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Úvodní slovo starosty
93 Kč/m3, v naší obci zůstane vše při starém. Není třeba zvyšovat cenu, pokud nás
stát nepřekvapí zvýšením odvodů za odběr
podzemních vod.
Velká pozornost byla v tomto roce věnována
rovněž údržbě zeleně v obci. Na ohrožených
stromech proběhl bezpečnostní a odlehčovací řez, byly instalovány bezpečnostní vazby, přerostlá zeleň kolem komunikací byla
vyřezána, keře sestříhány.
A co se událo v jednotlivých měsících?
V lednu bylo schváleno Programové prohlášení obecního zastupitelstva pro období
2015–2018. Najdete ho v prvním čísle Zpravodaje nebo na webu obce.

Vážení a milí spoluobčané,
rušný rok se pomalu chýlí ke konci, co kdo
nestihl, už nedožene. Nastává čas klidu, odpočinku, ale také rekapitulací.
Na ustavujícím zasedání 3. 11. 2014 bylo zvoleno nové vedení obce. Nedlouho poté byla
zvolena i nová redakční rada Zpravodaje ve
složení Martina Rychtarová, Renata Nechvátalová a Radek Kloz. První informace do vašich poštovních schránek v tomto volebním
období přinesl Zpravodaj v březnu 2015. V rukou nyní držíte již jeho čtvrté vydání. A o čem
jsme vás v našem Zpravodaji průběžně informovali?
Jako stříbrná nit se všemi čísly proplétalo
téma víceúčelové haly. Pracovní skupina
z řad zastupitelů i odborné veřejnosti připravila studii pro potřeby vyhlášení místního
referenda. Dnes už máme konečně jasno –
lidé halu chtějí.
Dalším spojujícím prvkem minulých čísel
byla problematika zajištění plynulých dodávek pitné vody. V letech 2014–2015 jsme
postupně uvolnili vice než 1,25 milonu Kč
na budování a opravy infrastruktury řadu.
S úspěchem jsme začali využívat řízené napouštění bazénů. K Vánocům máme pro vás
i malý dárek. Zatímco v okolních obcích se
od Nového roku pravděpodobně opět zvedne cena vody včetně stočného až na úroveň

V únoru jsme využili možnosti zažádat o dotaci na separaci a svoz bioodpadu. Od dubna byla totiž obec nově povinna zajistit soustřeďování biologických odpadů rostlinného
původu. Podařilo se nám získat vybavení
v hodnotě přes 2,9 mil. Kč za 10 % pořizovací ceny.
V březnu byly schváleny okruhy působnosti
členů obecního zastupitelstva. Zodpovědnost jednotlivých zastupitelů si můžete připomenout ve druhém čísle obecního Zpravodaje nebo na webu obce.
V dubnu jsme schválili závěrečný účet obce
za rok 2014. Kladný výsledek hospodaření
ve výši 3 030 051 Kč jsme převedli na účet
nerozděleného zisku. Podepsali jsme novou
pachtovní smlouvu s Agrodružstvem Brťov-Lipůvka za pachtovné 1 800 Kč/ha. Dokončena byla nová opěrná zeď ve Svaté Kateřině na Vranovském potoce.
V květnu jsme oslavili 70. výročí ukončení druhé světové války spolu s Olgou Borisovnou
Supruněnko, vnučkou vojína J. F. Běloglazova,
který padl při osvobozování naší obce. Rovněž
jsme schválili přijetí dotace ve výši 200 000 Kč
na rekonstrukci a zateplení Obecního úřadu
v Šebrově a přijetí dotace ve výši 48 500 Kč
z programu Škola podporující zdraví.

V červnu jsme plně zprovoznili novou řídicí
a regulační techniku vrtu včetně telemetrického přenosu dat. Nečekaným výdajem se
stala oprava osvětlení mezi Šebrovem a Svatou Kateřinou, poškozeného neznámým zlodějem kovů.
V červenci a srpnu pokračovaly intenzivní
práce na rekonstrukci, zateplení a vybavení
Obecního úřadu v Šebrově. Nejnutnější opravy
proběhly i u obecního domu ve Svaté Kateřině.
V září jsme přivítali dvanáct nových občánků. Koncem měsíce byly zcela dokončeny
práce na rekonstrukci obecního úřadu.
V říjnu byla dokončena oprava cesty ke hřbitovu včetně zpevnění přilehlého parkoviště.
V závěru měsíce jsme se dozvěděli mnoho
zajímavého na poutavé besedě o minulosti
obce s naším rodákem PhDr. Arnoštem Skoupým, CSc.
V listopadu jsme posílili obecní osvětlení novými světelnými zdroji a vlastními silami jsme
rekonstruovali chodník v Končinách. V závěru
měsíce proběhlo první místní referendum.
V prosinci jsme ukončili letošní stavební práce na zázemí fotbalového hřiště v Luzích.
Byl zbudován nový kiosek s občerstvením,
původní budovy jsou připraveny na opravu
hydroizolace v příštím roce.
Od 1. prosince 2015 posílil bezpečnost našich školáku nově zavedený dozor u přechodu pro chodce před Základní a mateřskou
školou Šebrov. Vánoční strom jsme rozsvítili
3. prosince a vstoupili tak společně do nejkrásnějšího období roku.
Nastává klidný čas vánoční, advent se naplňuje, Štědrý den se blíží. Tajuplné kouzlo Vánoc pomalu rozsvěcuje světlo v srdci každého
z nás.
Přeji vám jménem svým i jménem celé redakční rady poklidný a láskyplný závěr roku
2015 v kruhu vašich nejbližších a opravdový
pokoj a radost v nadcházejícím roce 2016.
Radek Kloz, starosta obce
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Místní referendum skončilo.
Co bude dál?
Je to tak – historicky první místní referendum se již stalo minulostí. Jeho průběh i výsledky mi udělaly velikou
radost. Především se ukázalo, že většině občanů na budoucnosti obce opravdu záleží. Vysoká účast v referendu není vůbec běžná, proto ze srdce děkuji všem, kteří přišli hlasovat. První projev přímé demokracie
na místní úrovni zvládla naše obec na jedničku.
mohli přečíst na obecním webu i úředních
deskách jasný výsledek – referendum je
platné a pro vedení obce závazné. Občané
obce Šebrov-Kateřina naprostou většinou
hlasů jasně rozhodli – stavba víceúčelové
haly má být realizována!
ýsledky referenda odpovídají rozložení názorů na tuto otázku i v obecním
zastupitelstvu. Všichni samozřejmě nemáme stejný názor, ale tak je to v pořádku.
Doba, kdy všichni byli nuceni hlasovat stejně, je už naštěstí dávno pryč.

V
yl to opravdu pěkný pocit potkávat toho
večera naše babičky a dědečky, kteří
neváhali vyjít do studeného dne vyjádřit
svůj názor. Ne pro sebe, jak říkali, ale pro
své vnuky. Nemálo těch, co už nemohli přijít, pozvali okrskovou komisi s hlasovací urnou i k sobě domů. Okna šebrovské školy,
obecního domu ve Svaté Kateřině i Obecního úřadu v Šebrově svítila toho dne dlouho do noci. Již těsně po půlnoci si občané

B

onečně je tedy jasné, co si většina
obyvatel přeje. Končí všechny spory.
Výsledek místního referenda nám dal nenapadnutelný mandát k prosazování vůle
většiny z vás. Halu postavíme.

K

Rozsvícení obecního vánočního stromu
Ve čtvrtek 3. prosince se po společném odpočítávání děti šebrovské základní a mateřské školy rozsvítil náš obecní strom. Letos „klaplo“ vše napoprvé, a tak pod zářícím
stromem brzy zněly hlasy školčátek i školáků, kteří předvedli pásmo básní a říkanek
a zazpívali koledy. S těmi jim pomohlo i početné publikum. Podával se čaj, svařené
víno a děti rozdávaly vlastnoručně vyrobené perníčky. A díky vynalézavosti fotografa
Michala Odehnala máme letošní strom i pěkně nafocený, jak vidíte na titulní straně.

eď už je jen na nás, zastupitelích, abychom stavbu zrealizovali kvalitně a co
možná nejvýhodněji. Je třeba účelně využít prostředky, které jsme našetřili z přebytků minulých let. Zatím se nám dařilo
– architektonickou studii haly pro potřeby
referenda jsme pořídili za 51 200 Kč, což
představuje 23,5 % této položky v honorářovém řádu komory architektů. Je třeba
rovněž znovu prověřit všechny možnosti
získání dotací.

T

ačneme výběrovým řízením na dodavatele projektové dokumentace. Čeká
nás tvrdá, ale krásná práce. Víme už totiž
jistě, že tato práce má smysl. Dostali jsme
jasný signál – občané halu chtějí!

Z

Radek Kloz

NOVÁ SLUŽBA
OBČANŮM
V rámci Smlouvy o odběru
a zpracování biologicky
rozložitelného odpadu obdrží
obec za každou odevzdanou
tunu 250 kg hotového kompostu.
Nabízíme občanům možnost
odběru tohoto kompostu, a to
zdarma. Kompost je kvalitní,
ale nekatrovaný – může tudíž
obsahovat cizorodé látky.
Zájemci o kompost se mohou
nahlásit v úředních hodinách do
pořadníku na obecním úřadě
nebo na tel. čísle 516 431 721.
Navážení bude probíhat dle
pořadí v pořadníku.
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ŠEBROVSKÉ HODY 2015
Pár dní před začátkem letošních hodů to vypadalo, že budou uplakané, stále pršelo. V pátek při stavění máje
to nebylo jiné, ale stárci se deště nezalekli a máji postavili. V sobotu vykouklo sluníčko a déšť už neměl šanci.
letošním roce si stárci hodové právo
vyzvedli z rukou našeho nového starosty u obecního úřadu. Nejen pro ně zde
bylo připraveno občerstvení, které pan
starosta osobně nabízel. Poté následovalo taneční vystoupení pod májí. Nejmenší
stárky trénovaly Lenka Bradáčová a Kateřina Slováková. Ne vždy byly nácviky
bezproblémové, ale děti zvládly taneček
na jedničku. Starší děti, které navštěvují základní školu, tancovaly Českou besedu. Moravskou besedu zatancovali ti
nejstarší. Možná se může někomu zdát
taneční pásmo dlouhé, ale všichni, kteří
pilně trénovali, chtěli ukázat, co se za několik týdnů naučili. V dnešní době, kdy se
málokdo zajímá o tradice, jsme rádi, že
jsou tady děti, které se na tancování na
hodech těší.

V
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tárky při průvodu obcí doprovázel harmonikář, který svými písničkami rozdával dobrou náladu. K ní také pomohlo
sluníčko, které vykukovalo za mraky. Největší radost z toho měli nejmenší stárci.
Užívali si sluníčka a dobrot, které dostávali
při průvodu obcí.

S

ěhem večerní zábavy vystoupili stárci se dvěma tanečními překvapeními.
Prvním byla improvizace na disko hudbu.
Při tomto tanci se stárkám krásně vlnily
sukně do rytmu písní. Vystoupení mělo
úspěch především u pánů. Vystoupení
čtyř stárků nadchlo dámskou část obecenstva. Při slovech písně „…pozri, čo
pro Teba mám, pozri na ten zázrak…“ se
ukázala mužná těla účinkujících. Jednalo
se o improvizaci nazvanou „pánvičková“.

B

V některých domácnostech dodnes chybí
pánvička a kdo ví, jak dopadly „šufánky“.
Toto vystoupení mělo ohromný ohlas hlavně proto, že se bylo na co dívat.
průběhu večera to vypadalo, že budeme držet černou hodinku, protože vypadly pojistky – zřejmě nebyly nakloněny
tomu, aby pokračovala zábava. Do vyhlášení bohaté tomboly však zbýval ještě čas.
Myslím, že organizátoři byli rádi, že i když
byla chvíli v sále tma, nemuseli řešit podobné problémy jako v notoricky známém
ﬁlmu Hoří, má panenko.

V

omyslný kruh se uzavřel při kácení máje.
Nebyla zde tak hojná účast jako při stavění, ale počasí stejné bylo. Opět pršelo.

P

Jana Bojanovská
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Ze zasedání zastupitelstva
Přečtěte si to nejdůležitější ze zasedání obecního zastupitelstva v říjnu a prosinci. Kompletní zápisy jsou k dispozici na webových stránkách obce www.sebrov-katerina.cz.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
20. ŘÍJNA 2015
• OZ schválilo usnesení o vyhlášení
místního referenda – stavba víceúčelové haly.
• Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí Šebrov-Kateřina
a Lesy města Brna na zimní údržbu
obecních komunikací.
• Oprava cesty ke hřbitovu – práce dosud nepřevzaty z důvodu nedostatečného stmelení krycí vrstvy, nedodělky
odstraněny ve čtvrtek 22. 10. 2015. Cesta bude plně funkční na jaře 2016, kdy
dojde k úplné stabilizaci vrstev MZK.
• Rekonstrukce zeleně v obci – dodavateli prací byl před ukončením záruční doby
doručen reklamační protokol, následně
proběhlo místní šetření se zápisem skutečného stavu. Náhrada uhynulých dřevin
proběhne do konce dubna 2016.
• Napojení na vodovod Svinošice –
probíhá zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a smlouvy
o budoucí smlouvě s vlastníky pozemků
o zřízení služebnosti. Dne 26. 10. 2015
proběhne jednání starostů zainteresovaných obcí, kde budou projednány
návrhy a požadavky jednotlivých stran
týkající se ﬁnanční spoluúčasti na výstavbě plánovaného vodojemu.
• Rozšíření veřejného osvětlení na hřišti a u staré komunikace na Svinošice – práce zahájeny 21. 10. 2015.
• Dobrovolník u přechodu pro chodce
ke škole – zastupitelstvo zajišťuje alespoň 2 dobrovolníky. Nejprve musí proběhnout proškolení, které zajišťuje Stavební
úřad v Blansku ve spolupráci s DI PČR
Blansko. Zahájení dozoru: prosinec 2015.

• Starosta obce pochválil organizátory
tradičních šebrovských hodů za jejich zajištění a hladkých průběh oslav.
• Starosta obce seznámil všechny
přítomné s dokumentem Oznámení
o době a místě konání místního referenda a se členy okrskových komisí
a komise místní. Komise místní složená
ze zastupitelů nedostane za svou činnost žádnou odměnu.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
8. PROSINCE 2015
• Zástupci společnosti Terra Group Investment představili projekt Obec občanům, v jehož rámci se každý občan
obce může přihlásit do hromadné elektronické aukce na dodavatele zemního
plynu a elektřiny.
• Starosta obce stručně shrnul výsledky místního referenda a informoval
zastupitele o dalším postupu v této věci.
První schůzka pracovní skupiny proběhne ve čtvrtek 10. 12. 2015, úkolem je
deﬁnovat podmínky pro vyhlášení VŘ na
dodavatele projektové dokumentace.
• Starosta poděkoval za dlouholetou
činnost kronikáři obce Šebrov Janu Matalovi a představil novou kronikářku,
Janu Bojanovskou.
• Zastupitelstvo obce schválilo přijetí daru od společnosti Agro Trnava
ve formě sněhové radlice v hodnotě
35 000 Kč.
• Zastupitelstvo obce schválilo směnu
pozemku p. č. 192/2 o výměře 27 m2
z vlastnictví obce do vlastnictví fyzické
osoby za pozemek p. č. 180/3 taktéž o výměře 27 m2. OZ považuje oba směňované
pozemky za rovnocenné a jejich směnou
získá pozemek pro umístění kontejneru
na bioodpad ve Svaté Kateřině.

• Zastupitelstvo obce schválilo Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.
• Starosta obce byl pověřen přípravou
pojistné smlouvy k zajištění právní
ochrany pro obec Šebrov-Kateřina.
• Výsledky VŘ na opravu zábradlí
Šebrovka – Sv. Kateřina – v souladu
s usnesením č. 4/2 ze dne 17. 2. 2015
a způsobem ﬁnancování celé akce (obec
ﬁnancuje pouze část stavby – zábradlí)
proběhlo VŘ na zhotovitele. Cena prací
činí 255 366 Kč. Rozpočtovaná cena
k VŘ činila 280 709 Kč. Předpoklad zahájení prací je 1. 1. 2016, termín ukončení je 31. 5. 2016.
• Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření obce od 1. ledna 2016 dle pravidel rozpočtového provizoria do doby
schválení obecního rozpočtu na rok 2016.
• Zastupitelstvo obce schválilo ceník
obce a pravidla hlášení v obecním rozhlase s platností od 1. 1. 2016.
• Další informace:
• Nová služba občanům – kompost z blanenské kompostárny zdarma.
• Ukončena oprava chodníku v Končinách vlastními silami.
• Ukončeno doplnění světelných bodů
VO dle plánu pro rok 2015.
• Probíhá výstavba kiosku na hřišti v Luzích, dokončeny přípravné zednické
a instalatérské práce.
• Příprava rozpočtu obce pro rok 2016,
návrh významných oprav a investic.
• Bude vypsána dotace na obnovu VO
v roce 2016 ve výši 70 %.
• Dne 16. 12. 2015 navštíví naši obec Jozef Regec, senátor PČR.
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Střípky z projektu VÍME, CO JÍME
16. 9. 2015 – Zdravá pětka

kávu, rýžové mléko, zeleninový „salám“, chipsy z celeru a červené řepy, keksy
z luštěnin, kukuřičný chlebíček, uzené tofu a další
„slané“ pochutiny. Po malé
přestávce jsme se pustili do
pochutin na sladko: sušené
plody, bio sušenky, bio čokolády, pražená semínka… Většinu z nás
překvapilo, jak chutné všechno bylo; několikrát padl dokonce dotaz
„Kde to můžeme sehnat?“

11. 11. 2015 – oslava svátku svatého Martina

V půlce září k nám do školy přijela lektorka ze „Zdravé pětky“.
Zábavnou formou jsme se učili, jak se správně stravovat – proč
jíst ovoce a zeleninu, co si dávat k snídani, proč je potřeba dostatečně pít a jaké nápoje jsou vhodné. Také jsme probírali, jak se
udržet v dobré kondici. Na konci jsme dostali zeleninu a měli jsme
si udělat zdravou svačinku. Na úplný závěr jsme si vysloužili vysvědčení se samými pětkami, protože máme jíst pět jídel denně,
pět hrstí ovoce a zeleniny a pít hodně vody.

24. 9. 2015 – návštěva ekofarmy
V rámci našeho dotačního
programu VÍME, CO JÍME
jsme se vydali na návštěvu ekofarmy. Nejprve nás
paní lektorka Lenka provedla farmou a seznámila
s místními obyvateli: oslíky,
koňmi, ovečkami, prasátky, krávou, pávy, králíky,
kočkami a lamou. Dozvěděli jsme se, jak a proč jsou na farmě
chováni, čím se živí a spoustu dalších zajímavostí. Na čerstvém
vzduchu nám řádně vyhládlo, a tak jsme si po prohlídce dali oběd.
Chutnal téměř jako od maminky. Ochutnali jsme i čerstvé mléko
přímo od kravičky. Po obědě nás čekalo hřebelcování a také závěrečný testík toho, co jsme si zapamatovali. Vyhrát mohl jen jeden
tým, ale i tak se návštěva líbila nám všem.

16. 10. 2015 –
přednáška a ochutnávka zdravé výživy
V rámci projektového týdne k nám do školy přijel pan Stoupal
z prodejny zdravé výživy v Boskovicích. Nejen že nám povídal
spoustu zajímavého o zdravém životním stylu, ale přinesl i pár
ukázek zdravého mlsání. Měli jsme možnost ochutnat špaldovou
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Letošního svatého Martina jsme oslavili dopoledními dílničkami.
Svatý Martin byl patronem nejen vojáků a kovářů, ale všech řemeslníků. Proto jsme se
rozhodli, že i my si řemeslo
vyzkoušíme. Vybrali jsme
si řemeslo kuchařské. A to
i proto, že se celý podzim
zabýváme projektem VÍME,
CO JÍME a zdravým životním stylem vůbec. Každá
třída si pro ty ostatní přichystala nějaké zdravé občerstvení nebo
svačinku. Když bylo ve všech třídách hotovo, sešli jsme se a společně se vydali ochutnávat a hodnotit připravené občerstvení. Než
jsme se rozešli domů, pokusili jsme se ještě vypátrat, zda nám
svatý Martin zanechal za naši snahu nějakou odměnu. A opravdu, na zahradě jsme našli „podkovičkový“ poklad.

18. 11. 2015 – sportování ve Wellness Kuřim
Toto středeční dopoledne jsme strávili ve Wellness Kuřim. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna šla nejdříve do aquaparku
a druhá do ﬁtness centra. Skupinky se asi po hodině střídaly.
V bazénu jsme sjížděli tobogán, byli jsme v „divoké řece“ (odkud
se nedalo vylézt), v sauně nebo ve vířivce. Ve ﬁtness centru jsme
cvičili na TRX (lana zavěšená ze stropu), K2 (běhací pásy) a bosu
(nafouklý půlbalón).
Když jsme skončili,
ze všech z nás tekl
pot. Dostali jsme pití
a tyčinku na doplnění energie. Potom už
jsme se museli vrátit
do školy a na oběd,
ale všichni jsme si
sportovní dopoledne
moc užili.
Žáci 4. a 5. ročníku a Renata Nechvátalová

ZPRAVODAJ

4/2015

Děti, kocour Modroočko a pavouček Provazníček
vě listopadová dopoledne patřila šebrovská knihovna dětem z naší mateřské školky.
V budově OÚ je nejprve přivítal pan starosta, a pak už si děti zvědavě prohlížely, jak
vypadá knihovna po nedávné rekonstrukci. Největší pozornost si ale po právu vysloužily
dětské knížky, kterých má knihovna velkou zásobu. Díky možnosti výpůjček z regionálního fondu je opravdu z čeho vybírat. Budoucím malým čtenářům se nejvíce líbily bohatě
ilustrované příběhy, pohádky a také encyklopedie. Pěknou hromádku knížek si pak vypůjčily s sebou do školky, kde si je budou společně prohlížet a číst s paní učitelkou. Vše
provázelo veselé povídání a sdílení zážitků s knížkami a také spousta otázek. Na závěr
milého setkání jim paní knihovnice přečetla první kapitolku z pohádkové knížky, kterou
si pak děti odnesly do školky, aby tam mohly ve čtení pokračovat. Dostaly také obrázky
hlavního hrdiny příběhu, aby si je později mohly vybarvit. A nechyběla ani sladká odměna na rozloučenou.

D

Do knihovny zveme nejen děti, ale rádi přivítáme i dospělé návštěvníky.
Otevřeno je každé pondělí od 16.30 do 18 hodin. Najdete nás i na webových stránkách
www. sebrov.knihovna.cz.
Dana Dražková

Skauting v Šebrově-Kateřině
má za sebou první rok činnosti
plynulo dvanáct měsíců a my jsme se nejspíš stali nejrychleji rostoucím skautským
oddílem v republice. Počet našich aktivních členů se po roce činnosti blíží k padesátce. Potvrzuje to, že skautská výchovná metoda i dnes dokáže děti oslovit. Poznávání
přírody a její ochrana, učení se aktivní a praktickou činností, družinový
systém, služba společnosti a samozřejmě skautský slib a zákon, to jsou
jen některé z metod, kterými skauting
postupně vychovává samostatné a sebevědomé osobnosti. Mimochodem –
víte, že v životopise se aktivní skauting
vyjímá více než fráze typu „jsem ﬂexibilní, mám výborné organizační schopnosti, jsem spolehlivý a pracovitý“?

U

v dalším roce se budeme maximálně věnovat dětem a přípravě zajímavého a vhodného
programu. Čekají nás pravidelné schůzky, kratší i víkendové výpravy i letní červencový
tábor v teepee. Také si chceme poprvé vyzkoušet skautské závody, kde budou naše
družiny soutěžit ve skautských dovednostech s dalšími družinami z blanenského okresu.

I

řiložená fotograﬁe je z naší první narozeninové oslavy. Společně jsme na dortu sfoukli
první svíčku, rozbalili dárky, slavnostně předali šátky i poděkovali těm, kteří nám v naší
činnosti pomáhají.

P

ž budete číst tento Zpravodaj, vzpomeňte si na skauty a jejich službu společnosti.
I díky nim se obecní Zpravodaj opět dostal do vašich poštovních schránek a snad do
některé z vašich domácností přišlo díky nám i betlémské světlo. Hezké svátky!
Michal Sýkora

A

Dávná minulost
naší obce
V pátek 30. října se v budově ZŠ a MŠ
v Šebrově za hojné účasti našich občanů uskutečnila zajímavá a poutavá
přednáška PhDr. Arnošta Skoupého, CSc., z Univerzity Palackého v Olomouci a hlavně šebrovského rodáka na
téma dávná minulost obce Šebrov-Kateřina.
Během více než dvouhodinové přednášky nás pan doktor seznámil s nejpravděpodobnějším původem názvů našich
obcí, při atraktivním vyprávění jsme se
přenesli do období cca od roku 1378 až
do konce 18. století. Bylo zodpovězeno
několik zvídavých otázek a na konci
padl od doktora Skoupého i příslib, že
bychom snad mohli uspořádat pokračování besedy a navázat na další důležité
momenty historie naší obce.
S laskavým svolením PhDr. Arnošta
Skoupého, CSc., se podařilo pořídit obrazový a zvukový záznam přednášky,
který umístíme na webové stránky obce
pod odkazem fotogalerie, kde si můžete přednášku kdykoliv přehrát v pohodlí
svého domova.
Tímto chceme panu Skoupému poděkovat za velmi poutavé povídání a za pečlivou přípravu, kterou přednášce věnoval.
Ivana Minářová
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ŠEBROVSKÁ DRAKIÁDA
P

rvní sobotu v listopadu jsme pro naše děti uspořádali tradiční drakiádu. Počasí
nám přálo, a když se ke sluníčku přidal i silnější vítr, nebylo téměř na co si stěžovat.
Pro rodinný doprovod jsme nachystali i něco teplejšího na zahřátí – snad si tedy i rodiče užili příjemnou zábavu. Po skončení bylo vyhlášeno několik dračích nej a všechny
děti byly po zásluze odměněny.

šem, kteří se ze strany Sokola nejen na této
akci podíleli, patří poděkování. A ty, kteří by se
chtěli zapojit, zveme mezi sebe. Rozhodně nejsme
uzavřená skupina a uvítáme kohokoli, kdo má chuť
se podílet na kulturním životě naší obce. Z nejbližších akcí nás čeká první týden v únoru masopustní
zábava a karneval pro děti. A snad i ples, i když je
v letošní krátké plesové sezóně obtížné najít volnou kapelu.

Slavíme historický
postup do II. ligy
malé kopané

V

řejeme všem krásné vánoční svátky a těšíme
se na setkání při dalších kulturních, společenských a sportovních akcích.
Sokol Šebrov

P

sobotu 24. října jsme zamířili k poslednímu utkání sezony 2015 do
Rájce-Jestřebí. Už předem jsme věděli,
že budeme postupovat, ale naší snahou
bylo utkání o první místo v tabulce proti momentálně vedoucímu Rájci vyhrát
a tím se stát i vítězem celé soutěže.
V zápase jsme šli dvakrát do vedení,
ale výborně hrajícímu soupeři se podařilo pokaždé vyrovnat. A remízou utkání
i skončilo. Domácí tak mohli oslavit první místo v soutěži, ale i my máme důvod
k oslavě. Od roku 2007, kdy se malá
kopaná v Šebrově hraje, se nám dařilo střídavě a postup do druhé nejvyšší
soutěže patří k těm největším úspěchům. Vzhledem k tomu, že spousta
z nás za ta léta zestárla a mladší ročníky se nepodařilo přitáhnout, budeme
velmi rádi, když nás přijdete v dalším
ročníku podpořit v boji o udržení nejen
druhé ligy, ale i malé kopané v Šebrově.

V

Sokol Šebrov
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