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Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané!
Také vás naplňují sílící sluneční paprsky a prodlužující se den novou radostí ze
života? Cítíte tu narůstající
energii ve vzduchu? Celá
příroda se zvolna probouzí
a rozjasňuje svěžími zářivými barvami, které již v létě nebudou k vidění. Nastávají Velikonoce, svátky jara a znovuzrození. Křesťané slaví
svůj největší svátek, zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Je čas
vzkříšení a nového života. Jaro už je opravdu tu.
Letošní Velikonoce prožívám intenzivněji i v osobní rovině. Pro mě je to skutečné znovuzrození. Na podzim jsem
se dozvěděl od lékařů zprávu, která by asi nepotěšila nikoho. Zhoubný nádor, následné ozařování, hospitalizace.
Mnoho času v nemocnici, málo času na práci. Zdá se ale,
že jsem svůj boj s rakovinou vyhrál. Už jen jedna operace
a vše bude zase v pořádku. Bohu díky! Jen ten prosincový
Zpravodaj kvůli mně nevyšel, za což se všem čtenářům
upřímně omlouvám.
Co jsem měl na srdci před Vánoci, sdělím opožděně alespoň nyní. Dovolte mi, abych především ze srdce poděkoval
všem těm z vás, organizacím i jednotlivcům, kteří se do práce a dění v naší obci aktivně zapojují. A opravdu vás není
málo! Pracujete v obecním zastupitelstvu, ve správě, údržbě
a zvelebování naší obce. Pomáháte při
jejím stavebním rozvoji. Zajišťujete na
vysoké úrovni provoz obecních knihoven, píšete obecní kroniku, přednášíte
na besedách pro naše občany. Pomáháte školákům a naší škole, pracujete
s dětmi v jejich volném čase, podporujete sportovní aktivity mládeže nebo
chystáte kluziště. Pořádáte šebrovské
krojované hody, organizujete masopustní veselí, podporujete udržování
tradic v naší obci. Pořádáte Tříkrálovou
sbírku. Pomáháte obci jako členové

jednotky Sboru dobrovolných hasičů Svatá Kateřina, Skauti
Šebrov, Spolek zahrádkářů Šebrov či z pozice místních živnostníků a podnikatelů. Mnozí z vás odmítáte dlouhodobě
za svou pomoc jakoukoli odměnu. Chcete prostě jen přispět
svým umem i časem k tomu, aby se nám všem v naší obci
opravdu dobře žilo. Velice si vaší pomoci vážím, pomáháte
vytvářet lepší místo pro život nám všem.
Škoda jen, že jsou v naší obci i ti, kteří neváhají úmyslně ničit nově opravený obecní majetek. Nebo ti, kteří se
zbavují svého odpadu jakýmkoli způsobem a spoléhají na
to, že nepořádek po nich uklidí někdo jiný. I ti, kteří pomoc jenom slibují a všemu nejvíc rozumí, ale skutek utek‘.
Nebo ti, kteří po bitvě všechno vědí nejlépe, ale jejich skutečný příspěvek naší obci končí u vlastní branky nebo jakéhokoli sebemenšího osobního prospěchu. Nenechme
se jimi ale znechutit, vždyť podobní lidé žijí všude.
Před námi se jako nepopsaný list papíru postupně otevírá
rok 2018. Náš čas vymezený na této zemi pomalu běží. Jak
jsem si sám nedávno znovu silně uvědomil, může skončit
v podstatě kdykoli. V tu chvíli každému dojde, co je v životě
skutečně důležité. Všichni si píšeme sami svou knihu života.
Přeji nám všem, ať v ní hrajeme jen samé kladné role. Přeji
nám všem, ať se jednou za svůj příběh nemusíme stydět.
Krásné a prosluněné jarní dny vám přeje
Radek Kloz, starosta obce

Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Šebrov
srdečně zvou na vystoupení
ke DNI MATEK!
Žáci ZŠ vystoupí ve středu 9. 5. 2018,
děti MŠ ve čtvrtek 10. 5. 2018,
vždy od 17.00 hod. v prostorách
mateřské školy.
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Důležitější než prezident?!
Slavnostně vyzdobená zasedací místnost obecního úřadu, svátečně oděné zástupkyně
obce, děti ze základní školy nervózně přešlapující v předsálí, nachystaná kronikářka obce
i profesionální fotografka. Ne, nechystala se návštěva prezidenta republiky, ale něco pro
obec mnohem zásadnějšího – oﬁciální přivítání našich nejmladších občánků.
Když se drobečkové a jejich nejbližší pohodlně usadili, oﬁciality mohly začít. Nešlo ovšem
o nic strojeného; od milého a srdečného proslovu paní Klozové, resp. paní Komárkové, přes
recitačně-hudební vystoupení žáčků ZŠ až po předávání dárečků a závěrečné fotografování
plynulo vše v přátelské, neformální a veselé atmosféře. Jak by také ne s tolika mrňaty – loni
se 7. října vítalo 15 nových občánků a „museli“ se rozdělit na dvě skupinky (aby té živelné
veselosti nebylo najednou moc ).
Za všechny zúčastněné posílá na obecní úřad poděkování Renata Nechvátalová.

NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ
Letní sezóna se opět blíží. Nezapomeňte si proto i v letošním roce včas rezervovat termín napouštění
bazénu, který vám nejlépe vyhovuje!
E-mail: obec@sebrov-katerina.cz • Telefon: 516 431 721 • Mobil: 702 058 878 (starosta obce)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V naší obci proběhla v sobotu 6. ledna 2018
Tříkrálová sbírka. Bylo vybráno celkem 27 202 Kč,
z toho 18 188 Kč v Šebrově
a 9 014 Kč ve Svaté Kateřině.
Všem dárcům upřímně děkujeme!!

LES NENÍ SMETIŠTĚ – POTOK NENÍ KANÁL
Pojďte společně se skauty a obcí Šebrov-Kateřina uklidit přírodu.
Vyčistíme od odpadků les v okolí obce
a potok u hřiště.
Sejdeme se před školou v pátek 27. 4. 2018
v 17.00 a v sobotu 28. 4. 2018 v 9.30 na
hřišti v Luzích.
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OPRAVY A INVESTICE 2017
Rekapitulace toho nejdůležitějšího
Získané dotace:
• Dědictví předků máme v naší obci v úctě. Proto i vloni pokračoval dlouhodobý program „Údržba a obnova historických
památek naší obce“. Proběhla kompletní revitalizace kříže
u památníku padlým před ZŠ a MŠ Šebrov, mramorového
kříže před hospodou v Šebrově a žulového kříže ve Svaté
Kateřině. Na akci jsme získali dotaci ve výši 191 337 Kč.

Traktor Same Solaris s lesnickou nástavbou bude zdatným
pomocníkem při údržbě našich lesů, veřejné zeleně a při
dalších obecních aktivitách.
A co dalšího se v loňském roce podařilo?
• Provedli jsme kompletní revitalizaci umělého povrchu
sportovního hřiště před ZŠ a MŠ Šebrov.

• Naše škola je srdcem obce, zaslouží si péči řádného hospodáře. Problémy s vytápěním ke konci minulé zimní sezóny jsme vyřešili instalací dvou nových moderních kotlů
ústředního vytápění. Nefunkční septik u ZŠ a MŠ Šebrov
jsme nahradili moderní betonovou čistírnou odpadních
vod. Čistírna bude sloužit pro ZŠ a MŠ Šebrov, OÚ Šebrov
i budoucí víceúčelovou halu. Na akci jsme získali dotaci
z podprogramu Podpora rozvoje venkova JmK 2017 ve
výši 200 000 Kč.

• Vlastními silami jsme přesunuli dětské hřiště z místa budoucí haly do nové lokality před školou. Provedli jsme kompletní rekonstrukci celého hřiště a doplnili ho přístupovým
chodníkem a prvky zahradního mobiliáře.

• Konečně jsme obdrželi i dotaci na pořízení kompostérů pro
občany naší obce, a to ve výši 540 013 Kč. Díky tomu jsme
téměř 200 domácnostem v naší obci mohli zdarma předat kompostér a snížit tak dále množství produkovaného
netříděného odpadu. Opatření je součástí celého systému
zaváděných opatření na snížení nákladů na likvidaci odpadu, neboť cenu skládkovného stát v příštích několika letech
zvýší na čtyřnásobek.

• Požární bezpečnost v naší obci jsme posílili třemi novými
nadzemními hydranty.

• Po dlouhé době se opět otevřela možnost požádat o příspěvek na pořízení traktoru. Využili jsme této možnosti
a podařilo se tak získat pro obec dotaci v rámci 3. kola rozvoje venkova na pořízení malotraktoru ve výši 349 950 Kč.

• V rámci zvyšování parkovacích kapacit v naší obci jsme
vybudovali v Šebrově dva nové pojízdné chodníky, ve Svaté Kateřině pak stání pro automobily při vjezdu do obce
s asfaltovým povrchem.

• Pokračoval výkup pozemků pro budoucí obecní rybník
v Luzích.
• Do ﬁnále se podařilo dotáhnout i dokumentaci k územnímu
řízení pro vybudování ČOV a splaškové kanalizace v naší
obci. Skutečná realizace je ale podmíněná především získáním dotace, o kterou v letošním roce usilujeme.
• Letní období jsme využili k přípravným zemním a demoličním pracím v prostoru budoucí víceúčelové haly. Samostatnou soutěží na dodavatele a uložením vytěžené zeminy v rámci terénních úprav na pozemku obce jsme ušetřili
cca 2 mil. Kč oproti RTS rozpočtu.
• V mnoha oblastech spolupracujeme i s okolními obcemi.
Ve spolupráci s Lipůvkou a Svinošicemi řešíme jednotný
Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství,
jehož cílem je ještě více snížit produkci netříděných odpadů. Spolupodílíme se rovněž na provozu ekodvora Lipůvka,
díky čemuž mohou občané naší obce bezplatně ekodvůr
využívat. Přispíváme na provoz Pošty Partner Lipůvka.
Spoluﬁnancujeme vodojem pro obce Lipůvka, Svinošice
a v budoucnu i naši obec. Po připojení na SV Blansko ve
Svinošicích tak získáme záložní zdroj pitné vody a omezíme závislost obce na jednobodovém zdroji z našeho vrtu.

Malotraktor SAME Solaris spoluﬁnancovaný ze Státního zemědělského
intervenčního fondu se stane dalším cenným pomocníkem při údržbě obce
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Cestovatelská beseda
Kanada – Aljaška
T

en, kdo si udělal čas a přišel dne 21. 2. 2018 v 18 hodin do šebrovské školy, měl možnost strávit příjemný večer při videopřednášce
cestovatele Mgr. Karla Kocůrka. Svým poutavým vyprávěním nám tentokrát přiblížil jednu ze svých cest po Kanadě – Aljašce. Dozvěděli jsme
se mnoho zajímavých informací nejen o místech, která navštívil, ale
i o možnostech, jak levně cestovat. Škoda jen, že tato ojedinělá akce
v naší obci nepřilákala více zájemců. Tak snad příště.
Jana Klozová

PREZIDENTSKÉ VOLBY
Naše obec byla jednou z mála obcí, kde byly ve druhém kole volby
prezidenta hlasy pro oba kandidáty naprosto vyrovnané. Z celkového
počtu 6 245 obcí v celé České republice dosáhli oba kandidáti stejného
výsledku pouze ve 49 obcích. Vysoká volební účast našich občanů zejména ve druhém kole, a to 76,2 % oprávněných voličů, téměř o 10 %
překročila celostátní průměr!

Radek Kloz

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

kandidát

celkem

%

7

Miloš Zeman

237

50

9

Jiří Drahoš

237

50

Den seniorů
Už druhý rok organizovala naše obec oslavu
dne seniorů. I přesto, že
většina dětí odjela na
skautskou výpravu, přišlo pár dětí potěšit babičky a dědečky svým
vystoupením.
Stejně jako loni i letos hrála kapela Sprint
k tanci, poslechu a zpěvu. Tento den si naši senioři užili a zpestřili si tak svůj čas
trochou zábavy.
Jana Bojanovská
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Ze zasedání zastupitelstva
Přečtěte si to nejzajímavější ze zasedání obecního zastupitelstva. Kompletní zápisy najdete na webových stránkách obce
www.sebrov-katerina.cz.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 19. 9. 2017
• Víceúčelová hala
Starosta seznámil OZ s aktuálním stavem zpracování projektové dokumentace vypracované dle studie schválené
usnesením OZ i dle zadání referenda. Dokumentace pro
stavební povolení je dokončena, předběžný položkový rozpočet z PD vycházející dosáhl však výše 49 975 892 Kč.
Tato částka téměř o 10 mil. Kč překračuje limit stanovený
referendem a nedá se předpokládat, že vypracováním podrobné prováděcí dokumentace a následným výběrovým
řízením by bylo možné dosáhnout částky nižší než stanovených 40 mil. Kč. Proto byly další práce na PD ke dni obdržení rozpočtu ihned zastaveny. Starosta dále seznámil
zastupitele s již rozpracovanou alternativní studii, která vychází z původního zadání, ale redukuje obestavěný prostor.
Přepracování celého projektu však výstavbu výrazně zdrží.
Zastupitelstvo schvaluje postup starosty a pověřuje ho
pokračovat v přípravě změny PD dle alternativní studie.
• Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství
Zastupitelé byli seznámeni s harmonogramem zavádění Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství
(MESOH) ve zkušebním režimu. Bližší informace získali občané na besedě pořádané obcí dne 27. 9. 2017 v 18:00 hod na
obecním úřadě v Šebrově.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1. 11. 2017
• Víceúčelová hala – projektová a inženýrská činnost a výkon funkce autorského dozoru
Starosta obce seznámil OZ s výsledky VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu a doporučením hodnoticí komise zadat zakázku společnosti OpenArch – projektování staveb.
Výběrové řízení proběhlo dne 1. 11. 2017. Cena nejvýhodnější
nabídky činí 1 045 000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřilo
starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového
řízení.
• ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina – žádost o dotaci z OPŽP
Doposud podniknuté kroky dávají obci možnost pokusit se
získat dotaci ze SFŽP. Zastupitelstvo obce schválilo záměr
přípravy žádosti o podporu ze SFŽP ČR na projekt „ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina“ i úpravu DÚR pro přípravu žádosti
o dotaci a pověřuje starostu podpisem smluv a dalšími kroky.
• Posílení vodovodního řadu – nový Vodojem Lipůvka jako
podmínka možnosti napojení na SV Blansko ve Svinošicích
Zastupitelstvo obce souhlasí se spoluﬁnancováním stavby
VDJ Lipůvka jako nezbytného předpokladu pro možnost napojení se na SV Blansko ve Svinošicích a schvaluje podíl obce
Šebrov-Kateřina na celkových nákladech ve výši 200 000 Kč.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 21. 11. 2017
• Smlouva o spolupráci mezi obcemi – pošta PARTNER
Zastupitelstvo souhlasí s výpočtem podílu nákladů naší obce
na provoz Pošty Partner Lipůvka, schvaluje příspěvek na provoz ve výši 21 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o spolupráci.
• Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Starosta seznámil OZ s průběhem auditu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. Při dílčím přezkoumání hospodaření
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
• Žádost o uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu
Zastupitelstvo schvaluje žádost o uzavření dohody mezi obcemi Lipůvka a Šebrov-Kateřina o vytvoření společného školského obvodu spádové školy (jedná se o spádovost pro žáky
druhého stupně základní školy).
• Smlouva o účasti obce Šebrov-Kateřina na spoluﬁnancování stavby „Zásobení obcí Lipůvka–Svinošice pitnou vodou“ Zastupitelstvo schválilo smlouvu a příspěvek
obce ve výši 200 000 Kč v souladu s usnesením 32/5 ze dne
1. 11. 2017 a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 19. 12. 2017
• Územní studie – rozvojová lokalita Za humny
Ing. Golešová seznámila OZ s aktuálním stavem návrhu
územní studie a dále s cenovou nabídkou na případné rozšíření studie o alternativní přístupovou komunikaci přes Zahradnictví u Kopřivů ve výši minimálně 60 tis. Kč. V krátké
diskuzi připomenuli zastupitelé komplikovanost, nákladnost
a diskutabilní funkčnost navrhovaného alternativního řešení
a dále problematiku vlastnických vztahů v dané lokalitě. Zastupitelé při hlasování neschválili variantu alternativní přístupové komunikace přes Zahradnictví u Kopřivů. Po zaregistrování studie v roce 2018 bude svoláno jednání s vlastníky
pozemků v dané lokalitě.
• Rozpočet ZŠ a MŠ Šebrov
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Šebrov na
rok 2018 v celkové výši 740 000 Kč s příspěvkem zřizovatele
v celkové výši 640 000 Kč.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 30. 1. 2018
• Rozpočet na rok 2018
Zastupitelé projednali a schválili schodkový rozpočet obce
na rok 2018 v navržené výši příjmů 12 200 000 Kč a výdajů 36 400 000 Kč. Důvodem navržení schodkového rozpočtu
obce je plánované zahájení výstavby víceúčelové haly. Na
krytí schodku bude použit přebytek hospodaření minulých let.
Zároveň zastupitelé schválili střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2019–2021 tak, jak ukládá zákon.

ZPRAVODAJ

• Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce – TJ Sokol Šebrov
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek TJ Sokol Šebrov, oddíl kopané, z rozpočtu obce na rok 2018 ve výši 20 000 Kč.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 20. 2. 2018
• Územní studie Za humny
Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné hosty se
stavem zpracování územní studie pro rozvojovou lokalitu
„Za humny“ na severním okraji obce. Územní studie je připravena k registraci a prověřuje podmínky, za kterých je možné
výstavbu v dané lokalitě realizovat. Návrh územní studie předpokládá nutnost změny územního plánu, a to jednak v pozemcích veřejných prostranství pro napojení lokality z jihozápadu
s dopadem do soukromých pozemků, dále v rozšíření ploch
navržených na křižovatku na silnici II/379 a v nutnosti posílení
zásobování obce pitnou vodou.
• Třídění komunálního odpadu v obci
Náklady obce na likvidaci komunálního odpadu činily v roce
2017 613 254 Kč, příjmy 485 268 Kč. Doplatek z obecního
rozpočtu je tedy 127 986 Kč. Obec doplácí na každého poplatníka 152 Kč/rok. Největší položku v nákladech činí svoz
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netříděného domovního odpadu. Poplatek za jeho skládkování plánuje MŽP dále postupně zvyšovat, a to ze současných 500 Kč za tunu až na 2000 Kč za tunu v roce 2024. Za
vytříděný odpad dostává obec naopak příjmy z EKO-KOMU.
Jedinou cestou k úsporám je tedy důsledné třídění odpadu.
Obec je připravena na zavolání občanům pomoci s vyplněním
internetového odpadového dotazníku MESOH. Jeho vyplnění
není podmínkou zapojení do systému, zvyšuje ale množství
získaných ekobodů.
• Víceúčelová hala
Je vydáno platné stavební povolení a zároveň zpracována
stavební dokumentace pro změnu stavby před dokončením,
jejímž záměrem je snížení investičních nákladů na výši schválenou občany v referendu. Prováděcí projektová dokumentace včetně rozpočtu by měla být hotova počátkem dubna. Následně je plánováno výběrové řízení na dodavatele stavby.
• ČOV a kanalizace v obci Šebrov-Kateřina
Projektové práce na dokumentaci pro stavební povolení
v předpokládané hodnotě 1,6 mil. Kč zatím obec v souladu
s většinovým názorem zastupitelů nezadala. VŘ na dodavatele PD bude vypsáno až v případě úspěšného získání dotace.
Bližší informace předpokládáme v průběhu června 2018.

Smráká se
nad kulturním životem v naší obci?
Poslední dobou si kladu otázku, proč je v naší obci minimální zájem o kulturní a společenské
akce. Únorové ostatky i s karnevalem navštívilo tak málo lidí, až se bojím, že i tato krásná
tradice zanikne.
Nadšení pořadatelů pomalinku vyprchalo a není se čemu divit. Každý z nás věnuje přípravám spoustu svého
volného času, a když poté přijde na zábavu třicet lidí, tak vás to skutečně zamrzí. Starám se organizaci kulturních akcí v naší obci přes deset let a vidím, jak ubývá lidí, kteří nás přijdou podpořit.
Nebuďme obcí, která kulturně a společensky nežije. To nejmenší, co pro podporu těchto akcí můžeme udělat,
je účastnit se jich. Je přece škoda, že postupem času zde zanikla velká i malá kopaná, volejbal a další skvělé akce jako pyžamové zábavy, plesy, mikulášské zábavy, pálení čarodějnic, dětské dny a spousty dalších.
Doufám, že vybudováním nového místa pro pořádání kulturních i sportovních akcí se situace zlepší a kulturní
život zde nezmizí úplně.
Já osobně v dohledné době bohužel skončím jako předseda Sokolu, a pokud by měl kdokoliv zájem o vedení
této organizace, tak mu velice rád vše vysvětlím a pomůžu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mi s organizací akcí jakkoliv pomáhali. Bez jejich pomoci by se to
neobešlo a já moc si vážím jejich času, který tomu obětovali. Dále děkuji všem sponzorům a těm, kteří naše
akce pravidelně navštěvovali a podporovali.
Přeji všem krásný a úspěšný rok 2018!
Marek Nechvíle
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Dění v obci ve fotograﬁích
Krojované šebrovské hody
a říjnové hody se vydařilo krásné počasí. Už při stavění máje v pátek bylo příjemně, ale ještě slunečněji bylo v sobotu. Nejen všichni
stárci a stárky si tento den pořádně užili.

N

Masopust v Šebrově a ve Svaté Kateřině
ebrovský masopust začal průvodem masek obcí. Sešla se spousta různorodých převleků. Sokol zorganizoval odpolední maškarní bál pro nejmenší. O program a písničky se postarali skauti. Celý den pak završila večerní zábava, na kterou přišly i bytosti
z pohádek. Poslední tečkou bylo pochování basy a tím nastala doba postní.
Masopustnímu veselí se tradičně oddávala i Svatá Kateřina, kde to hýřilo maskami a smíchem.

Š
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Bruslení
ejen děti, ale i dospělí si mohli letos
v zimě užít radovánky na vytvořených
bruslicích plochách v Šebrově i ve Svaté
Kateřině. A bruslení si samozřejmě nenechala ujít ani naše škola a paní učitelky
se na jedno dopoledne vydaly s žáky na
hřiště v Luzích.

N
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Svatý Martin ve škole
Počasí tomu sice nenasvědčovalo, ale i přesto do školy v listopadu zase po roce přijel Martin na bílém
koni. A všichni se na to jaksepatří připravili.
Dopoledne jsme strávili tvořením luceren, povídáním si o svatém Martinovi a hledáním pokladu, který Martin dětem ukryl.
Jeho objevení nebylo ale jednoduché, bylo potřeba nejprve
vyluštit šifru a najít mapu. To děti zvládly hravě a už se těšily na dobroty, které poklad skrývá. Plny očekávání vyrazily a daly se do hledání. Netrvalo dlouho, poklad byl objeven
a všichni zúčastnění si pochutnali na perníkových podkovách,
které v pokladu našli.

V dobré náladě jsme se vrátili do školy, kde jsme si ještě na
rozloučení rozsvítili lucerny.
Schválně, podaří se i vám rozluštit tuto šifru, kterou dostali
páťáci?
WZEFKUF TF L SZCOJDLV, UBN CHMFEFUF PCBMLV

„Naše“ Vendula se neztratila
ani v mezinárodní konkurenci
Ve dnech 2.–5. 11. 2017 hostila Praha Mezinárodní akordeonové dny. Jedním
z bodů programu byly i soutěže ve hře na tento zvučný nástroj v prostorách
pražské konzervatoře. Soutěžilo 180 hráčů ze čtrnácti zemí (např. z Portugalska, Litvy, Německa, Slovenska či Španělska). Českou republiku reprezentovala mimo jiné i Vendula Závodníková a její „kolega“ ze
ZUŠ Blansko Jakub Odehnal.
Společně si v duu vybojovali,
i přes partnerovy zmatky v pořadí skladeb, stříbrné pásmo.
Další čtyři skladby přednesla
Vendula i sólo a získala ve své
věkové kategorii pásmo bronzové. Gratulujeme a přejeme
neutuchající chuť do hraní
a tréninku, spoustu dalších
krásných umístění a úspěchů!

Jana Sýkorová

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
Vánoční čas jsme si přiblížili příběhem o Ježíškovi, který nacvičili
žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Příběh zpestřili písničkami
a básničkami o zimě a Vánocích
prvňáčci a druháčci.
Všichni jsme se společně sešli
20. prosince v prostorách mateřské
školy. Vystoupení zahájili hudebníci
ze ZUŠ Adamov a navodili příjemnou vánoční atmosféru. Poutavý
příběh o Ježíškovi byl protkán známými i méně známými koledami
a završili jej prvňáčci a druháčci
příběhem o ptáčcích. Celým vystoupením zněl také živý klavírní
doprovod Jany Sýkorové. Závěrečný společný zpěv koledy Dej bůh
štěstí tomu domu zakončil příjemný
předvánoční podvečer.

Renata Nechvátalová
Jana Honzáková

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
V budově Základní a Mateřské školy Šebrov je nově sběrné místo i na použité tonery a cartridge
z tiskáren a kopírek.
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Střípky z minulosti naší obce

O popisných domovních
číslech šebrovských
Dům, ve kterém žijete, má menší číslo než 100? Pak vězte, že je dostal ještě před rokem 1900 a podle
dodržovaného pořadí. A co domy označené číslem menším než 31?
y náleží k prazákladní sestavě šebrovských obydlí, plodu
pomalého vývoje v pozdním středověku. V průběhu státních reforem za vlády Marie Terezie jim v druhé půli roku 1770
přidělila domovní čísla komise státních úředníků, a to s platností od ledna 1771. Nebylo zatím plechových, dřevěných či jiných
tabulek, číslo prý psali na dům, křídou na vrata či jinam, proto
číslo popisné. Postup v Šebrově měl znaky systému. Nejprve
byla očíslována obytná stavení v části obce náležející k blanenskému panství, kde čísla 1–10 dostaly grunty po pravé straně
cesty vedoucí ke Svinošicím, pak se číslování stáčelo zpět stále ještě na levém břehu potoka od gruntu čísla 11 přes obydlí
domkářů v číslech 12–17 ke kovárně v číslu 18 a sousednímu
19, tehdejší krčmě a až dodnes hostinci. Následně se pak pokračovalo na pravé – magistrátské – straně potoka a na Sádku
přidělením čísel 22–29 tamním gruntům, přináležejícím k statku
Kuřim, majetku města Brna. Podle údajů vedených onoho roku
1771 v soudobé matrice fary u kostela sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích nebo též ve státním soupisu tzv. urbariální fassi (1775)
měl tehdy Šebrov 30 či 31 čísel.

T

d počátku příštího století řada popisných čísel v obci zvolna
narůstala, nebylo však třeba přečíslovat jako ve městech,
kde uliční systém si vynutil zavedení také čísel orientačních.
Proto v Šebrově co vsi lze snadněji vysledovat pokračování
jeho stavebního vývoje. A to na obou březích po proudu potoka,
kdy posléze na konci 19. století už stálo v obci víc než 90 domů
a od počátku 20. století se začalo více stavět na stísněných
parcelách za Horkou a v Končinách, kde domy mají převážně čísla od 101 výše. Vyjímaje stavení číslo 100, jež najdeme
u původního jádra intravilánu – naproti křížku vedle čísla 50
tehdejšího starosty, který si patrně takto vtipně vybral souseda.

O

ato vysloveně zvláštní náhoda a souhra okolností se váže
ke gruntu nesoucímu číslo 1. Do něho se totiž už v roce
1753, tedy ještě před očíslováním, přiženil z Olešné Bartoloměj Skoupý. Za ženu si z přibývajících dcer čvrtláníka Františka Rezka vybral Apolenku. On je ve vsi první z později tak
početných rodin Skoupých a jeho syn Matouš je první ze Skoupých zde narozených. Dost později k oběma jmenovaným přibyl
např. Josef Skoupý, který se z Hořic ženil v roce 1771 do statku

Z

v č. 7 a posléze v roce 1780 je uváděn jako šebrovský rychtář.
Dokazují to zmíněné matriky v Řečkovicích. Proč v dlouhém
období let 1682–1784 byly právě tam matriky vedeny také pro
Šebrov, Sv. Kateřinu, Vranov (jinak celkově 11 obcí) zůstává
zatím neobjasněno.
eprve za joseﬁnských reforem, jimiž kromě jiných byl ve
Vranově zrušen roku 1784 řád paulánů, a s přispěním nového biskupství v Brně (1777) se vranovskému kostelu trvale
dostalo farního úřadu a na něj od ledna 1785 dlouhodobě přešlo vedení matrik narozených, oddaných a zemřelých pro jmenované vsi včetně té naší. Tyto matriky pak plynule navazují na
ony řečkovické také pokračováním údajů o domovních číslech,
takže z nich lze čerpat i dílčí údaje o růstu domovní zástavby
a demograﬁckém vývoji. Hlavní funkce domovních čísel měla
ovšem určení předně pro potřeby státní a jiné úřední evidence. Pro samy obyvatele se jejich význam zvýšil po zavedení
poštovní stanice v Lipůvce a od roku 1849 poštovního úřadu
v Blansku, když byl zahájen provoz na železnici z Brna do České Třebové.

T

V závěru dodejme, že pro komunikaci a orientaci uvnitř větvící
se vesnické komunity větší praktický význam než domovní čísla měl jiný reálný prvek. Samozřejmě rodinná příjmení. Ale vedle nich množící se různé přezdívky, zvláště např. v souvislosti
s natalitou a mimořádně přibývajícím počtem rodin Skoupých.
Za rostoucího počtu obyvatel to byl proces spontánní, živelný,
nikým neordinovaný ani kontrolovaný, v generacích proměnlivý. Nejednou jsou přízviska odvozena od druhu zaměstnání
– Stolářovi, Ševcovi, Holičovi, Policajtovi – jindy od křestních
jmen či zkomolených příjmení – Nánčini, Tónkovi, Mámertovi,
Kódlovi aj. Vznikala a zanikala nikým neevidována. Až dodatečné rozpomínání pamětníků jich ještě po polovině minulého
století zaznamenalo více než čtyřicet. Nebývalo málo těch,
zejména mezi mládeží, kteří sice znali přezdívku, ne však původní příjmení.
Arnošt Skoupý
(pozn. „Šinkýřův“)
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Já a skaut
aneb co mě na skautingu baví
Skauting je pro většinu obyčejných lidí pouze kroužek s táborem. Kdysi jsem si to taky myslel. Teď
však vím, že jsem se mýlil. Skauti jsou čestní, věrní a přátelští. Otevírá se mi nový svět. Skauti pomáhají lidem a jejich dobré skutky se počítají na tisíce. Skautské akce mě seznamují s novými lidmi
v našem oddíle, dokonce i v Blansku a jeho okolí.
ůj začátek byl celkem zvláštní. Myslel jsem si, že do skautu chodí jenom malé děti. Jednoho dne jsem šel
s tátou na brigádu na klubovnu. Byli tam
Michal a Jana Sýkorovi. A jak jsem tušil
– žádný můj vrstevník. Potom ale přišel
Ohnivák (Pavel Krejčí). Začali jsme se
bavit. A tím začala moje dvouletá kariéra

M

skauta. Přátelé, výzvy, hry, zábava, hlídky a učení se novým věcem, které se ve
škole nenaučím.
aždý týden máme schůzku. To je čas,
který strávíme se svou družinkou.
S touto skupinou lidí, kteří jsou přibližně stejně staří jako já, podnikáme různé

K

Robin Hood
v Bedřichově
Třetí víkend v březnu proběhla v Bedřichově sedmá výprava našeho
skautského oddílu s názvem ,,Robin Hood – zbojník Sherwoodu“.
řijíždějící děti přivítal osobně Robin
Hood spolu s bratrem Tuckem. Před
večeří byly děti rozděleny do čtyř skupinek
pojmenovaných podle čtyř postav – Robin
Hood, Mariana, Malý John a bratr Tuck.
Děti dostaly různé vlastnosti a musely najít ústřižky papíru s větou obsahující jejich
vlastnost a následně i jméno postavy, ke
které byly přiřazeny.

P

obotní dopoledne se neslo v duchu
vzdělávání a testování skautských dovedností. Zbojníci v rámci svého výcviku
museli obejít šest stanovišť, na kterých
plnili úkoly jako vázání uzlů, poznávání
zvířecích stop, historie skautingu, zvládnutí orientace či střelba z luku. Pokud vše
zvládli, dostali zlatou minci. Po odpoledním klidu byl čas na tradiční ,,dobrý skutek“. Tentokrát jsme zahrabali krtince, kterých bylo na zahradě spousta. Vzhledem
k mrazivému počasí se skutku zúčastnili
pouze starší zbojníci, kteří se za odměnu, vybaveni lukem a šípem, vydali na
lov medvěda do nedalekého lesa. Mladší
zbojníci mezitím hráli hry, které si pro ně
připravili rádci.

S

dpoledne bylo potřeba zbojníky seznámit s příběhem Robina Hooda.
Každá skupinka dostala za úkol ztvárnit
krátkou scénkou zadanou část příběhu.
Všichni se k úkolu postavili zodpovědně a výsledkem bylo představení, které
všechny pobavilo. V sobotním odpoledni
proběhla také důležitá událost – volba
nových strážců totemových holí světlušek
a vlčat. Po večeři jsme si pustili krátký ﬁlm
s názvem ,,Muž, který sázel stromy“. Tento příběh měl dětem říci, že pokud člověk
chce a má trpělivost, může dokázat krásné a velké věci.

O

edělní snídani narušil výběrčí daní,
kterého naštěstí Robin vyhnal. Spolu
s ním se všichni zbojníci vydali přepadnout konvoj převážející nespravedlivě
vybrané daně. Nebylo to nic lehkého, ale
početní převaha nakonec vojáky udolala
a my získali truhlici s penězi. Po obědě
nás už čekal jen úklid zbojnického tábora
v Sherwoodu a návrat k našim rodinám.

N

Ondra Dražka

akce. Ale vždy se nejvíce těším na výpravy. Výlety na celý víkend jsou to, co mě
baví nejvíc. Je to čas, který trávím nejen
se svými kamarády, ale seznamuji se
i se zbytkem oddílu a získávám si přátele nové. Na výpravách mám vždy úžasný
pocit. Pocit, že na to nejsem sám.
Štěpán Bloudil Král

