18 000,7. Stavba studny s ručním čerpáním, zavedení vody k márnici (hloubka 10-12 m) ....
66 000,Úhrnem …..………………………………………………………………………………………………………………. 870 000,K této částce bylo ještě třeba připočítat zvýšené náklady na dopravu materiálu, zapříčiněné 17% stoupání cesty ke kapli. Tím se stavba
prodražila o dalších 130 000,- Kčs. Celkové náklady se tak vyšplhaly na rovný 1 mil. Kčs.
Se stavbou hřbitova se počítalo v II. čtvrtletí r. 1951, ukončena měla být ve III. čtvrtletí téhož roku.
Za výškové zaměření příjezdové cesty ke kapli (5 825,- Kčs) a vypracování situačního plánu hřbitova (13 018,- Kčs) si Stavoprojekt Brno
vyúčtoval celkem 18 845,50 Kčs. Obec ve svém rozpočtu na r. 1950 však s touto položkou nepočítala a tak dopisem z 12. 10. žádá technický referát
KNV v Brně o její proplacení. V této době je již novým předsedou MNV Rudolf Tlamka.
O osudu hřbitova aspoň tedy pro r. 1951 je nečekaně (nebo naopak čekaně, kdo ví) rozhodnuto koncem října. Dne 23. 10. totiž zasílá KNV
obci strohé oznámení: „Při revisi návrhu plánu stavebních investic v r. 1951 byla Státním úřadem plánovacím škrtnuta stavba hřbitova ve Vaší obci.
S realizací této stavební akce v r. 1951 není proto možno počítati.“ Výstavba hřbitova je tedy podle nového projekčního listu posunuta na I. čtvrtletí
r. 1952. Do té doby je třeba vyhotovit podrobnou projektovou dokumentaci, a tak na počátku r. 1951 zařazuje KNV hřbitov do návrhu investičního
plánu stavebních projektů na r. 1951.
Černé mraky nad projektem hřbitova se stáhnou počátkem března 1951, kdy KNV sděluje Stavoprojektu, že „zásadně nesouhlasí
s pokračováním v projekčních pracech ve vyšším rozsahu, nežli stanoví investiční plán.“ (Plánovaný náklad na projekt činil 20 000,- Kčs, zvýšený
náklad podle upřesnění z II. stupně projekční připravenosti měl obnášet 25 000,- Kčs a výdaje za projektování činily do konce r. 1950 přesně
13 018,- Kčs).,
Z důvodu překročení investiční částky byly tedy práce na projektu pozastaveny. V tomto duchu také zasílá Stavoprojekt 14. 3. 1951 obci
vyrozumění, v jehož závěru dodává, že projekt hřbitova do svého výrobního plánu pro r. 1951 zatím nezařadí.
Tím jsou projekční práce znovu oddáleny. Naděje na jejich vzkříšení přichází v létě, kdy KNV uvolňuje částku 15 000,- Kčs. Ta však už nic
neřeší, protože 9. srpna 1951 je na základě výnosu ministerstva vnitra hřbitov vyškrtnut ze seznamu projekčních prací pro r. 1951. Zdejší MNV se
tuto zprávu dovídá prostřednictvím dopisu z 21. 8. 1951. To je také poslední dokument, který se v archivu v souvislosti se stavbou hřbitova
dochoval.
V následujících letech již MNV o stavbě hřbitova neuvažoval.

Přední strana: fotografie přibližně z r. 1935 zachycuje vedle části Kapouňata i kapli sv. Anny s místem, kde byla po r. 1945 plánována
výstavba hřbitova. Dnes je tu chatová osada.

V únorové příloze Zpravodaje se seznámíme se dvěma muži, kteří zasvětili svůj život obchodu. Patřil sem František Fučík, který měl od
konce 19 st. prodejnu se smíšeným zbožím na čp. 41 a Jan Svoboda, který si krátce před válkou otevřel obchod s potravinami v Lidovém domě.

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

Po pravdě jich bylo mnohem více, vesměs však byly všechny soukromé a navíc by z nich žádná po svém dokončení nezasáhla do obrazu
a nakonec i do života naší obce tak výrazným způsobem jako ty, s nimiž se dnes seznámíme. - O čem je vlastně řeč? O třech neuskutečněných
stavbách, o stavbách, které měly sloužit široké veřejnosti, zůstaly však - jak se říká - pouze na papíře. Důvod?
V případě Zemské plícní léčebny je třeba říci, že kdyby nedošlo k tragickým událostem r. 1938, nikdy by se o její stavbě v lesích nad
Šebetovem neuvažovalo. Tečku za touto myšlenkou nakonec učinila válka, a válka to také byla, kdo zasáhl do plánované výstavby Baťovy
maloprodejny poblíž návsi.
Zatím se mi nepodařilo zjistit, kdo a z jakého důvodu přišel těsně po válce s nápadem vybudovat v obci hřbitov a tím tak narušit staletou
kontinuitu pohřbívání zdejších obyvatel při farním kostele sv. Marka v Knínicích. Myšlenka byla živá zhruba šest roků, a že se nakonec
neuskutečnila, za to můžeme v dobrém slova smyslu poděkovat možná náhodě, možná tehdejší byrokracii či snad nakonec někomu, kdo pochopil,
že jde o zcela zbytečnou stavbu.

Rozhodnutí Zemského úřadu v Brně vybudovat na počátku 40. let min. st. v lesích nad Šebetovem Zemskou plícní léčebnu pro muže nebylo
věcí náhody. Předcházely mu neblahé události z podzimka r. 1938, kdy - na základě Mnichovské dohody - bylo násilím odtrženo české pohraničí
a k 1. 10. 1938 byla ustanovena správní jednotka Sudetoněmecké území.
Možná si nyní říkáte, jakou mohly mít Sudety spojitost s výstavbou plícního sanatoria v Šebetově, respektive poblíž Šebetova. Pro vysvětlení
se musíme vydat do Olomouckého kraje, kde pár kilometrů severně od Uničova leží obec Paseka. Právě zde se rozhodl Moravský zemský sněm
zřídit v r. 1908 jednu ze dvou léčeben tuberkulózy na Moravě. Určena byla pro muže; ženy se léčily v druhé léčebně, pro kterou bylo vybráno místo
nedaleko Jevíčka.
S výstavbou sanatoria v Pasece se započalo v únoru r. 1914. Po menších peripetiích, souvisejících s vypuknutím I. sv. v. byla nakonec
budova zdárně dokončena a v říjnu 1915 dána do provozu. Koncem 20. let disponovala pasecká léčebna již 275 lůžky. Po r. 1935 se začalo uvažovat
o její výrazné modernizaci, veškeré plány však zhatil již zmíněný podzim r. 1938. Obec Paseka se totiž stala součástí Sudet a Zemskému úřadu
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nezbývalo, než sanatorium narychlo evakuovat: lehce nemocní byli propuštěni do domácí péče a šedesát nemocných, upoutaných na lůžko bylo
převezeno do Olomouce. Zachránit se podařilo i lékařské vybavení, postele, pokladna s hotovostí a některé zásoby. Celá evakuace trvala tři dny
a tři noci, a po jejím ukončení a stažení vojenské posádky z Brna, která s evakuací pomáhala, byl ústav 8. 10. 1938 obsazen henleinovci.
Náhradní ústav s třetinovou kapacitou byl zřízen v Olomouci. Dne 15. 11. 1938 jej Zemský úřad v Brně schválil jako provizorium a vzhledem
k dané situaci se rozhodl vybudovat sanatorium nové. Při výběru lokality byl především kladen důraz na klimatické podmínky. Svoji roli zde však
zřejmě sehrála i blízkost jevíčského sanatoria. Tak byla po krátkém šetření schválena na konci r. 1938 jako vyhovující lokalita v lesích na východ od
Šebetova. Přesněji šlo o jižní svah kopce Rychvald: místo pod silnicí za zatáčkou u Zeleného kříže, které bylo obklopené lesy a chráněné okolními
svahy.
Dne 10. ledna 1939 Zemský výbor uložil Zemskému úřadu - oddělení X/29, aby v dané lokalitě vyšetřil hydrologické poměry, tedy jinak
aby prověřil možnosti zásobování nového ústavu pitnou vodou. Pro stanovení potřebného množství vody bylo počítáno jednak se 200 litry na
osobu a den při plánovaném počtu 250 lůžek, a jednak s údržbou 1 ha zahrady a trávníku, kde se předpokládala denní spotřeba 1 l na m2. Celková
vydatnost pramene (či pramenů) tak měla činit minimálně 60 000 l vody denně, což v přepočtu znamenalo přítok 0,7 l za sekundu.
Hydrologické šetření provedl v úterý 31. ledna 1939 od půl desáté dopoledne technický rada při Zemském úřadu v Brně Ing. Dr. Roctrökl.
Obchůzka pěti vytipovaných pramenišť trvala asi tři hodiny a rada Roctrökl ji absolvoval v doprovodu hajného (jméno se bohužel neuvádí), kterého
si jako člověka znalého prostředí vyžádal Zemský úřad na zdejším velkostatku přípisem ze 17. ledna.
Dne 2. února byla o celém šetření vyhotovena zpráva. Konstatuje se v ní, že první dva prameny - jeden svedený do rezervoáru a sloužící pro
potřeby hájovny na Karlově, druhý zásobující studnu na dvoře pohorské hájovny - nepřicházejí vzhledem k svému vytížení a navíc i k malé
vydatnosti v úvahu. Jako velmi vhodné pro zásobování ústavu pitnou vodou se naopak jevilo prameniště se dvěma výrony v lese nad Pohorou, a to
nejen kvůli vydatnosti 0,52 l/sec., ale i pro výšku 600 m. n. m., která zajišťovala, že se voda nebude muset přečerpávat. „Popsané prameniště je jak
svou výškovou polohou tak i zatímně zjištěnou vydatností nejvhodnějším vodním zdrojem pro léčebnu…. Bude nutno tomuto prameništi věnovati
plnou pozornost, prameny co nejdříve otevříti, pročistiti a zavésti řádné pravidelné měření vydatnosti a teploty vody aspoň jednou měsíčně
a provésti aspoň chemický rozbor vody.“ uvádí se ve zprávě.
Se čtvrtým pramenem, vyvěrajícím při silnici v Pilském údolí poblíž hájovny (mimochodem, ta je zde zvaná „Wilhelmsäge“, tedy „Vilémova
pila“) a vykazujícím při měření 0,3 l/sec., bylo počítáno v případě, že by nedostačoval třetí pramen. Pátý pramen nedaleko soutoku Bělé
a pohorského potůčku (poblíž dnešní lesácké chaty) se s 0,06 l/sec. jevil jako nevyhovující. V případě nedostatku měl posílit čtvrtý pramen.
V závěru své zprávy Ing. Dr. Roctrökl uvádí, že „nová plícní léčebna u Šebetova může býti zásobována vodou z pramenišť nad myslivnou
zvanou Pohora vodovodem gravitačním a jako eventualita nebo doplněk vodovodem z prameniště nad myslivnou Wilhelmgäse a to výtlačným.“
V té souvislosti doporučuje uvolnit zálohu 2000,- Kč na „otevření a vyčištění hlavních pramenišť, na provedení chemických rozborů vody, na zařízení
pro měření vydatnosti pramenů a na hrubou nivelaci pro výškové zjištění polohy pramenišť.“
Dne 21. 2. 1939 Zemský výbor požadovanou zálohu, čerpanou ze zemského investičního rozpočtu na r. 1939 schválil. Nutno dodat,
že počátkem září byla celá záloha bezezbytku vyúčtována. Nejvyšší položku - 1 334,40 Kč - představovaly výplaty dělníků. Na nemocenském
pojištění bylo zaplaceno 115,40 Kč, dále například 143,75 Kč stál nákup katastrálních map, 70,- Kč pronájem kanceláře u zdejšího velkostatku
a 103,20 Kč nákup drenážek k nivelaci včetně jejich dovozu. Za gumové boty bylo ve zdejší prodejně „Baťa“ utraceno 60,- Kč.
Přípravné práce započaly 7. 3. 1939. Spočívaly v otevření a výškovém zaměření pramenů v lese nad Pohorou a dále ve vyčištění a upravení
pramene u potoka Bělá. Více se toho do 15. 3., kdy došlo k přerušení prací zřejmě nejen z důvodu nepříznivého počasí, udělat nestihlo.
Další přípravné práce byly prováděny až v létě mezi 10. a 19. červencem. Při té příležitosti se zjistilo, že vydatnost pramenů nad pohorskou
hájovnou výrazně poklesla a nejinak tomu bylo i s pramenem poblíž hájovny na Pilce. Nezbývalo tedy, než hledat prameny nové. Tak byl ve
vzdálenosti asi 1 km od staveniště, v lese, kde se říká „U Jana“ nalezen pramen tvořící potůček o nejmenší vydatnosti 0,50 l/sec. Jak konstatuje
zpráva po třetím, posledním šetření, které proběhlo 4. - 5. září, bylo možné zásobovat ústav z tohoto prameniště a přítok ještě posílit ze studánky
u potoka Bělá.
Zpráva končí doporučením, aby byly oba prameny v dobách suchých a případně i za mrazu sledovány. K tomu však již evidentně nedošlo.
Začala II. světová válka a stavba plícního sanatoria se stala bezpředmětnou.
Na závěr je třeba dodat, že budova sanatoria v Pasece přežila válku bez větší újmy. Provoz v ní byl znovu zahájen 5. června 1945.

Na jaře r. 1931 se rozhodl Spolek křesťanských dřevodělníků při zdejší parní pile vybudovat v sousedství Odehnalova hostince Lidový dům.
Po menších peripetiích byla budova o rok později dokončena. Vedle společenského sálu, kina a většího bytu se v ní nacházely i obchodní prostory,
z nichž si část pronajal obchodník se smíšeným zbožím František Sedlák. V druhé části pak našla zázemí firma „Baťa“ Zlín.
Baťově obchodu s obuví se v následujících letech dařilo v obci natolik dobře, že se zde nakonec vedení firmy rozhodlo vybudovat jednu ze
svých typizovaných maloprodejen. Za tím účelem odkoupilo pozemek v sousedství domu čp. 20 poblíž křižovatky.
První záměr pocházel z r. 1937 a upřednostnil jednodušší variantu, kterou byla maloprodejna typu 8/37. Šlo o budovu projektovanou na
půdorysu obdélníku o stranách cca 8 x 11 m. V přízemí se nacházel obchod se samostatnými vchody do správkárny a do kuchyně se spíží. Z kuchyně
byl přes malou chodbu přístup k dřevěnému schodišti do patra, kde se nacházely dva oddělené pokoje a komora. Za budovou stál dřevník, jehož
součástí bylo zděné WC.
Plán vyhotovila k 1. 6. 1937 „Stavební akciová společnost Zlín“. O necelých pět měsíců později jej zaslala firma „Baťa“ a. s. Zlín v šesti
kopiích zdejšímu obecnímu úřadu s žádostí o udělení stavebního povolení a vytýčení stavební čáry. V závěru dopisu zmiňuje, „že v plánu zakreslená
správkárna nebude míti strojního zařízení, takže se nejedná o živnostenskou provozovnu“.
Komisionelní jednání proběhlo na stavební parcele o 14.oo hod. v neděli 31. 10. 1937. Vedle stavebního znalce (jeho jméno je v protokolu
nečitelné) se jej dále zúčastnil starosta obce Alois Geršl a členové stavební komise František Janek a Eduard Hrazdira. Za „zdravotní orgán“ byl
přítomen obvodní lékař Dr. Josef Mikula. Pozvánku obdrželi pochopitelně i majitelé sousedících pozemků manželé Zvejškovi, Kopalovi a Mrvovi.
Komise se stavbou souhlasila za předpokladu, že bude provedena přesně podle plánu, budou respektovány hranice sousedů a dodrženy
všechny stávající platné stavební předpisy. Další podmínky se týkaly drobných stavebních úprav (např. vodotěsná instalace základů, otevírání
vchodových dveří směrem dovnitř, zabezpečení schodiště zábradlím, svedení povrchové vody do kanalizace, zřízení chodníku před budovou,
zabezpečení žumpy, vodovodu a elektřiny).
Stavební povolení udělila obec 5. 11. 1937. Co se dělo dále, respektive z jakého důvodu firma „Baťa“ výstavbu maloprodejny ještě v témže
roce, případně v roce následujícím nezahájila, se mi dohledat nepodařilo. Patrně vznikly nejasnosti kolem stanovení stavební čáry. Aspoň tak lze
soudit podle nového plánu z července r. 1939, na němž je stavební čára zásadně upravena. Změnu však doznává i samotný projekt. Na místo
maloprodejny typu 8/37 počítá nyní firma s větší a také komfortnější maloprodejnou typu 8/1939 na půdorysu 8,70 x 12,7 m. V přízemí se vedle
prostorné prodejny nachází správkárna, kuchyně, koupelna a chodba, z níž je přístup do spíže, na WC a konečně na schodiště. V prvním patře jsou
tři samostatné pokoje. Součástí budovy je dřevník.
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Žádost o schválení a udělení stavebního povolení pro novou maloprodejnu zaslala firma Baťa a. s. obecnímu úřadu 12. 8. 1939. „K nové
žádosti firmy Baťa a. s. o udělení stavebního povolení na podkladě změněných nákresů nečiní stavební komise ani podepsaní sousedé námitek proti
stavbě v předpokladu, že při stavbě bude dbáno všech podmínek a předpisů při první stavební komisi stanovených.“ zní rozhodnutí obecního úřadu
z 3. 9. 1939. O necelý týden později vznáší majitel sousední zahrady Vojtěch Veselý dotaz na oplocení od jeho pozemku a dále na možnost vést přes
pozemek stavebníka kanalizaci. Stavební oddělení firmy Baťa a.s. s kanalizací nesouhlasí a o zřízení plotu se hodlá dohodnout později. Žádné další
„později“ se však již nekoná. Sice ještě 9. září starosta Alois Geršl uděluje nové stavební povolení, tím ovšem veškerá aspoň dochovaná
korenspodence mezi obecním úřadem a firmou „Baťa“ a. s. končí. Do děje vstupuje válka a obě strany mají zcela jiné starosti, než se věnovat
stavbě nové prodejny.
Obchod s obuví firmy Baťa zůstal přes válku na starém místě, tedy v podnájmu v Lidovém domě, jak se tehdy nazýval dnešní Kulturní dům.
Zrušen byl v poválečných letech.

Obě předchozí neuskutečněné stavby, tedy plícní sanatorium a maloprodejna firmy Baťa nás zavedly do doby předválečné. Za příběhem
šebetovského hřbitova, který nakonec stihl stejný osud (i on totiž zůstal pouze na papíře) se naopak vydáme do doby těsně po válce. Ještě ovšem
než tak učiníme, musím připomenout, že v Šebetově nikdy hřbitov nestál: po celá staletí směřovaly smuteční průvody ke kostelu sv. Marka do
Knínic. (Spoustu zajímavostí o historii knínického hřbitova si můžete přečíst v listopadovém čísle Zpravodaje Městyse Knínice.)
Z dochovaných listin lze odvodit, že myšlenka zřídit v obci hřbitov se zrodila někdy na podzim r. 1945 či nejpozději v zimě r. 1946. Kdo s ní
přišel, se mi zjistit nepodařilo: nakonec, ať to byl kdokoliv a důvod k tomu měl jakýkoliv, se svým nápadem jednoznačně uspěl. Návrh úspěšně
prošel obecním zastupitelstvem, bylo vytipováno místo a kolotoč žádostí a vyřizování mohl začít.
Vůbec nejstarší doklad, který se mi v souvislosti se stavbou hřbitova podařilo v archivu nalézt, pochází z 8. května 1946. Jde o situační
plánek části Kapouňat, Obory a pozemků nad kaplí sv. Anny, který vyhotovil úředně oprávněný civilní geometr Ing. Josef Kouba z Boskovic. Budoucí
hřbitov je na něm zakreslen na vrcholu svahu, vpravo od ohybu cesty ke kapli. Má lichoběžníkový půdorys a jeho celková rozloha činí 2657 m2.
Dne 10. října 1946 provedl Okresní národní výbor (dále jen ONV) v Boskovicích na základě žádosti Místního národního výboru (dále jen
MNV) v Šebetově komisionelní šetření na místě předpokládaného staveniště. Schválení stavby hřbitova se obec dočkala až po dlouhých devíti
měsících. Dne 5. 7. 1947 byl ONV vystaven „Výměr“, který v závěru uvádí, že navržené pozemkové parcely „jsou pro zřízení komunálního hřbitova
vhodné a způsobilé“. Odvolává se při tom na vyjádření Zemského národního výboru (dále jen ZNV) v Brně z 16. 6. 1947, který s plánovanou akcí
souhlasí pod podmínkou, že „nově zřízený hřbitov svými objekty se řádně začlení do obrazu obce“. Zda se tak opravdu stane, to měl na základě
další dokumentace znovu posoudit plánovací odbor ZNV.
Z „Výměru“ se dovídáme i několik zajímavých informací. Tak především je tu uveden důvod výstavby. Byla jím „poměrně velká vzdálenost
něco přes 2 km“ od knínického hřbitova. Pozemky, na nichž měl hřbitov stát, patřily soukromníkům (Alois Hrouz z čp. 50 a Josefa Veselá z čp. 85):
jak vysvítá z dalšího textu, obec je hodlala získat výměnou za pozemky obecní.
Následující odstavec je věnován rozboru půdy. Uvádí se tu, že ve čtyřech rozích pozemku byly vykopány zkušební jámy rozměru
normálního hrobu. Sondy zjistily, že u jižní strany je půda tvořena v horní části ornicí, u dna pak jílem s úlomky opuky, na severní straně se nachází
ornice, šedavá hlína a drobný štěrk. V jámách nestála voda, a to i přesto, že komisionelní šetření probíhalo po dvoutýdenních deštích.
Pro založení hřbitova hovoří i další podmínky: „Převládající větry v místě jsou severní, vanou tedy od obce k lesu. Nejbližší obytné domy jsou
vzdáleny asi 75 m. Jsou to samoty. Hlavní část obce je vzdálena asi 200 m (čtvrť Kapouňata). Prameny obecního vodovodu pro čtvrť Kapouňata jsou
vzdáleny asi ½ km a leží polohově výše, takže zamoření jich vodou ze hřbitova nepřichází v úvahu. V údolí východně od pozemku nachází se
rybníček, vzdálený od pozemku asi 100 m. Rybníček slouží jen pro zimní sporty a jeho voda není jinak zužitkována. Infekce jeho vodou ze hřbitova je
ostatně nepravděpodobná vzhledem k převážně jílovitému složení půdy, která stačí filtrovati všechny případné nečistoty, dále vzhledem
k nepatrnému počtu pohřbů ročně, které přicházejí v úvahu (72 za 10 let). Vzhledem k tomuto malému počtu pohřbů navržená rozloha 2657 m2
postačuje úplně pro místní potřebu obce čítající 700 obyvatel. Pozemek slouží doposud za louku a zahradu. Obec míní zříditi hřbitov do dvou let.“
Zajímavé je, že se ve „Výměru“ vůbec neuvádí koupaliště, vzdálené od budoucího hřbitova přibližně stejně jako naopak zmiňovaný rybník
v Oboře.
Počátkem srpna r. 1950 obdržel MNV od Krajského národního výboru v Brně (dále jen KNV) trojmo zadávací list na vypracování situačního
plánku hřbitova. Po vyplnění se měly listy obratem zaslat na Stavoprojekt Brno. Zřejmě se tak nedělo dostatečně rychle, protože již 8. 8.
Stavoprojekt lístky u MNV urguje s tím, že mu bylo ministerstvem techniky uloženo vypracovat projekt hřbitova do 15. 9. t. r., aby mohl být ještě
zařazen do plánu stavebních investic na r. 1951.
Dne 18. 8. 1950 se v Šebetově sešli zástupci ZNV, Stavoprojektu a MNV (předsedou MNV byl v té době František Grulich) za účelem
projednání a určení stavebního obvodu nového hřbitova. Všichni přítomní se shodli, že bude třeba rozšířit nejméně na tři metry a výškově upravit
do jednotného spádu příjezdovou lesní cestu ke hřbitovu, potažmo ke kapli, ve které měly mimochodem probíhat smuteční obřady. Další zásadní
úpravy se dotkly nástupního prostoru ke hřbitovu a úseku cesty mezi zámeckou zdí a domem čp. 76, podél jehož zahrady mělo být navíc
vybudováno oplocení.
Co se týče vody, napojení na stávající řad v Kapouňatech či na vodojem v „Olšinách“ se ukázalo jako velmi složité, proto se nakonec všichni
shodli na tom, že se na hřbitově vyhloubí studna. Elektřina měla být vedena z Obory nebo z Kapouňat.
Na počátku září zaslal Stavoprojekt MNV situační plán hřbitova včetně technické zprávy s výpočtem nákladů a spotřeby materiálu. Stavba
márnice a pitevny s příslušenstvím, zděný plot a ohrazení se živým plotem vyšlo celkem na 375 000,- Kčs. Vzhledem k tomu, že Stavoprojekt
v termínu neobdržel podklady s výškovým zaměřením, nebyla v nákladech započítána úprava příjezdové cesty ke hřbitovu a úprava cesty od kaple
k vstupu na hřbitov.
Někdy kolem 10. září provedl Stavoprojekt výškové zaměření hřbitova, příjezdové cesty a okolí kapličky. Dne 13. 9. proběhlo v místě
budoucího hřbitova další šetření, jehož se za MNV zúčastnil předseda František Grulich a technický referent Vilém Smékal, za Stavoprojekt Ing.
arch. Maxmilián Chlad, který byl pověřený vypracováním projektu. Jak uvádí zápis, šetření se týkalo umístění studny (voda z ní se měla čerpat ruční
pumpou pro potřeby zalévání a čerpadlem pro potřeby pitevny) a napojení elektrického proudu. Dále byl projektantem předložen a zástupci MNV
schválen náčrt hřbitova. V závěru zápisu je uvedeno, že stavbu bude pravděpodobně provádět Komunální podnik města Boskovic. Dřevěný kříž
vyrobí zdejší pila.
Na základě tohoto šetření vypracoval Ing. arch. Maxmilián Chlad následující den podrobnou technickou zprávu a nový předběžný výpočet
nákladů a materiálu, který již zahrnoval úpravy cest. Díky těmto dokumentům a také díky dochovanému plánu (viz příloha) si můžeme udělat
docela jasnou představu o tom, jak měl hřbitov vypadat.
V úvodu zprávy se uvádí, že „hřbitov je řešen jako částečně lesní, poněvadž přiléhá svým severním a severozápadním okrajem k stávajícímu
zalesnění kolem kapličky sv. Anny.“ Z toho důvodu bylo oplocení hřbitova z výše zmíněných stran řešeno živým, do pletiva prorůstajícím plotem, od
jihu, a tedy pohledově od silnice pak 160 cm vysokou zdí z lomového kamene.

I. Nákres maloprodejny firmy Baťa, typ 8/1939.

(„Zlín“, stavební akciová společnost, Ing. Dočkal, 1939.)

Popis situačního plánu I. Přední fasáda a průřez - maloprodejna firmy Baťa, typ 8/1939.

II. Zachycení pramenů pro Zemskou plícní léčebnu.
(Zemský úřad Brno, Ing. Dr. Roctrökl, 1939.)

Popis situačního plánu II.
Plícní léčebna - 1. místo staveniště; 2. Zelený kříž; 3. hájovna Karlov;
4. hájovna Na Pilce; 5. lesácká chata; 6. socha sv. Barbory

Popis situačního plánu III.
Hřbitov - 1. kaple sv. Anny; 2. schodiště ke kapli; 3. nástup ke
hřbitovu; 4. hlavní hřbitovní cesta; 5. márnice; 6. pitevna;
7. úložiště hřbitovního odpadu; 8. studna; 9. dětská část;
10. návrh kříže.

III. Situační plánek hřbitova v Šebetově
(Československé stavební závody n. p., Stavoprojekt Brno, arch. ing. Maxmilián Chlad, 1950.)

