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Úvodní slovo starosty
obecní úřad zajistí koordinaci plánovaného
napouštění bazénů a zalévání zahrad tak,
aby žádný problém nenastal. Kolikrát jsem
o tom již psal…

Vážení a milí spoluobčané,
srdečně vás zdravím na začátku letošního léta. Jaké nakonec bude, to se vůbec
neodvažuji hádat. Loňský rok však byl
nejteplejším od počátku meteorologických
měření vůbec, extrémní sucho doprovázely výrazné výkyvy počasí. Podle meteorologů s takovým počasím musíme počítat
stále častěji. Letní vedra s teplotami přes
40 °C přerušovaná přívalovými srážkami
a následnými povodněmi – takový scénář
nám prý chystá budoucnost.
Téma úvodníku se tedy nabízí samo: Jak
se na změny připravuje naše obec?
Rozumný hospodář nečeká, až mu chalupu strhne povodeň a ve studni dojde pitná voda. Opatření obce zajišťující stabilní
dodávky pitné vody jsem již podrobně
popisoval v minulých číslech Zpravodaje.
Všechna zavedená technická opatření zatím fungují tak, jak mají. Na plánovaném
posílení obecního vodovodního řadu neustále pracujeme. Bohužel však stále dochází k nehlášeným velkým odběrům
vody, které mohou ohrozit celý systém.
Přitom stačí tak málo! Včasný telefonát na

A co můžeme udělat pro zlepšení hospodaření s vodou v krajině? Především
ji na našem území co nejdéle udržet. Proto jsme kromě jiného znovu oživili projekt
z roku 2004 – obecní rybník v Luzích.
Nejdříve je třeba upravit vlastnické vztahy.
Pevně věřím, že se obci podaří vykoupit
všechny pozemky tak, abychom mohli projekt zrealizovat. Na jejich výkupu v současnosti intenzivně pracujeme. Vodní nádrž
zlepší mikroklima v obci, zvýší retenční
schopnost krajiny a částečně i zadrží přívalové vody. Na rybník chceme získat dotaci z Ministerstva zemědělství ČR ve výši
až 80 % skutečných výdajů.
Jak se obec aktuálně připravuje na
riziko přívalových vod? O ukončených
protipovodňových úpravách chránících
budovy zázemí fotbalového hřiště v Luzích jsme vás informovali v březnovém
Zpravodaji. V dubnu se konečně rozběhly práce na údržbě toku Šebrovky ve
Svaté Kateřině ﬁnancované Lesy České
republiky. Práce na stísněném prostoru
se ale vlečou, stavební stroje stojí často
nevyužité. V projektu jsou nepochopitelné nesrovnalosti, dochází k poškozování
obecního i soukromého majetku těžkou
technikou. Navzdory všem těmto negativním jevům i vynuceným opravám dosud nepřevzatého díla se práce pozvolna
chýlí ke konci. Nad rámec rozpočtových
prací byl zpevněn vnější oblouk toku
před prvním silničním mostem, zdarma

byl rovněž opraven utržený svah obecní
komunikace za mostem na Paseku.
Pomáhají i místní. Poděkování patří zejména jednotce Sboru dobrovolných
hasičů Svatá Kateřina za vyčištění nánosů pod prvním silničním mostem pomocí požární techniky. Nemenší dík patří
aktivním kateřinským důchodcům, kteří
s velkým nasazením za přispění zaměstnanců obce vyčistili a opevnili most na
Paseku. Po dokončení všech prací bude
navzdory komplikacím výsledek dobrý.
Upravený tok bude podstatně lépe připraven zvládat přívalovou vodu než původní
koryto Šebrovky.
S aktuálním tématem „voda v krajině“ úzce
souvisí i budoucí hospodaření obce
s odpadní vodou. Odhadované investiční
náklady na plánovanou gravitační splaškovou kanalizaci spojenou s centrálním čištěním odpadních vod v souladu s plánem
rozvoje vodovodů a kanalizací činí neuvěřitelných 115 mil. Kč. Získání dotace v plné
výši 63 % uznatelných nákladů je vzhledem k počtu obyvatel obce bohužel málo
pravděpodobné. Existují však i méně nákladné varianty. Proto jsme nechali zpracovat variantní studii odkanalizování obce
s vyčíslením investičních i provozních
nákladů. Jednotlivé varianty studie budou
projednány s vodoprávním úřadem, správcem povodí a vodního toku a také s krajským úřadem. O výsledcích jednotlivých
jednání a závěrečném stanovisku obce
vás budu samozřejmě včas informovat.
Přeji vám všem krásné léto.
Radek Kloz, starosta obce
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Aktuálně

Co nás pálí
Ještě před dvěma lety jsme všichni řešili problém, kam s rostlinným odpadem ze zahrady.
Někdo ho vozil do lesa, někdo pálil a podle toho také vypadalo okolí a ovzduší v obci.
Ve snaze vyjít vstříc občanům jsme rozmístili v obci soustavu kontejnerů na bioodpad.

• V letošním roce jsme získali již více
než 300 000 Kč z dotačních zdrojů.
Na co konkrétně budou využity, si
můžete přečíst ve výpisech ze zasedání OZ na straně 4.

o všechno jsou ale někteří sousedé do
kontejneru schopni vyhodit, aby si sami
zjednodušili život, nad tím opravdu zůstává rozum stát! Igelitové, papírové i jutové pytle, tašky, velké větve, nádoby na odpad, pet lahve…
Chtěl by snad někdo z nich kontejner přebírat
tak, jak jsou to následně nuceni dělat naši zaměstnanci? O tom opravdu pochybuji. Někteří
z našich spoluobčanů dokonce využívají kontejner k likvidaci exkrementů zvířat. Co na tom, že nelibě vonící tekutina, která zcela jistě
není rostlinného původu, zaplavuje celou silnici a teče k sousedům…

• Usilujeme o další dotační prostředky
ve výši více než 1 milion Kč. Obec
za ně hodlá pořídit kompostéry pro
naše občany a zejména rozšířit sběrná místa na sběr separovaného odpadu v Šebrově i ve Svaté Kateřině
– více ve výpisech z jednání OZ na
straně 4.

C

bec nemůže podobné chování samozřejmě tolerovat. Pokud se situace nezlepší,
budeme nuceni kontejnery stáhnout a přistavovat je pouze na požádání. Ovšem
doplatí na to zase jen ti, kteří se chovají zodpovědně.
Radek Kloz

O

BIO ODPAD

ANO – do těchto nádob patří:
9
9
9
9
9

tráva, plevel, košťály i celé rostliny
seno, sláma
listí
štěpky, hobliny, piliny
dřevní hmota vč. menších větví

8
8
8
8
8
8
8

NE – do těchto nádob nepatří:
živočišné zbytky jako jsou maso, kůže, kosti, exkrementy zvířat
zbytky z jídelen, restaurací apod.
objemný komunální odpad (jako např. nábytek, koberce, matrace, umyvadla, vany,
tabulové sklo, autoskla, pneumatiky apod.)
recyklovatelné složky odpadu (železo, sklo, papír, plasty)
nebezpečný odpad (obaly od barev, chemických látek, saponátů, laků, oleje apod.)
elektrozařízení (ledničky, pračky, TV, radia, baterie, zářivky apod.)
stavební odpad

Dění v obci ve fotografiích –
opravy toku ve Svaté Kateřině

• Získali jsme příspěvek ve výši
196 000 Kč ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu na
vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací.
Díky tomu jsme mohli přijmout dva
naše spoluobčany evidované dosud na Úřadu práce. A vybrali jsme
opravdu dobře! Oba noví zaměstnanci obce jsou cennou posilou
pracovního týmu, práce si váží a na
kvalitě údržby obce je to silně znát.
• Pokračují práce na revitalizaci zázemí sportovního areálu v Luzích.
• V prostorách zasedací místnosti OÚ
proběhla již dvě setkání s vlastníky pozemků v lokalitě „Za humny“
(k. ú. Šebrov) ve věci zadání zpracování územní studie, která je prvním krokem a zároveň nezbytným
předpokladem pro následné využití
této lokality jako oblasti pro bydlení. Vlastníci jsou jednotní a využití
svých pozemků pro tento účel podporují. Obec tudíž zažádala o zadání pořízení územní studie uložené územním plánem obce.

V sobotu 9. července 2016
od 18 hodin se koná
na hřišti ve Svaté Kateřině

TRADIČNÍ
VATRA
OBČERSTVENÍ ~ HRA O CENY
KOLO ŠTĚSTÍ ~ HUDBA
Srdečně vás zve
SDH Svatá Kateřina!
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Ze zasedání
zastupitelstva
Chcete vědět, co se projednává na schůzích zastupitelstva? Čtěte dále.
Chcete vědět víc? Kompletní zápisy jsou k dispozici na webových stránkách
obce www.sebrov-katerina.cz.

ZASEDÁNÍ ZAST. 19. 4. 2016
• Ředitelka Domova Olga a koordinátorka
KPSS z Odboru sociálních věcí MÚ Blansko podaly zastupitelům obce doplňující
informace o konkrétním využití ﬁnančních
prostředků v oblasti ﬁnancování sítě sociálních služeb v ORP Blansko. Zastupitelstvo poté schválilo Smlouvu o příspěvku
na spoluﬁnancování sítě sociálních služeb,
příspěvek na spoluﬁnancování služeb sociální prevence a sociálního poradenství
ve správním obvodu ORP Blansko pro rok
2016 ve výši 20 000 Kč a služeb sociální
péče ve výši 8 900 Kč.
• Zastupitelstvo obce schválilo bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2015,
účetní závěrku obce i ZŠ a MŠ Šebrov,
včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015. Závěrečný
účet byl po stanovenou lhůtu vyvěšen na
úřední desce obce, aby se k němu mohli
všichni občané i zastupitelé vyjádřit.
• Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o koupi nemovité věci na koupi pozemků p. č. 553/23, 579/2, 592/3, 593/5,
605/31, vše zapsané na LV č. 186 pro
k. ú. Šebrov za kupní cenu 340 710 Kč
(30 Kč/m2) za účelem výstavby obecního rybníka Luhy pro potřeby případné
směny a dále pro zajištění možnosti deponia zeminy pro naše občany.
• Byla schválena OZV č. 1/2016, kterou
se stanovují pravidla pro volný pohyb
psů na veřejném prostranství v obci
Šebrov-Kateřina.
• Byla ukončena výsadba zeleně v lokalitě U Řadovek. Do konce dubna proběhla
výsadba uhynulých reklamovaných výsadeb v rámci dotačního titulu Obnova zeleně v obci Šebrov-Kateřina.
strana 4

• Instalace zábradlí u potoka Šebrovka
ve Svaté Kateřině proběhne až po ukončení prací ﬁnancovaných LČR na zkapacitnění toku Šebrovky ve Svaté Kateřině.
Ze strany LČR došlo k úpravě projektu,
stavební práce budou ukončeny u mostu
na Paseku. Navazující část toku po krajskou komunikaci zůstane bez úprav.
• Dojde k rozšíření sběrných hnízd a jejich dovybavení separačnímí nádobami
v rámci připravované dotace – rozšíření
sběrného hnízda u HZ v Šebrově (díky
vstřícnému přístupu Spolku zahrádkářů
Šebrov) a stávajícího sběrného hnízda ve
Svaté Kateřině.

ZASEDÁNÍ ZAST. 17. 5. 2016
• Zastupitelstvo obce schválilo podmínky následujících smluv:
– Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK dotačního programu „Škola podporující zdraví v roce 2016“ pro ZŠ a MŠ
Šebrov na realizaci projektu „HEJ!bejme
se“ ve výši 41 000 Kč.
– Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK na realizaci akce „Dovybavení jednotky JPO Svatá Kateřina (věcné prostředky)“ ve výši 20 000 Kč. Bude pořízena sada hadic 3B (3 ks), sada hadic 3C
(4 ks) a hydrantový nástavec (1ks).
– Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK na realizaci akce „Památníky padlým v I. světové válce – Šebrov, Svatá Kateřina“ ve výši 40 000 Kč.
– Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK na realizaci akce „Zázemí sportovního areálu Šebrov – stavební úpravy a přístavba“ ve výši 200 000 Kč.
• Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu
o koupi nemovité věci na koupi pozemku

p. č. 553/2 k. ú. Šebrov zapsaného na
LV č. 266 pro k. ú. Šebrov za kupní cenu
89 610 Kč (30 Kč/m2) za účelem budoucí
výstavby obecního rybníka Luhy.
• Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina
schválilo poskytnutí daru na činnost
Sboru dobrovolných hasičů ve Svaté Kateřině ve výši 5 000 Kč.
• Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 2, které se týká zejména zaúčtování příspěvku ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu ve výši
196 000 Kč na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP na straně příjmů i výdajů a dále zaúčtování příjmů z prodeje
pozemků pro garáže v Končinách ve výši
200 000 Kč na straně příjmů a 300 000 Kč
na nákup pozemků obcí na straně výdajů
v souladu se schváleným záměrem obce.
• Obec zadala zpracování variantní studie na odkanalizování obce společnosti
ProVenkov, spol. s r.o.
• Obec nabídne majitelům pozemků
v Luzích odkup pozemků pro výstavbu
rybníku Luhy v souladu s programovým
prohlášením OZ. Na výstavbu rybníka
chceme získat dotaci od Ministerstva zemědělství. Nabídková cena na odkup pozemků činí 30 Kč/m2.
• V současnosti připravujeme projektovou dokumentaci pro získání dotace na
výstavbu sběrných míst pro tříděný odpad
a dále dotaci na nákup kompostérů pro občany z Operačního programu ŽP. Občané,
kteří si podali žádost o kompostér, budou
upřednostněni.
• V pátek 20. 5. 2016 zahájila obec výměnu 100 ks vodoměrů dle schváleného
rozpočtu.
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Čarodějnický den
pátek 29. dubna se konečně umoudřilo počasí, takže jsme
mohli vyrazit na tradiční čarodějnický průvod obcí. V zahradnictví U Kopřivů jsme se občerstvili výborným džusem a potom už
hurá na louku plnit různé úkoly. Tentokrát malé čarodějnice a čaroděje na stanovištích přezkušovali páťáci – čarodějnický „maturitní“ ročník. Všichni úkoly zdárně splnili a vysloužili si tak sladkou
odměnu. Ale hlavně – užili jsme si krásné dopoledne v přírodě
a při dovádění si zopakovali a prohloubili přírodovědné znalosti
průřezového tématu environmentální výchovy na téma LOUKA.

V

Jana Klozová

Školní olympiáda
ako každoročně i letos jsme uspořádali Školní olympiádu, tentokrát 1. června na
velkém hřišti v Luzích. Děti soutěžily ve třech měřených disciplínách: hod kriketovým
míčkem, běh na 30 m, resp. 50 m, skok z místa. A protože na tento den vyšel zároveň
Den dětí, mohly děti v několika zábavných disciplínách (překážková dráha, skok v pytli
a hod na cíl) získat drobné dárečky. Děti MŠ i ZŠ byly rozdělené podle roku narození
do čtyř kategorií, které se dále dělily na chlapce a dívky. Zcela samostatnou disciplínou
byl vytrvalostní běh, v němž startovali bez ohledu na věk zvlášť chlapci (3 kolečka kolem
hřiště) a dívky (2 kolečka kolem hřiště). Zvítězit mohli jen někteří, ale za nádherného
počasí jsme si zábavné sportovní dopoledne užili všichni.
Renata Nechvátalová

J

Školní výlet
do lanového centra
úterý 7. 6. odjeli žáci naší ZŠ autobusem do Brna,
do lanového centra Proud na Lesné. V rámci projektu
„HEJ!bejme se“ z dotačního programu ŠPZ JMK v roce
2016 jsme letos zvolili výlet tematicky v podobě fyzické aktivity. Žáci byli podle věku rozděleni do dvou skupin. Ti mladší
nejdříve absolvovali motivační program „Trosečník“, který je
připravil na lanové disciplíny. Starší žáky čekal náročnější
program „Vzájemné jištění“. Po pečlivé instruktáži a zkušebních pokusech měli pak všichni
možnost vybrat si adrenalinové překážky dle vlastní libosti. Vše vyšlo bez sebemenšího
zádrhele: počasí azuro, instruktoři Střediska volného času Lužánky mladí a svěží, lanové
aktivity ve výšce 10–12 metrů fascinující, naše děti odvážné… co víc si přát? Děti odjížděly
nadšené z vlastních výkonů a paní učitelky hlavně z toho, že se vše obešlo bez úrazů.
Lenka Konečná

V

OMŠ v Rudici
e čtvrtek 2. 6. odjeli nejlepší atleti
školy změřit svoje síly na Olympiádu malotřídních škol konanou tradičně
v Rudici. Letos nás reprezentovali: Adéla Jánošíková, Romana a Petra Horákovy, Nikola Bradáčová, Marek Pejchl,
Matyáš Kotlán a Lukáš Peterka. Žáci
z osmi škol se utkali ve stejných disciplínách jako na naší olympiádě školní,
tedy ve skoku z místa, běhu na 50 m,
hodu kriketovým míčkem a vytrvalostním běhu. Přivezli jsme si pět individuálních medailí: Nikola Bradáčová – zlato
z vytrvalostního běhu, Adéla Jánošíková – zlato za skok, zlato za běh na 50 m,
zlato za Nejlepší sportovkyni a stříbro
z vytrvalostního běhu. Především Adélčin výkon ve skoku z místa – 226 cm –
vzbudil všeobecný obdiv a zasloužený
bouřlivý potlesk! Celkově náš tým získal
stříbrný pohár za krásné 2. místo
v družstvech. Všichni našim malým
atletům gratulujeme!
Renata Nechvátalová

V

VÍTĚZKA CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE VE HŘE NA AKORDEON
Ještě nedávno nám Vendulka Závodníková hrála na školním jarmarku a dnes už je
nejlepší v republice. Probojovala se do celostátního ﬁnále základních uměleckých
škol ve hře na akordeon, které probíhalo na začátku května v Plzni, a dosáhla
vynikajícího výsledku – celkového vítězství v dané kategorii. Vendulko, gratulujeme!
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Noc s Andersenem
pátek 1. dubna v 17 hodin jsme se téměř všichni sešli ve škole, abychom si
užili Noc s Andersenem. Nejprve jsme se
rozdělili do sedmi skupin po čtyřech. Páťáci byli velitelé a každý si vybral obálku s jinou barvou. V obálce byl rozstříhaný obrázek, který jsme měli za úkol složit. Celkem
vzniklo 9 obrázků a my jsme měli uhodnout, jaké téma je spojuje. Na obrázcích
byly stavby vybudované za vlády Karla IV.,
takže tématem večera byl KAREL IV.

V

o úspěšném splnění prvního úkolu
jsme se vypravili do knihovny, kde nás
přivítala paní knihovnice a zadala nám další úkol – dostali jsme papírky s názvy knížek, autorem a číslem strany. Postupně tak
všichni z týmu našli informace o stavbách
Karla IV. Paní knihovnice nám potom dala
papír, který jsme měli podle nalezených
informací doplnit. Před odchodem byly
odpovědi překontrolovány a obodovány.
Hurá, zpět do školy. Tam nás čekala večeře
a krátké video o Karlovi.

P

další části večera jsme vytvářeli projekt o Karlu IV. – vyhledávali jsme
zajímavé informace umístěné na chodbě a doplňovali je do projektu. Posledním úkolem bylo vytvořit ve skupinách
korunovační klenoty. Paní učitelky nám
dodaly různé materiály a my zapojili svoji fantazii. Všechny výtvory byly pěkné
(máme je vystavené ve škole na chodbě).
Úkoly byly bodovány, takže na závěr nás
čekalo vyhodnocení družstev a s tím spojená sladká odměna. Pak následovala hygiena, zachumlání se do spacáků, čtení
vlastní knihy a večerka ve 23 hodin. Někteří únavou usnuli ihned, ale byli i tací,
kteří si zážitky sdělovali až do…

V

HEJ!bejme se
v letošním roce se nám podařilo
získat příspěvek z dotačního programu JMK Škola podporující zdraví
v roce 2016, a to s projektem HEJ!bejme se, kterým chceme navázat na loňský projekt cílený na správnou výživu.
Tentokrát se zaměříme především na
pohybové aktivity dětí (reagujeme
tím mimo jiné i na výsledky dotazníkové akce z minulého projektu). Vzhledem k faktu, že naše škola ještě nemá
tělocvičnu, plánujeme sportovní aktivity zejména venkovní a výjezdní (např.
outdoorové aktivity v lanovém centru,
školní sportovní olympiáda, pěší túra
na rozhlednu Babí lom, variace ﬁtness
cvičení + plavání ve wellness centru,
společné bruslení na zimním stadionu
a další). „Bonbonkem“ bude společný
trénink s mistrem světa v boxu Lukášem Konečným pro chlapce a trénink
zumby s Jarkou Konečnou pro dívky.
Cílem projektu je přivést žáky k odpovědnosti za vlastní zdraví a motivovat
je k pohybu.

I

Renata Nechvátalová

Žáci 4. a 5. ročníku

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ V NAŠÍ OBCI
Již od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů. Ani naše obec na seniory nezapomíná. U příležitosti jejich
letošního svátku jsme připravili „Víkend pro naše seniory“, v jehož rámci připravujeme dvě akce.
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA ŠEBROV-KATEŘINA
V DOBÁCH NAŠICH DĚDŮ A PRADĚDŮ
Obecní úřad Šebrov-Kateřina pořádá pro občany přednášku
našeho rodáka, dlouholetého člena Katedry historie Filozoﬁcké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Arnošta Skoupého, CSc. Přednáška zahrnující časový úsek 1781–1938 mapuje první období moderních dějin naší obce. Volně navazuje
na poutavou a velmi úspěšnou loňskou veřejnou besedu Dávná
minulost naší obce, která nás přenesla do období od roku 1378
do konce 18. století.
PŘEDNÁŠKA SE KONÁ V PÁTEK 30. ZÁŘÍ 2016 V 18.00 HOD.
V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŠEBROVĚ.
Srdečně zveme nejen naše seniory, ale i ostatní občany zajímající se o minulost obce, ve které žijí.
strana 6

DEN SENIORŮ OBCE ŠEBROV-KATEŘINA
Další den plánujeme uspořádat historicky první „Den Seniorů
obce Šebrov-Kateřina“, který proběhne V SOBOTU 1. ŘÍJNA 2016
OD 15.00 HOD. V ŠEBROVSKÉ RESTAURACI.
Srdečně zveme všechny seniory ze Šebrova i Svaté Kateřiny
na přátelské posezení s muzikou v podání blanenské skupiny
Hudba Sprint, která se výborně osvědčila na sokolském plese,
dále na vystoupení dětí ZŠ a MŠ v Šebrově a další kulturní
vystoupení. Bude vás čekat malé občerstvení a možná i překvapení!

V

ěříme, že se nám společně podaří založit milou tradici
u příležitosti tohoto svátku.
Radek Kloz, Ivana Minářová

ZPRAVODAJ

2/2016

ZÁVODY VLČAT A SVĚTLUŠEK
Celoroční činnost družinových schůzek, na kterých si s mladšími převážně hrajeme
a se staršími se víc učíme, vrcholí v letních měsících skautským táborem. Navíc
jednou za rok máme možnost poměřit se s dalšími družinami na závodech, jejichž
tradice sahá až k prvnímu ročníku v roce 1946.
oprvé jsme si tak naživo vyzkoušeli, jak umíme reagovat v krizových situacích,
zda se dokážeme orientovat v neznámém prostředí (pomocí mapy a buzoly),
ošetřit drobná poranění, prokázali jsme fyzickou zdatnost i kuchařské dovednosti.
Ale bylo toho mnohem víc, celkem 12 disciplín, a pro nás spousta získaných zkušeností do dalších let. K postupu do dalšího krajského kola nám nechybělo moc –
nejstarší družině Levhartů chyběly na postup jen 4 body. Holky bohužel na poslední
chvíli trochu doplatily na omluvenky ostatních členek, ale i přesto se jim podařilo ve
výsledném bodování předběhnout i několik chlapeckých družin.

P

kauti z Letovic pro nás připravili skvělou květnovou sobotu. Příští rok zase?
Tak určitě!
Michal Sýkora

S

SKAUTI NA ZAHRANIČNÍ VÝPRAVĚ DO POLSKÉ LEHNICE
Skupinka čtyř skautů z naší obce navštívila ve dnech 20.–22. května polskou Lehnici,
která je je partnerským městem Blanska.
lavním cílem skautských organizací po celém světě je umožnit komplexní
rozvoj každého člověka s důrazem na zohlednění hodnot, jako je pravda,
demokracie, rovnost a tolerance. Skautská výchova vede mladé lidi k samostatnosti, lásce k vlasti a přírodě. Setkávání na mezinárodní akcích a výměna zkušeností mezi skautskými organizacemi skvěle pomáhá k dosahování těchto cílů.
Proto jsme uvítali pozvání z Polska a možnost na jeden víkend vycestovat za hranice. Z akce pod názvem „ONE TEAM – ONE INTENTION“ jsme si přivezli spoustu nových zážitků, inspiraci pro vlastní činnost s dětmi i několik nových skautských
přátel. Navíc jsme na setkání představili náš region, předali propagační materiály
o Blanensku a reprezentovali nás i soutěžním pěveckým vystoupením, za které
jsme si odvezli skvělé třetí místo.

H

romě nás se setkání zúčastnili také zástupci dalších partnerských měst Lehnice
– skauti z Wuppertalu v Německu a skautky z Drahobyče na Ukrajině. Předpokládáme, že na tuto akci pojedeme i příští rok a snad i ve větším počtu.
Michal Sýkora

K

JEDEME NA SKAUTSKÝ TÁBOR
První dva týdny prázdnin prožijeme v přírodě, ve stanech, prací, hrami, zpěvem, pod širákem, u vody, možná na
stromech a hlavně bez elektřiny. Toho posledního si ale ceníme nejvíce. Za těch 14 dní tábora si s dětmi odvykneme
tabletům, televizi a počítačům, naučíme se prožívat sílu okamžiku, reagovat na okamžité potřeby, utužíme vzájemná
přátelství. Táboření mimo civilizaci znamená i umět vnímat okolní přírodu (například na blížící se déšť je potřeba
reagovat dřív, než přijde).
V noci máme na tábořišti skutečnou tmu – jen lucerna uprostřed náměstíčka plápolá a hlídce pomáhá nevrazit do
stožáru či táborníkům cestou na latrínu nezabloudit. Kdo byl jednou na skautském táboře, většinou už nechce na jiný.
Kdo nebyl, asi nás moc nepochopí. Ovšem skoro 40 táborníků z našeho oddílu si opět prožije něco skvělého!
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SKAUTSKÝ DOBRÝ
SKUTEK – ÚKLID LESA
e spolupráci s obecním úřadem jsme navázali na dlouholetou
činnost ZŠ a MŠ Šebrov a na konci dubna jsme se vydali čistit nejbližší okolí naší obce. Hlavně lokalita poblíž Horky v Šebrově a blízké smetiště vypadá už konečně jako příroda, kam se dá
vyrazit a kochat se jarem či létem. Dále jsme uklízeli okolí hřbitova v Kateřině a les u odpočívadla nad obcí směrem k Vranovu.
O odvoz desítek pytlů s odpadky, spousty pneumatik a stavební
sutě se postarala obec. Možná tuto akci připravíme i příští rok.
S takovým nasazením ale nejspíš od roku 2018 už nebude co
uklízet . A nezbývá než všem účastníkům moc poděkovat!

V

Michal Sýkora

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
okol Šebrov tradičně uspořádal v sobotu 30. dubna
pálení čarodějnic, které se konalo na hřišti v Luzích. Počasí
nám přálo a dle hojné účasti
dětí i jejich rodičů to byla akce
vydařená. Připravená vatra
úspěšně vzplála, pro nejmenší bylo připraveno kolo štěstí
a něco dobrého k snědku.
Zároveň byla tato akce malou
kolaudací a testem nově postaveného zázemí, tj. kuchyňky a výčepu, kde výborná obsluha
sotva stačila vydávat nápoje a občerstvení. Bylo potěšením vidět,
že o podobné akce je u našich občanů zájem.

S

A

nadále platí výzva, že kdokoliv by chtěl v budoucnu s nějakou akcí pomoci, je více než vítán.
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Ivana Minářová

