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Nie každému sa v živote podarí" aby' sa jr.guzálu-
ba stala povolaním. Podarilo sa tOivšak Karolovi
Šedivému, lesníkovi zo Skýcova. pÔ\'Odomje z les-
níckej rodiny. Okrem polovníctva ~jstrelectva ho
pritahovala majestátnost lesO,va hôr prenesená
do ich najcharakteristickejšieho materiálu, dreva
a s ním spojené rezbárstvo. Celý život pracoval
ako lesník v Štátnych lesoch Topolcia.nky na Ský-
cove, kde býva v horárni dodl\es. Ako sám hovo-
rí, od malého chlapca ho bavil~ príroda, zvieratá,
polovníctvo a ako každého chlapca, aj strelec-
tvo. Preto sa po mnohých tažkých ro~hQdnutiach
dostal ,D.aLesl1íckuucnovsklÍ školu VQV~I~kých
Uherciach, péJkr.a,coval na Lesníckej majstrov-
skej škole v Kokave nlrd .Rimavicou, ktorú ukon- Nieje jedndduchéprichádzáti~vlastný-
cil v roku 1972. Popri lesníckel cinnosti sa veno- mi motívmi,ktoré najcastfýšievyrezá-
val aj sprevádzaniu domácich a, zahranicnýoh vaša do'akéhomater-iá/u?;-
hostí na pol'ovackách. I Pobytv prírodem~onúkqJnespocítatel'-

~ I né množstvosce9é.flít~toré sOm'laca~ c

Ak~ a kedy si zacal s rezbárstvorp, I už ako študftnt'postupnezhmotnovat~co Ta k tomu viedlo? rezboudo Ci.f'revQ',ale aj parožia.Vzaciat-

S rezbárstvomsom zacal ešte pred rokom ~970. Moji)nvzo- koch SjJm ~el'a vy're~ávaljednoduchšie ,
rom bol lesník Peter Chrum. Nebolo to I'ah~é,doslova celý podložkypod vlastné PQI'pvnícketrofeje. Neskoršie
technologický postup som musel diplomaijcký "uktadnút" kamarátov, ale aj pol'ovn~~kychhostí, o ktorýchvTOPo

~
ianl-

vlastnými ocami a postupne si všetko odsk šat na r'ôznych $Kychpol'ovnýchrevírochFlebolonikdynúdza.~yrazával om
druhoch dreva. Hoblinkya stružlinkysom maXšade, doslova ,'podložky pod trofeje, najmä vtedajším ministrofIJJanovic i,
somteóriucerpalz praxe.Tobol môjzaciatqk,ale pap,~ Chnoupkovia Dzúrov

.
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i. HQstupne som zacal vYrezav.

~
at vešiak

tomusa natohopánanehnevám.Naopak,dodoessi,hovážim aj s dalšímidoplnkamiako nocné lampy,bocné vi'etidlá,
a prechovávamk nemu vel/kúúctu. I rámy na obrazy, zrkadlá, lustre a intarzie s pol'o . í~ .
No a co ma k rezbárstvu viedlo? Odpoved' je ve~fmijecjnodu- motívmi. Nakoniectso,tQsa odhodlal k výrobe nábytku, k}~I,

chá. Ktoje spojený s prírodou pre~údza sa v ;toro hlbšícit ku lavíc a stolov z dréPa, aj z parožia zveri a vyrezávaniu pJ!.ÝtKu
kráse a vztah k umeleckým dielam, ktoré prib~~jú ti~t9 .hod- s hlbokým reliéfom. Nemám rád šablónovitú ro.h9tfJ. Rád
noty. Jednak to, že ide o námety cerp~ilJé,z [l~Š.~j;kr~s~fijprí- kombinujem prírodné materiály ako drevo s p9Jtôžfm,alebo

rody a do každého výrobku, umeleckého' d'ieja.je vložený "kus" parožie so sklom. Nikdy nie parožie so že11~6li1ci umelými
citu. K dokonalosti úpravy trofejí patrí, vážit si trofeje. Každá hmotami. Z dreva je pre mna najbežnejšíll}JO'áteriálom lipa.
jedna, pekne, ci vkusne upravená, - Ir-')
hovorío inteligencii pol'ovníka alebo les-
níka, hovorí o jeho citovom vztahu k prí-
rode a k zveri. V neposlednom rade
skrášl'uje interiértým, ktorítúto zál'ubu
majúv úcte. Je to kúsok alebo zlomo'k
prírody, ktorú si môžete preniest domov.
Možno ešte dalším motívom bola, aká

taká odmena, ci dar pre priatel'ov, ale
hlavne dokázat sám sebe, že viem uro-
bit nieco výnimocné.

Takáto práca sa nedá robit len os-
trým nožíkom, vyžaduje si špeciálne
dlátka. Ako si k nim prišiel, kupuješ

si ich, alebo vyrábaš sám, I(ol'ko dru-
hov ich vlastníš a aké používaš?
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Kde som zohnal dlátka, ,no ked som zacínal,
mal som 800,- Kcs,,zakladnýplat, penazí
nebolo nazvyš, ,tfclksom bol prin.útený
nejaké si vyrobit sám. Robil som ich zo

strojových píl<{k.Nieco SOo;ldostal-Od
priatel'ov,no né,Qolotqt:lovera. Pótom
som dostal od jedného stáleho pol'ov-
níckeho hosta, pána Lebedu celú sadu
z ,Nemeckaa podl'a t(i)líosom si zhotovil
dalšie. V mojom 'prírucnom sklade ich
mám pomernedost, no druhov nie je až

tak vel'a,najviac/~šakpoužívamokoto15
dlát rôznychtvaroy"ave.l'kostL
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r\hlfvhodnejšiaje tá,
vyrastená na piescitpm s.~alnatomteréne, pretože má
málé Prírast~y,a tým'pádom je drevo husté. Na rezbusa
dá p'ouzitaj jasen, hruška, ale aj dub, no práca s nimi je
trochu viac nárocnejšia.

,
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Co považuješ za dôležité povet-a~o problemaIiIke - - pol'ovníkova~iepríj~mnejŠie situácie" ktoré som s nimi zažil
rezbárstva,aleboodkázatzacltJ~bcníkom? .' .-J~rírode. Akmôžempo~a'ffitz~ci.a~ocníkom,tak nechsa
Mn-otJ?zážitkov s~ pa~ätám. ~~ ~o strelectv~, .;le1'~Ia,:vne neboja sa~Jseba\ ~i~toiúcenýz neba.nespadol~~kniekto cíti
zo spnevodov,l;w.stl.Neradspqtr.ll~~mna nadu~1Ía hlupych, v sebep~tr.@b1TsTro&lttP s drevomlateboparozlm,tak nech
vrátane nadriadených.'S~ŽÍI;Fl'sjll.íachovg.t.\l"PamätidobrjGI'I' !)eótál'a,. Inak vel'mi 1<valitnédlátta 'vyrába jeden pán na- '"
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výchadnom Slave.nsku,
adres'a sa dá nájst- na
internete. Casa týka;}ma-
jej asaby, myslím si, že sú
ada mna avel'alepší re~bári,aj
strelciL.aleca ut pýta~si sa, tak
samsa Tí-sna'ž~1adpavedat.
Nuža môj psabnýnázor,
že každýktQ má nieco.
dacinenia ,s pal'avníc- ,
tvam, mal by sa
abcas ve'navataj
športaveja pal'av-
níckejstrel'be
na strelnici, ..::
najmä preverit
sám seba, pre-
svedcit,sa o .svoJitn
stre'léckých kvalitách,
a až patam íst pal'avat.

vel'a pal'a\llJíc~ych streleckých
pretekav aj pastupavých preba-

rov.Vjeho.šl!~p~jachkrácal aj
syn Karol, ~tpr~ bal repre-

zentanto~ CSSRv broka-
vých dMcipliRa~,h a zú-

castnil \t~~1 svetavých
padujatí.

~
"Str~lectje mQja

"d'roga" drží m~
datera . Majím....

d'a~ím pa- ""
:ešením,

i a k re m
,~ rezbárstva
'\ sútraja vnu-

) ci Jažka,I;(a-
/rolka a And'r~,

.lktarí prejavujd,
záujem.Q~partavú
a pal'avníckustrel/-

bu, z caha mám
, vel'kúradast. Ra~hadhe

ich chcemv tam p-pdpo'-
rovat,preto.mám)t t1hJys'e

vysta,vatv na~9jabci'S~Ý90v
strelni<tu...Ni.efenpletai,fi1.e

'-ft - aQYs~relniea sl~~ila vš~t-
~

~
~kým, na

~
jma mla

1

ym IjJdam,
ab zt011amaliP

.

ríjemnÚ 'bav" patešenie
a ra st, ale najmä zdr ú k nkurenciu",

zdôraznil na záverKarorŠedivý. ")

~t a foto/Tomáš Krivjanský
~

.J'''

KarolŠedivýje všestranným
strelcom ctesatbajár.om.Vda-
ka už nebohému Ing. Bar@savi
bal z.asvätenýda šPartavej, ale
najmä pal'avníckej strel'by a da

pal'avníctva. Da dnešného.dna je- muzavšetKanesmiernepa~d'átn'rfAka
et študentsa~úcastnavalstreleckých~(;)dujatív rámcisútaže

\C( medzilesníc~miškalami.Neskarš)e,akazamestnanecŠtát-
m nych lesavsa\Jastal da streleékéhadružstva.Chadil pa súta-
N žiach, takmer P'ocelam Ceskaslavensku,najmä na lesnícke
LI,I desatbaje v pal'ayníckej strel'be. Nemyslím si, žeby jeho.

,C= výsledkybala nejaká vel'kásláva, ale umiestnenie bývala, tak
, ,da prvej pätky. Ak si "ctabrepamätá,ITI,tak k jeho. asabným

.; rekardam bala 870/101'>.Q mažnýohIbada~ Na ablúkavam
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)
'k~ho polovníc-

CItt k~tila zvii~u. Da~an:a v Tr~a'lB'ná s~elnici ,$trkoGh spal~
liliiii s ](i)zefamOrcJ$"oma ÄndreJamStef~. ' N\t~prekanah
C' vtedajší sl.ô~e1í~kýrekord.Po urcitam case sa m~ápila aj

IIIIII!!!!!strel'ba'ha batér.i.e(trap), v ktare cräsrätmt-osQQnýrekard na
II1II:: strelnici v Partizánskam97/100 mažnýchterc.ov.Absalvaval

~_m -


