ZPRAVODAJ
OBCE ŠEBROV-KATEŘINA

2/2015

Co nás stojí
nezodpovědnost
některých občanů?

Foto: Michal Odehnal

strana 3

První
skautská
výprava

Čemu se věnují
jednotliví
zastupitelé?

Vystoupení
dětí ke Dni
matek

strana 7

strana 6

strana 8

ZPRAVODAJ

2/2015

Editorial
Právě probíhá rekonstrukce a zateplení budovy obecního úřadu v Šebrově,
na kterou jsme získali maximální možnou dotaci poskytovanou Jihomoravským krajem, a to 200 000 Kč. Zateplením budovy se v budoucnu značně
sníží náklady na vytápění objektu. Naše
škola rovněž jako jedna z mála získala
dotaci z dotačního programu Škola podporující zdraví ve výši 48 500 Kč.

Vážení a milí spoluobčané,
od zvolení nového obecního zastupitelstva uplynula už polovina roku. Ptáte se,
co se za tu dobu zastupitelům podařilo?
A pracují vůbec? Jak si můžete sami
přečíst v podrobných zápisech z jednání
OZ na webu obce, děje se toho opravdu
hodně.
Máme zejména jasně stanovené cíle
a odpovědnosti za plnění konkrétních
úkolů. Pracujeme v týmu, do aktivní práce pro obec zapojujeme všechny zvolené zastupitele, pro dílčí úkoly vytváříme
pracovní skupiny z řad zastupitelů i aktivní veřejnosti.
A co se děje právě teď?
Naše obec jako jedna z mála v našem
kraji získala 90% dotaci z prostředků
SFŽP na zavedení separace a svozu bioodpadů. Prakticky to znamená
možnost pořízení malého nákladního
terénního svozového automobilu s příslušenstvím, sedmi kontejnery a štěpkovačem dřevní hmoty v celkové hodnotě
2,9 mil. Kč, to vše za desetinu pořizovací ceny. Přímý přínos pro obec tedy
představuje cca 2,6 mil. Kč.

Proběhlo propojení nového a starého
vrtu. Celý systém byl osazen moderní
regulační a měřicí technikou, která nám
umožní plynule využívat potenciálu obou
zdrojů, maximálně využívat nízkého tarifu nočního proudu a pružně reagovat
na zvyšující se spotřebu zvýšeným výkonem čerpadel. Systém umožňuje telemetrický přenos dat a je možné jej kontrolovat i řídit prostřednictvím webového
rozhraní. Rovněž odtok vody do obce
kontrolujeme telemetricky – nenahlášené živelné napouštění bazénů jsme teď
schopni zjistit okamžitě. Za účelem další
stabilizace vodovodního řadu probíhají
projekční a inženýrské práce na napojení obecního vodovodu na řad VAS Boskovice ze Svinošic. Dále připravujeme
výměnu nejvíce poruchového úseku
obecního vodovodu u státní silnice za
nové potrubí z litiny. Obě akce hodláme
částečně pokrýt z dotačních zdrojů.
Probíhají rovněž dokončovací práce
na rekonstrukci čela propustku na Vranovském potoce ve Svaté Kateřině,
bylo dokončeno vydláždění a zpevnění
ostrůvků na krajské komunikaci a stavební úpravy pomníčku padlých rudoarmějců v Šebrově. Zahájeny jsou práce

na opravě zemní cesty vedoucí ke hřbitovu spojené se zpevněním plochy přilehlého parkoviště.
Na přípravu materiálů k referendu v otázce víceúčelové haly byla vytvořena pracovní skupina z řad zastupitelů a odborné veřejnosti, která spolu s projektanty
připravuje studii haly. Chceme vám před
rozhodováním poskytnout dostatek informací i ucelený návrh objektu vhodně
zasazeného do prostoru mezi obecním
úřadem a základní a mateřskou školou.
Zářijový Zpravodaj se bude věnovat právě tomuto tématu. Následné referendum předpokládáme v podzimních
měsících.
Je ukončena první etapa údržby zeleně v obci – bezpečnostní a odlehčovací
řezy na ohrožených vzrostlých stromech,
výřez přerostlé zeleně na Horce, údržba
zeleně u hospodářského zařízení, u pomníčku obětí II. světové války i v dalších
částech obce. V létě budou ohrožené
stromy dále ošetřeny instalací bezpečnostní vazby doplněné zdravotním řezem.
V závěru mi dovolte zmínit osobní dopis, který jsem rozeslal spolu s minulým
Zpravodajem těm našim spoluobčanům,
kteří v obci dosud nemají přihlášen
trvalý pobyt. Pro nezasvěcené to zní
nezajímavě, zasvěcení ale vědí – obec
tím přichází každým rokem o několik set tisíc Kč. Odhadovaná ztráta se
pohybuje kolem půl milionu Kč za rok.
Zatím je bohužel reakce na dopis minimální. Je mojí povinností udělat vše pro
to, aby se situace změnila.
Přeji vám krásné léto.
Radek Kloz, starosta obce
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CO NÁS PÁLÍ
Co nás stojí
V
nezodpovědnost
některých občanů?
Není tomu tak dávno, kdy naše obec měla nadbytek vody. Dokonce
jsme prodávali vodu z našeho vodního zdroje do sousedního Vranova.
Dnes naopak stejné potrubí přivádí vodu k nám.
roč tedy docházelo v posledních několika letech k opakovaným vážným
problémům s pitnou vodou? Poklesla
tak výrazně hladina spodní vody? Hydrogeologický průzkum z roku 2014 ukázal, že nikoli. Z nového vrtu je možné
odebírat bez jakýchkoliv negativních dopadů denně až 260 m 3 vody, což představuje více než dvojnásobek průměrné denní spotřeby celé obce. Starý
vrt je rovněž stále funkční, dodává jen o
málo méně. Také kapacita obou vodojemů je dostatečná. Zásoba vody v nich
by vystačila pro celou obec na další dva
až tři dny, aniž by do vodojemu přitekla
z vrtu kapka vody.

P

čem je tedy problém? V poruchách
vodovodního řadu? Zavedením moderní techniky s telemetrickým přenosem
dat monitorující odtok vody z vodojemu
v průběhu celého dne jsme zjistili, že
v nočních hodinách je odběr vody stále
minimální – výrazné poruchy tedy nejsou.
Zatímco uváděná ztráta vody v potrubí v České republice dosahuje až 50 %,
úniky vody z obecního vodovodu nejsou
navzdory občasným poruchám nijak zásadní – alespoň prozatím.

V

aše obec disponuje jednobodovým
zdrojem (oba vrty jsou napojeny na
jediný možný podzemní zdroj). Pokud
bychom hospodařili s tímto zdrojem
kvalitní podzemní vody s pokorou
a rozumem, bylo by dost vody pro
běžnou spotřebu, zalévání všech zahrádek i postupné napouštění všech
bazénů.

N

ásadní problém tedy není ve vydatnosti zdroje, vodojemu ani v rozvodech. Zásadní problém je v myšlení
některých z nás, kteří nejsou ochotni
domluvit si na obci napouštění svého bazénu předem tak, aby neohrozili
ostatní. Je důležité si uvědomit, že tři
větší bazény odpovídají celodenní spotřebě všech lidí v obci. Z údajů o spotřebě
vody zcela jednoznačně vyplývá, že do poloviny června již nejméně dvanáct občanů
naší obce napustilo svůj bazén bez ohlášení. Zatím nás to postihlo pouze dvoudenním zkalením vody, nikoli vysátím obecního vodojemu, neboť pouze shodou náhod
všichni tito lidé neotočili kohoutkem u svého
bazénu ve stejný den. Co se ale stane, pokud příště takové štěstí mít nebudeme?

Z

rávě kvůli nezodpovědným jedincům
bylo nezbytné vybavit vrt a vodojem
moderní měřicí a regulační technikou
v hodnotě 200 tisíc Kč. Právě kvůli nim
plánujeme napojení na vodovod ze Svinošic s odhadovanými náklady 5 miliónů Kč. Pouze napojení obce na rozsáhlý systém totiž zajistí vodu pro všechny
i v době, kdy si několik bezohledných
občanů usmyslí najednou napustit svůj
bazén.

P

ůrazně proto opět apeluji na všechny majitele bazénů – buďte zodpovědní a tolerantní. Domluvení termínu
napuštění vašeho bazénu vám zabere
pár minut a obci to ušetří mnoho problémů i ﬁnančních prostředků.

D

časných ranních hodinách
dne 28. května 2015 došlo
ke krádeži zemního vedení kabelů veřejného osvětlení a místního rozhlasu mezi Šebrovem
a Svatou Kateřinou a k poškození celkem dvanácti sloupů veřejného osvětlení v majetku obce.
Odhadovaná škoda činí minimálně 140 tisíc Kč, oprava bude
časově i technologicky náročná.
okud se kdokoli z občanů pohyboval ve výše uvedeném
čase v této lokalitě a všiml si čehokoli podezřelého, nechť zavolá
na tel. číslo 702 058 878 (starosta)
nebo předá informaci přímo Obvodnímu oddělení PČR Blansko, Bezručova 31, 678 11 Blansko, která
případ šetří.

P

Děkujeme za pomoc.

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
Milé maminky, tatínkové,
babičky, dědové!
Dovolujeme si vám připomenout,
že pokud máte zájem
o slavnostní přivítání vašich dětí
na obecním úřadě v Šebrově,
je nutné, abyste nám předali
vyplněnou přihlášku
(k dispozici na OÚ
u paní Minářové).
Předběžný termín
Vítání občánků je říjen 2015.

•
TĚŠÍME SE
NA HOJNOU ÚČAST!

Radek Kloz
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Ze zasedání zastupitelstva
Zajímá vás, co se děje na zasedání obecního zastupitelstva? Ty nejdůležitější informace najdete na následujících řádcích. Kompletní
zápisy jsou potom k dispozici na webových stránkách obce www.sebrov-katerina.cz.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
17. BŘEZNA 2015
• Okruhy působnosti členů obecního
zastupitelstva (OZ)
Za účelem naplnění cílů programového
prohlášení a zapojení všech zastupitelů do aktivní práce pro obec schválilo
OZ jasně deﬁnované okruhy působnosti jednotlivých členů zastupitelstva
(více najdete v sekci Zápisy ze zasedání na www.sebrov-katerina.cz).
• Peněžní odměna za výkon funkce
pro členy výboru, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce
Zastupitelstvo schválilo členu ﬁnančního výboru z řad občanů odměnu ve
stejné výši, jaká byla schválena na
ustavujícím zasedání členům výborů
z řad neuvolněných zastupitelů obce.
• Referendum – víceúčelová hala
Michal Sýkora poskytl základní informace týkající se referenda obecně,
starosta obce jej pověřil vypracováním
přesného znění otázky připravovaného
referenda a následným zasláním textu
otázky na Amnesty International ČR
k právní konzultaci.
• Dopravní situace
V březnu proběhlo jednání mezi zástupci obce a zástupci DI Blansko, SÚ Blansko, SÚS JmK a projektantem o řešení
některých dopravních problémů v obci,
z nějž vyplynulo, že obec je povinna
sejmout dopravní značení „Přechod pro
chodce“, které je dle DI PČR nesprávně
instalováno nad místem pro přecházení u silnice na Vranov (DI PČR zde ani
přes opakovanou žádost obce přechod pro chodce nepovolil). Starosta
obce proto oslovil Centrum dopravního
výzkumu ohledně společného postupu
při řešení dopravní situace v obci.
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• Provozování ordinace dětského
lékaře
Mgr. Renata Nechvátalová byla pověřena uspořádáním ankety mezi rodiči
dětí ZŠ a MŠ Šebrov o jejich představě nejlepšího využití prostoru ordinace
dětské lékařky v areálu školy.
• Projektová příprava rekonstrukce
sportovního areálu v Luzích
Ing. David Skoupý informoval o současném stavu a předal starostovi obce
pracovní podklady k dalšímu postupu
v této věci.
• Dotazy občanů
Paní Dražková vznesla dotaz na upřesnění možnosti získání dotace a způsob ﬁnancování případné výstavby
víceúčelové haly. Dle starosty obce
je v současné době získání dotace bohužel nepravděpodobné, obec má ale
zpracovaný rozpočtový výhled, v rámci
něhož by byla schopná ﬁnancovat výstavbu objektu z vlastních zdrojů. Možnost získání dotace bude obec cíleně
sledovat.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
21. DUBNA 2015
• Závěrečný účet obce
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy
auditora, účetní závěrku obce Šebrov-Kateřina i výsledek hospodaření za
rok 2014 ve výši 3 030 051,98 Kč a jeho
následný převod na účet nerozděleného zisku. Rovněž schválilo účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Šebrov.
• Pachtovní smlouva
Zastupitelstvo obce schválilo pachtovní
smlouvu o pronájmu pozemků o celkové rozloze 2,95 ha mezi Agrodružstvem
Brťov-Lipůvka a obcí Šebrov-Kateřina

za pachtovné 1800 Kč/ha. Daň z nemovitosti platí Agrodružstvo Brťov-Lipůvka.
• Zdravotní středisko – výsledek
ankety o využití
Mgr. Renata Nechvátalová seznámila
zastupitele s výsledkem ankety mezi
rodiči dětí ZŠ a MŠ Šebrov zjišťující
jejich představu nejlepšího využití prostoru ordinace dětské lékařky v areálu
školy. Z ankety jasně vyplynulo, že si
rodiče přejí intenzivnější využití prostor pro ZŠ a MŠ a mimoškolní aktivity. Pouhé 2 hodiny týdně provozu
ordinace jsou vzhledem k provozním
nákladům cca 60 tis. Kč za rok naprosto nepřiměřené. Na základě průzkumu
mezi občany tedy obec ruší provoz ordinace dětského lékaře, a to ke dni
30. 6. 2015. Prostory budou dále využívány pro potřeby ZŠ a MŠ Šebrov,
případně skautského oddílu.
• Úklid obce po zimě
Kvalita úklidu byla v některých úsecích
špatná, proto byl reklamován u ﬁrmy
SITA CZ, která poskytla slevu z fakturace. Úklid byl dokončen vlastními
prostředky. Firma dále na žádost obce
připravila nový ceník svozu, který pro
obec znamená roční úsporu ve výši
51 612 Kč.
• Obecní vodovod
a) Aktuální stav: proběhlo propojení
nového vrtu na výtlačný řad, probíhají projektové práce na záložním zdroji
(propojení na vodovod ze Svinošic).
b) Navzdory opakovaným výzvám dochází k opětovnému porušování zákazu napouštění bazénů bez souhlasu
obce. V sobotu dne 11. 4., ve středu
dne 15. 4. a zejména v neděli dne
19. 4. byl zaznamenán průběžným
telemetrickým systémem přenosu dat
prudký přechodný nárůst spotřeby
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vody vysvětlitelný pouze nehlášeným
napouštěním bazénů.
Starosta obce opět důrazně upozorňuje občany na nutnost rezervace termínu napouštění bazénů
na OÚ v dostatečném předstihu,
neboť v případě nezodpovědného
napouštění není technicky možné
zabránit nebezpečí úplného vyčerpání obecního vodojemu, ačkoli je
jeho kapacita pro běžnou potřebu
více než dostačující. Téměř všechny termíny jsou dosud prázdné!
• Revitalizace a zateplení obecního
úřadu
Zastupitelstvo obce schválilo opravy
a zateplení obecního úřadu v celém rozsahu včetně případných víceprací s celkovým limitem 1,5 mil. Kč včetně DPH.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
19. KVĚTNA 2015
• Víceúčelová hala – aktuální stav
Starosta obce představil studii víceúčelové haly navrhované alternativně
v prostoru mezi ZŠ a MŠ Šebrov a OÚ
Šebrov. Poukázal na klady i možná
negativa a navrhl další dopracování studie dle připomínek zastupitelů
i odborné veřejnosti. Dále navrhl využít nabídky Ing. arch. Jakuba Kotka,
zástupce odborné veřejnosti z řad
místních občanů, na konzultace s OZ
i zpracovatelem studie při jejím dokončování a následném zpracování PD.
• Zastupitelstvo schválilo „Pravidla
pro poskytování podpor z rozpočtu
obce Šebrov-Kateřina“

• Výsledky výběrového řízení
na zavedení separace a svozu
bioodpadů v obci
Zastupitelstvo schválilo doporučení
hodnoticí komise týkající se výběru
nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky a pověřilo starostu obce
podpisem kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení, a to společností Agro
Trnava. Cena nejvhodnější nabídky
včetně DPH činí 2 901 580 Kč, 90 %
z této částky bude hrazeno z prostředků SFŽP v rámci Operačního programu ŽP. Obec za 10% spoluúčast získá
malý nákladní terénní svozový automobil s příslušenstvím, 2 kontejnery
10 m3, 5 kontejnerů 4 m3 a štěpkovač
dřevní hmoty.
• Zastupitelstvo obce schválilo obecně
závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce
Šebrov-Kateřina.
• Zastupitelstvo obce schválilo podmínky
dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje pro
ZŠ a MŠ Šebrov na základě Dotačního programu Škola podporující zdraví
v roce 2015 na realizaci projektu „Víme,
co jíme a proč“ ve výši 48 500 Kč.
• Zastupitelstvo obce schválilo podmínky dotace ve výši 200 000 Kč a znění
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, Programu rozvoje venkova, na akci Stavební
úpravy OÚ v Šebrově a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
• Zastupitelstvo obce schválilo dodatek
č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce a dohodě
o právu vyplnit blankosměnku, kterou
uzavřeli dne 18. 12. 2014 obec ŠebrovKateřina jako zapůjčitel a RNDr. František Kopřiva jako vydlužitel, kterým
se prodlužuje termín vrácení zápůjčky 4 000 000 Kč o jeden rok, tzn. do
31. 5. 2016. Výnos ze zapůjčené částky schválením dodatku představuje pro
obec další příjem ve výši 220 000 Kč.

2/2015

Projekt Škola
podporující
zdraví
VÍME, CO JÍME
A PROČ
Základní škola a Mateřská
škola Šebrov získala dotaci
poskytovanou JMK na svůj
projekt „Víme, co jíme a proč“
ve výši 48 500 Kč. Hlavním cílem projektu je přivést žáky
k odpovědnosti za vlastní
zdraví a motivovat je ke zdravému životnímu stylu, a to
díky aktivitám jak ve třídě
a ve škole, tak i na exkurzích.
Žáci se budou zabývat zejména třídními projekty zdravého
životního stylu – nejen jejich
tvorbou, při níž se seznámí
např. s výrobky zdravé výživy, netradičními potravinami,
ekofarmou a jejími produkty či
neobvyklými sportovními aktivitami, ale i následnou prezentací před ostatními žáky,
rodiči i veřejností. K dalším
aktivitám bude patřit sledování pitného režimu, vytvoření
bylinkové zahrádky, příprava zdravých pokrmů, výroba
zdravé svačinky pro děti MŠ,
vytvoření školního receptáře,
výtvarně zpracované vitamíny atd. Projekt bude realizován v prvních měsících školního roku 2015/2016.
Renata Nechvátalová

Poskytovatelem dotace je
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Okruhy působnosti členů obecního zastupitelstva
obce Šebrov-Kateřina
STAROSTA OBCE
RADEK KLOZ
ZODPOVĚDNOST ZA CHOD OBCE A PLNĚNÍ VŠECH BODŮ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ
Zastupování obce navenek, zajišťování všech úkonů spojených s chodem obce a obecního úřadu pro výkon přenesené působnosti,
kontrola práce předsedů výborů, spolupráce se sousedními obcemi, spolupráce s ostatními subjekty či zájmovými složkami v obci,
člen redakční rady obecního zpravodaje, získávání dalších ﬁnančních prostředků z dotací a podpůrných fondů.

MÍSTOSTAROSTA OBCE

MÍSTOSTAROSTA OBCE

JIŘÍ NECHVÍLE

VÁCLAV ZORNÍK

1. zástupce starosty

2. zástupce starosty

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA OBCE

ZÁSTUPCE STAROSTY PRO SVATOU KATEŘINU

ZAJIŠTĚNÍ PLYNULÝCH DODÁVEK PITNÉ VODY

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI – SVATÁ KATEŘINA

KANALIZACE A ČOV
(část Šebrov – přípravné práce)

KANALIZACE A ČOV
(část Svatá Kateřina – přípravné práce)

ÚDRŽBA, OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ KOMUNIKACÍ
A CHODNÍKŮ
(část Šebrov)

ÚDRŽBA, OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ KOMUNIKACÍ
A CHODNÍKŮ
(část Svatá Kateřina)

STAVEBNÍ OBJEKTY NA KRAJSKÉ KOMUNIKACI
(část Šebrov)

STAVEBNÍ OBJEKTY NA KRAJSKÉ KOMUNIKACI
(část Svatá Kateřina)

PŘEDSEDA FINANČNÍHO VÝBORU

PŘEDSEDA KONTROLNÍHO VÝBORU

RENATA NECHVÁTALOVÁ

LENKA JONÁŠOVÁ

Kontrola hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce + další kontrolní úkoly z pověření OZ

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce,
dodržování právních předpisů OÚ na úseku samostatné
působnosti obce + další kontrolní úkoly z pověření OZ

OBECNÍ ZPRAVODAJ – ČLEN REDAKČNÍ RADY
ZÁPISY Z JEDNÁNÍ OZ

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI – ŠEBROV

PODPORA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŠEBROVĚ

ÚDRŽBA POMNÍČKU PADLÝCH RUDOARMĚJCŮ
A ZELENĚ V OBCI

DOTACE A PODPŮRNÉ FONDY
– oblast školství a volnočasových aktivit

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ PŘED ZŠ A MŠ ŠEBROV

MAREK NECHVÍLE

DAVID SKOUPÝ

MICHAL SÝKORA
INFORMOVANOST
OBČANŮ

SPORT

STAVEBNÍ ZÁLEŽITOSTI

KULTURA

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

ORGANIZACE KULTURNÍCH
A SPORTOVNÍCH AKCÍ
V OBCI

SPORTOVNÍ AREÁL
V LUZÍCH
(stavební část)

PODPORA SDRUŽENÍ,
SPOLKŮ, UDRŽOVÁNÍ
TRADIC

VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ
HALY
(stavební část)

RYBNÍK V LUZÍCH –
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ
V OBCI
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JIŘÍ ŠRÁMEK
TŘÍDĚNÝ ODPAD

VZHLED, UPRAVENOST
A ČISTOTA OBCE

PROJEKTY ZAPOJENÍ
OBČANŮ DO DĚNÍ
V OBCI

DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOST, IDS

KONCENTRACE SBĚRU
TŘÍDĚNÉHO ODPADU,

VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ
HALY (příprava referenda)

KULTURA SBĚRNÝCH

HLEDÁNÍ ÚSPOR
ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ DANÍ
A POPLATKŮ

SPORTOVNÍ AREÁL
V LUZÍCH (využití)

MÍST

ZLEPŠENÍ ŽIVOTA
SENIORŮ

ZPRAVODAJ

První skautská výprava
Druhý dubnový víkend se v Újezdu u Černé Hory konala
historicky první skautská výprava šebrovských družin
Koťátek, Gepardů a Levhartů.
aše útočiště bylo na staré faře s velkou zahradou. Fara
na první pohled sice nevypadala nejlépe, ale byla velmi
prostorná a líbila se dětem i vedoucím. Tématem výpravy byla
„Záchrana lesní říše“, jejímž cílem bylo podpořit v dětech zábavnou a hravou formou vztah k přírodě.

N

2/2015

dpoledne nás přijel navštívit hajný (šebrovský starosta
Radek Kloz), který měl přichystanou poutavou přednášku o lesních zvířatech, rostlinách a o lese vůbec. Já sám jsem
byl překvapen, kolik nových věcí jsem se dozvěděl, a myslím,
že jsem si povídání o lese užil možná víc než děti, které byly ovšem také nadšené. Nové informace mohly v zápětí využít při odpolední bojovce, při které se mimo jiné naučily i skautskou hymnu. Bylo pěkné sledovat, jak si děti při večeři vyměňovaly své
zážitky. Následoval volný program a večer noční hra pro starší.

O

o nedělní snídani proběhlo povídání o skautu, jeho zakladateli a věcech, o kterých by správný skaut měl mít povědomí.
Následovaly hry a dobrovolná mše svatá. Po obědě si děti rychle
sbalily věcí a pak už proběhl jen nástup se slavnostním vyhodnocením a zakončením celé výpravy. Poté se děti rozjely spokojeně
ke svým domovům. A já už se moc těším na další výpravu!

P
kce začala v sobotu dopoledne příjezdem dětí a jejich ubytováním. Následoval první slavnostní nástup včetně vztyčení
vlajky, během kterého byly do našich řad přijaty nové světlušky.
Poté vypukly hry, které si pečlivě připravili vedoucí. V poledním
klidu děti hrály fotbal, kuželky či jiné hry, nebo ležely na karimatkách a poslouchaly pohádku, kterou vyprávěl Bobr, střediskový
vedoucí blanenských skautů.

A

Ondra Dražka

Pálení čarodějnic
oslední dubnový den nás i letos čekalo pálení čarodějnic. Ve
spolupráci s žáky šebrovské základní a mateřské školy tak
mohla být ručně vyrobená ježibaba hozena do ohně a spálena
na uhel. Pro nejmenší bylo připraveno kolo štěstí, závody ve skákání v pytli a něco dobrého k jídlu. S cenami se dostalo snad na
všechny a věřím, že nikdo neodcházel domů smutný. Doufáme,
že tradici pálení čarodějnic se nám podaří udržet. Pokud by měl
kdokoliv zájem nám v pořádání akcí pomoci, budeme velmi rádi
– lidí, kteří jsou ochotni pomoci, není nikdy dost.
Marek Nechvíle za Sokol Šebrov

P

SOKOL ŠEBROV PŘIPRAVUJE
V sobotu 16. 7. 2015 se od 9 hod. uskuteční turnaj v malé kopané. Je přislíbena účast deseti týmů a všichni jsou
co nejsrdečněji zváni.
Zájemci o pomoc Sokolu při pořádání akcí pro děti nebo i ti, kteří chtějí být informováni o všem, co se chystá,
mohou psát na: Marek.Nechvile@seznam.cz. Do poznámky stačí napsat Sokol a dále už vám budou pravidelně
přicházet informace.
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VYSTOUPENÍ
DĚTÍ KE DNI
MATEK
e čtvrtek 7. května v podvečer dostaly maminky žáků šebrovské základní a mateřské školy milý dárek v podobě vystoupení, které letos nahradilo tradiční školní jarmark. Při příležitosti
svátku všech matek nacvičily paní učitelky s dětmi pásmo písniček, básniček, scének i individuálních přednesů. Troufám si říct,
že v sále restaurace U Bartoňů, kde se vystoupení konalo, ukáplo
mnoho slz dojetí nad výkony našich ratolestí i nad dárečky, které
děti maminkám na závěr rozdaly. Děkujeme báječným účinkujícím za krásný zážitek a celému učitelskému sboru za trpělivost
a nadšení. Věřím, že odměnou jim byl sál naplněný k prasknutí
a spokojené úsměvy na tvářích rodičů i dětí.

V

Martina Rychtarová

70. výročí osvobození s námi oslavila
vnučka padlého rudoarmějce
Obyvatelé Šebrova nepokládají každoročně kytici symbolicky k pomníku neznámého vojína, ale k pomníku
se dvěma konkrétními jmény padlých ruských vojáků – Jakova Fedotoviče Běloglazova a Nikolaje Ivanoviče
Skoblova. Smutný je fakt, že padli již v míru – 9. května 1945 odpoledne.
rodinou J. F. Běloglazova se podařilo obci navázat kontakt
v sedmdesátých letech minulého století. Jeho dcera byla
v Šebrově v letech 1970 a 1975 na návštěvě. Před pěti lety se
u nás objevila dokonce vnučka, která sama pomníček vyhledala.
Proto jsme letos pozvali Olgu Borisovnu Supruněnko s manželem na výroční oslavy osvobození. 8. května se zúčastnili pietního aktu, kde starosta obce Radek Kloz připomněl nezbytnost mírového soužití lidí na světě a vyjádřil zármutek nad ztrátou dvou
mladých životů. Místní skauti postavili čestnou stráž a kronikář
obce Jan Matal se vrátil k událostem posledních dnů války, jak
je popisuje naše kronika. Poté se občané na besedě ve škole dozvěděli mnoho zajímavého o 5 tisíc kilometrů vzdáleném

S
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Hornoaltajském kraji, odkud Jakov Běloglazov pocházel. Tři dny,
které zde paní Supruněnko strávila, byly naplněny bohatým programem, od besedy s občany, setkání se zastupiteli obce a lidmi, kteří se léta starají o pomníček, přes seznámení s výrobním
programem zahradnictví až po návštěvu mše ve Vranovském
kostele či poznávání okolí.
amátku padlých rudoarmějců uctíváme každým rokem. Letos
nás potěšilo, že jsme se mohli o své pocity podělit s někým
blízkým našich padlých. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci těchto oslav.

P

