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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
apokalypsa způsobená tornádem na jižní Moravě a enormní
teploty střídané prudkými přívaly vody nám drsně připomínají, že nejsme žádnými pány
vesmíru. Neporoučíme větru
a dešti. Neovládáme přírodu
ani naši planetu, pouze ji stále
víc ničíme. Jsme hloupí, pyšní a rozmazlení. Ke své velké
škodě, ke škodě našich dětí.
Stále jsme, ať chceme, nebo
ne, nedílnou součástí přírody. Ona bez nás lehce přežije
(a bude jí možná o dost líp), my jsme však na přírodních
procesech a jejich křehké rovnováze zcela závislí. Velká
škoda, že na to stále zapomínáme.
Planeta Země toho zažila už opravdu hodně. Uvádí se,
že 99,9 % druhů žijících na Zemi během její dlouhé historie
vyhynulo. Zažila mnoho masivních vymírání, nejznámější
je konec dinosaurů. Příroda se vždy znovu dokázala vzpamatovat, ale bývalí „vládci planety“ už u toho nebyli. Rovněž v historii lidstva zaniklo mnoho civilizací, které předtím
zcela vyrabovaly své zdroje. Chováme se jinak?
Zřejmě nehrozí, že lidé zničí přírodu, hrozí, že zničí sami
sebe. Klimatická změna zcela jistě probíhá, a to stále rychleji. Stanovisko většiny vědců je jasné – na změnách se
výrazně podílejí lidé. Není opravdu nejvyšší čas zásadně
změnit naše priority?
Současná doba nás prověřuje ze všech stran a stále více
ukazuje, jak moc si nevidíme ani na špičku nosu. Jak nevýznamné je chvilkové nepohodlí při výstavbě kanalizace
proti utrpení obyvatel obcí zasažených tornádem. Ukazuje
ale také, že většina lidských bytostí silně cítí s neštěstím
druhých a je schopna opravdu velkých obětí. Víte například, že jedna babička z naší obce věnovala na pomoc
postiženým těžce naspořených deset tisíc korun?

Pokojný život lidí ale neničí jen tornáda a jiné přírodní
katastrofy. Možná si vzpomínáte na návštěvu Olgy Borisovny Supruněnko, vnučky vojáka, který zahynul v naší
obci. Pozdravuje vás všechny a moc děkuje, že na oběť
jejího dědečka nezapomínáme. Padl i za naši svobodu!
Pro ty, kdo ji neznají – Olga je advokátka, chytrá a velmi
pozitivní žena, žijící v Gorno-Altajsku, v nádherné přírodě jižní Sibiře. Velmi si jí vážím. Hájí zájmy utlačovaných,
zejména žen a dívek. Z jejích dopisů v poslední době je
mi opravdu smutno. Dodržování lidských práv v Ruské
federaci se zřejmě od její návštěvy velmi zhoršilo. Píše
o vykonstruovaných procesech, jak je nemožné dovolat
se spravedlnosti, jak jí samotné vyhrožují násilím, jak se
zcela bezvýsledně obrací k Putinovi. Mám o ni strach.
Tomu, kdo nevěří, mohu dát přečíst její dopisy. A pro zajímavost, její důchod činí v přepočtu asi 2 500 Kč. Opravdu se máme tak zle? Opravdu chtějí někteří z vás na
Východ?
Pomalu se blíží důležité podzimní volby. Nechci vám vnucovat žádnou stranu, toto rozhodnutí musí učinit každý sám.
Žádný zářný spasitel naší země není na obzoru, rozhodování nebude vůbec lehké. Rozhodujeme ale o budoucnosti pro
naše děti! Nesmíme rezignovat! Času je stále dost a opravdu není jedno, kdo „tam“ bude! V této chvíli vás poprosím
o jediné – přemýšlejte! Nevzdávejte to! Všímejte si, kteří politici vám s lehkostí slíbí vše, co chcete slyšet. Bez ohledu
na splnitelnost slibu, bez ohledu na to, že splnění, na které
nemáme, draze zaplatí naše děti a naši vnuci.
V jakém stavu jim předáme naši zem i planetu?
„Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.“ (Antoine de Saint-Exupéry)
Poklidné léto přeje
Radek Kloz, starosta obce
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Kůrovec v obecních lesích
pomohl jižní Moravě po tornádu
Vzpomínáte, jak před dvěma lety decimovala obecní smrkové lesy kůrovcová kalamita, jakou nikdo z nás nepamatoval? Dříví bylo třeba včas vytěžit,
víceleté souše totiž již nelze pro pilařskou výrobu využit a tím ani ekonomicky rozumně zhodnotit. Co ale
s pilařskými výřezy, když je jich všude
takový nadbytek, že se vozí až do daleké Číny? Co se smrkovou kulatinou,
jejíž cena je v důsledku obrovského
přebytku na trhu zoufale nízko? Včas
pořezat na řezivo pro budoucí potřeby
obce i jejích občanů a uložit do vzdušných hrání – jedině tak bylo možné
znehodnocení dřevní hmoty zabránit.
Dnes už je situace zcela jiná. Obrovské množství vytěženého kůrovcového dříví vyexportovaného většinou
mimo území republiky prudce snížilo
dnešní těžební možnosti. Stále se
také zpracovávají staré souše, úmy-

slné těžby jsou v podstatě zastaveny.
Čerstvé pilařské kulatiny je nedostatek. Navíc ve stavebnictví dnes prudce zdražuje prakticky cokoli, stavební
řezivo nevyjímaje. Ale hlavně – v oblastech postižených tornádem pilařské
výrobky (zejména střešní latě) zoufale
chybí. Za vybrané peníze je v podstatě nelze koupit. Našly se i „hyeny“
prodávající řezivo za několikanásobek
současné tržní ceny.
A tak jsme z rozhodnutí obecního
zastupitelstva vypravili kamion obecního řeziva na pomoc jižní Moravě
zasažené tornádem. Postižené obce
mají v této chvíli relativní dostatek
dobrovolníků i finančních prostředků, ale zoufalý nedostatek stavebního materiálu. V Moravské Nové Vsi,
kam jsme řezivo dopravili, byl přijímací sklad stavebního materiálu téměř
prázdný. Vše, co se doveze, je obra-

Vyrážíme směrem Moravská Nová Ves

tem rozváženo potřebným. Obecní
desky a střešní latě se tak dostaly
k lidem, kteří je nyní potřebují mnohem více než my. Obecní zastupitelé,
děkuji vám za vaše rozhodnutí! Děkuji
i všem občanům, je to dar naší obce,
tedy i váš!
Při nakládce nám pomohla společnost
Imos Brno, a. s. ve spolupráci s firmou
Jakub Havel z Olomučan, s dopravou
nám pomohla společnost Zateplováky, s.r.o. z Lipůvky. Reakce všech byla
rychlá a skvělá, moc děkujeme!
Radek Kloz

BUDOU LETOŠNÍ HODY V NAŠÍ NOVÉ VÍCEÚČELOVÉ HALE?
To vám opravdu slíbit nemohu, protože to sám nevím. Co nám ještě brání? Máme kladné vyjádření hygieny,
hasičů i odboru životního prostředí.
A že to v této době nebylo vůbec jednoduché! Díky vstřícnosti SÚ Blansko
je schváleno předčasné užívání tělocvičny, zatím však pouze pro potřeby
ZŠ a MŠ Šebrov. Hala je postupně
vybavována nábytkem a gastro příslušenstvím, do konce prázdnin to jistě stihneme. V čem je tedy zakopaný

pes? Jak jsem už několikrát psal, bez
zkolaudovaného parkoviště úřední
šiml nezkolauduje ani halu.
A jak je na tom tedy parkoviště za
obecním úřadem? Pokračují práce
na úpravě pláně a konstrukčních vrstev parkoviště. Do podkladních vrstev
využíváme kvalitní materiál vzniklý
v rámci výkopových prací (rozdrolená
skála), čímž výrazně šetříme obecní náklady. Na obrusnou vrstvu jsme

Zákaz vjezdu od Svinošic po staré silnici do Šebrova
a od zahradnictví v Šebrově opačným směrem
na Svinošice NEPLATÍ pro občany bydlící v naší obci!
Všichni obyvatelé naší obce mají průjezd povolen vedením stavby. Stejné
pravidlo platí i na Zahorce při odbočení z krajské komunikace od Vranova.
Omezení vjezdu jsme museli v těchto lokalitách umístit z důvodu nekázně
cizích řidičů, kteří se chtěli vyhnout kolonám a hrubě nerespektovali omezenou rychlost v Šebrově ani ve Svinošicích.

získali dotaci ve výši 250 tis. Kč od
JmK. Realizace parkoviště jde podle
plánu, práce s největší pravděpodobností dokončíme v předstihu a s velmi
velkými úsporami. Zda se ale podaří parkoviště včas zkolaudovat, aby
následně mohla být zkolaudována
i víceúčelová hala, to už ovlivnit nedokážu. Mnohem jednodušší je dnes
totiž něco fyzicky postavit než získat
všechna potřebná razítka.
Radek Kloz

Od 1. 6. 2021 je možné
využívat další službu v naší
obci. Z-BOX Zásilkovny je
umístěn u autobusové zastávky
v Šebrově, směr Lipůvka.
Aktuálně funguje Z-BOX
pouze jako výdejní místo, do
budoucna i jako podací místo.
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Adaptační strategie pro obec Šebrov-Kateřina. Zapojte se!
Oteplování se již zastavit zřejmě nepodaří, nezbývá, než se pokusit přizpůsobit. Proto mapujeme zranitelnost naší
obce a plánujeme přijetí adekvátních opatření v „Adaptační strategii pro obec Šebrov-Kateřina“. K jejímu vypracování
jste všichni přizváni. Prosím vás proto o vyplnění krátkého dotazníku, který najdete na webu obce. Víte dobře, že se
vás snažím s dotazníky netrápit, dnešní doba je jimi přeplněná. Sám je nesnáším. Pro tentokrát však prosím o výjimku,
potřebujeme zpětnou vazbu. Budoucnost naší obce chceme připravovat spolu s vámi, výhled zpracovávaného dokumentu je až do roku 2050. Financován je převážně z Norských fondů.

Snižujeme náš negativní vliv na přírodu
a připravujeme se na změnu klimatu
Ať už věříme tomu, že nádherný svět přírody je dílem
Božím, nebo tomu, že vznikl sám od sebe, jedno je jisté – bez dokonalých přírodních procesů, kterým dosud
pramálo rozumíme, nemůžeme vůbec žit. Neznám člověka, který by dal přednost bydlení na smetišti u vyústění žumpy před bydlením u lesa, nedaleko čistého
jezera. Chtít bydlet blízko přírody a své „tekuté odpady“
v klidu posílat „jinam“ – co je to jiného než sobectví?
V naší obci si uvědomujeme, že nezvládnutý vliv člověka na přírodu je nutné zásadně omezit. Vždy se dá
samozřejmě dělat mnohem více a ne vše se dá bohužel učinit zároveň. Něco se nám už podařilo, něco
dosud ne. Úkol je to obrovský a týká se doslova každého z nás.

Co už se v obci podařilo a na čem se
pracuje:
• Splašková kanalizace s čistírnou odpadních vod
zamezí kontaminaci povrchových i spodních vod.
Přestaneme konečně parazitovat na vodních tocích
pod obcí.
• Důsledné třídění odpadu sníží nesmyslné rozrůstání
skládek. Alespoň část z něho se opakovaně využije,
zbytek lze využít ekologickým spalováním k získání
energie.
• Zateplení obecní školy, úřadu i nové víceúčelové
haly významně šetří náklady obce na vytápění, ale
též emise skleníkových plynů do atmosféry.
• Zrekonstruovaná obecní zeleň zlepšuje obecní mikroklima.
• Podpora přirozené obnovy obecního lesa a výsadba
stanovištně vhodných dřevin zvyšuje dlouhodobou
stabilitu a odolnost porostu. Takový les má mnohem větší dopad na udržení vody v krajině, ochranu
půdy, tvorbu mikroklimatu a ostatní ekologické funkce lesa.
• Snížená frekvence údržby travnatých ploch šetří
práci, peníze i půdní vláhu.
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• Pravidelné úklidy přírody pořádané našimi skauty
v rámci Dnů Země zamezují proměně okolí obce
v neřízenou skládku. Jsme rádi, že můžeme drobně
přispět naší technikou.
• Za pomoci moderních metod a se zapojením široké
veřejnosti nám zpracovávaná „Adaptační strategie
pro obec Šebrov-Kateřina“ ukáže, kde všude ještě
máme rezervy. Zároveň bude pomocným nástrojem
pro získávání finančních prostředků na další plánovaná opatření.

A co máme dál v plánu:
• Výstavbu obecního rybníka v Luzích. Zmeliorované
údolí před ním chceme vrátit do jeho původní podoby
meandrujícího potoka. Mokřad funguje jako houba,
zadržuje přívalové deště a mění klima v širokém okolí.
• Chceme se zapojit i do revoluce v zelené energetice.
Do obnovitelných zdrojů pošle Ministerstvo životního prostředí miliardy, proč se nepokusit je využít
k instalaci fotovoltaických panelů na střechy obecních budov? Obecní ekologicky vyrobená elektřina
po část roku zdarma se navíc nemůže nepromítnout
do snížení vodného a stočného.
• V „šuplíku“ máme připravené projekty na protipovodňové suché poldry.
• Plánované doplnění víceúčelové haly o tepelné čerpadlo země-voda s využitím dotací má zajistit ještě
nižší náklady na vytápění a dále snížit naši „uhlíkovou stopu“.
Snažíme se rovněž vysvětlovat občanům, že dnes tak
běžná glorifikace konzumního způsobu života je nejen
hloupá, ale i dlouhodobě neudržitelná. Tvrdě se také
bráníme tlaku nezodpovědných developerů, kterým
jde jen o zisk stylem „po mně potopa“. Chceme uchránit vesnický charakter naší obce. Satelity s přespávajícími obyvateli jiných měst a obcí znamenají pro obec
jen zátěž a zvýšené náklady, přínos žádný. Není možné stavět na úkor stávajících obyvatel, ekologie i okolní
krajiny. Chovejte se zodpovědně, nebo běžte jinam!
Co jiného by bylo ještě dobré dělat? A jak to vidíte vy?
Radek Kloz
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Ze zasedání zastupitelstva

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 15. 6. 2021

Přečtěte si to nejzajímavější ze zasedání obecního zastupitelstva. Kompletní zápisy najdete na webových stránkách
obce www.sebrov-katerina.cz.

• Z
 astupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu (prodej) o převodu vlastnického práva k nemovité věci, pozemku p. č. 146,
zapsaného na LV č. 1 za kupní cenu 110 500 Kč. (500 Kč/m2).
Obec pozemek nemůže nijak využít, prodejem za cenu v místě a čase obvyklou bude dáno do souladu stávající užívání
pozemku s jeho vlastnictvím. Záměr prodat obecní pozemek
byl schválen usnesením OZ č. 11/27 na 27. zasedání OZ dne
18. 5. 2021, vyvěšen na ÚD obce dne 19. 5. 2021 a sejmut
dne 4. 6. 2021. Jinou žádost o odkup pozemku obec neobdržela. Návrh na vklad podá kupující, náklady s návrhem spojené zaplatí kupující.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 18. 5. 2021
• Z
 astupitelstvo obce souhlasí s rozhodnutím hodnotící komise na výběr nejvýhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu na zpracování Adaptační strategie na změnu klimatu pro
obec Šebrov-Kateřina v souladu s žádostí o podporu z programu „Oslo“ a schvaluje jako nejvýhodnější nabídku účastníka Asitis s.r.o., Vážného 10, 621 00 Brno s nabídkovou cenou
333 960 Kč včetně DPH. Dále schvaluje uzavření smlouvy
o dílo s vybraným účastníkem.
• Z
 astupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu č. 10402021 o převodu vlastnického práva k nemovité věci, pozemku p. č. 425/8
o výměře 25 m2, za kupní cenu 12 500 Kč (500 Kč/m2) za účelem
výstavby trafostanice. Trafostanice řeší problém podpětí NN v lokalitě Zahorka.

• J
 e odsouhlasen nový hřbitovní řád a budou vypracovány
nové smlouvy se všemi nájemci. Řád je platný od 2. 7. 2021.
Cena obce za nájem hrobového místa se nově skládá ze dvou
částí: nájemného (10 Kč/m2/rok) a dalších služeb spojených
s nájmem (125 Kč/hrobové místo/rok). Nájemné se bude sjednávat na dobu 13 let, což je předepsaná doba pro hřbitov obce
Šebrov-Kateřina.

ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina
Práce probíhají v současné době velmi pomalu. V celé obci kopeme v hloubkách více než 5 m v čisté skále.
Práce komplikují opakující se přívalové deště, velmi tvrdé podloží, pronikající voda, sesuvy půdy a nedostatek
kapacit zhotovitele, zejména na těžkou ruční práci. Přesto je ke dni uzávěrky listu hotovo téměř 60 % hlavního
řadu a jsme tak podle harmonogramu prací stále ve značném předstihu.

Krajská
komunikace II/379
Výkopové práce probíhají ve velkých
hloubkách a tvrdém skalním masivu,
který začíná ihned pod stávající krajskou komunikací. Postupujeme od Svaté Kateřiny směrem k Lipůvce. Je ukončena pokládka hlavního řadu od Svaté
Kateřiny až po odbočku na starou silnici v Šebrově. Ukončeny jsou rovněž
všechny tři průrazy pod krajskou komunikací a překop u hájenky v Šebrově.
Do podzimu musí být veškeré výkopy
hotové včetně přípojek, následně bude
položen asfaltový kryt vozovky.

• Ulice Sádek je téměř hotova včetně
přípojek. Na podzim bude položen
asfaltový kryt vozovky.
• Ulice Pod Úvozem a u penzionu Irma
– je téměř dokončena pokládka hlavního řadu.
• Ulice u obecního úřadu – výkopové
práce proběhnou během prázdnin
a musí být ukončeny do začátku
školního roku.
• Ulice Zahorka – je ukončena pokládka hlavního řadu na místní komunikaci po vyústění na krajskou silnici
III/37915 (Šebrov-Vranov). Pokračování předpokládáme na podzim.

Místní komunikace Šebrov • Ulice Končiny – je kompletně hoto•U
 lice Stará silnice – práce bude zahájena po ukončení prací na krajské
komunikaci II/379. Následně proběhnou výkopové práce i v lokalitě „Pod
hospodou“. Pokládka hlavního řadu je
hotova od zahradnictví U Kopřivů až
po konec obce směrem na Svinošice.

va včetně přípojek. Na podzim bude
položen asfaltový kryt vozovky.

Místní komunikace
Svatá Kateřina
Práce stále komplikuje enormně tvrdý skalní masiv, prosakující voda z po-

toka a velmi malý manipulační prostor
pro těžkou techniku.
• Příjezd od Šebrova jednosměrkou
a navazující ulicí je hotov včetně
odbočky podél potoka, průrazu pod
mostem a přípojek. Na podzim bude
položen asfaltový kryt vozovky.
•P
 růraz pod mostem na Paseku – klíčový uzel stavby, práce lze provádět pouze ručně. Je hotova více než
1/2 průrazu, postup v tvrdé skále je
10–15 cm/den. Zbývá prorazit asi 5 m.
• Paseka – položen téměř celý hlavní řad
včetně odbočky k ovčínu, po dokončení průrazu pod mostem bude možné
dokončit zbývající část po odbočku.
• Čerpací stanice v ulici směr Blansko – proběhla instalace čerpací
stanice. Probíhá instalace akumulační nádrže.
• ČOV – po odstranění sesuvu a horolezecké stabilizaci svahu probíhá armování a betonáž stěn ČOV.
Radek Kloz

Informace jsou aktuální k datu uzávěrky listu, čerstvé informace najdete vždy na webu obce.
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Konec školního roku 2020/2021
Spaní ve škole
Letošní spaní ve škole mělo opět svoje nevšední kouzlo. Jednak proto, že
jsme dlouho nevěděli, zda se kvůli vládním proticovidovým opatřením vůbec
uskuteční, jednak proto, že nás čekal
nezvyklý program. Nerozdělili jsme se
do družstev, nešli plnit zálesácké úkoly,
běžet orientační závod a nečekalo nás
ani obvyklé lesní dobrodružství. Díky
neúnavné snaze pana starosty jsme na
základě předběžného zkolaudování pro
ZŠ mohli POPRVÉ a jako PRVNÍ vyzkoušet tělocvičnu v nové víceúčelové
hale. A nejen vyzkoušet, mohli jsme tam

strávit celé odpoledne a běhat, skákat,
šplhat, hopsat na míčích, házet si či kopat, hrát vybíjenou…

Nicméně sportem nebyl program „spaní“ vyčerpán. Po večeři, kterou připravili
rodiče (dodatečně děkujeme!), následoval program ŠKOLA HLEDÁ TALENT
(opět jsme viděli mnoho báječných
a překvapivých vystoupení) a tradiční stezka odvahy. Obvykle ji připravují žáci 5. ročníku, letos jim pomáhali
i loňští páťáci, kteří o svoje „spaní“ před
rokem přišli. Účast byla neobvykle hojná a stezku nakonec absolvovali téměř
všichni. Do spacáků jsme se tak dostali
až lehce před půlnocí.
Renata Nechvátalová

Beseda se spisovatelkou – 25. 5. 2021
Na konci května navštívila naši školu autorka dětských pohádek paní Lenka
Rožnovská.
Dětem 1.–3. ročníku ukázala některé ze svých knih. Dosud jich napsala
47. V hlavní části besedy provedla děti knížkou „Já štěně“. Čtení ukázek
prokládala „štěněcími hrami“ – dvojice se přetahovaly punčochou, dále si
děti procvičily rychlost reakce při lapání plyšáčka a také hmat při poznávání
ukrytých předmětů. Na závěr si děti vyrobily papírového maňáska štěněte,
se kterým se naučily i básničku. Všechny děti beseda velmi zaujala a s velkou chutí a radostí se zapojovaly do her. Už se moc těšíme na další tak
vydařenou besedu.
Jitka Brančová

Jarní ponožková výprava (2.–3. ročník) – 3. 6. 2021
Hezké jarní počasí se dostavilo až na začátku června a my toho využili pro naši další ponožkovou výpravu. Les jsme poznávali,
jak se patří – všemi smysly. A jakými aktivitami jsme si tentokrát prošli?
 ESTŘÁBI – běhací hra, obdoba „Rybičky, rybáři jedou“, jestřáb se snažil
J
chytit ptačí rodiče, kteří mláďatům běhali pro potravu (všechny „role“ samozřejmě obstaraly děti ).
 ESNÍ PALETA – tradičně jsme v lese lovili barvy a nanášeli je na paletu
L
do Lesního deníku.
 ESNÍ PARFÉM – děti do předem vyrobených papírových kelímků sbíraly
L
přírodniny a vytvořily si svůj vlastní, ryze specifický lesní parfém, např. s konvalinkou nebo jedlovým jehličím se směle vyrovnaly prodávané aromaterapii!
 ŮJ STROM – hra ve dvojicích, nejprve si každý vyhlédl svůj strom,
M
zavedl k němu kamaráda, který měl zavázané oči, a ten si mohl strom alespoň osahat. Potom dostal za úkol strom znovu najít s rozvázanýma očima.
DOMEČEK PRO PONOŽKU – tradičně nejoblíbenější aktivita opravy či celkové obnovy lesního obydlí pro ponožku.
Po návratu do školy jsme si výpravu vyhodnotili, zrekapitulovali dodržování našeho Lesního desatera a zapsali/nakreslili nejlepší zážitek.
Renata Nechvátalová
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Oslava Dne dětí – 4. 6. 2021
Letošní Den dětí jsme oslavili především pohybem. Po dlouhé pauze způsobené koronavirem jsme konečně měli povolenou tělesnou výchovu a využili jsme to hned k oslavám Dne dětí. Pro žáky od 1. do 5. ročníku byly na
hřišti přichystány soutěže, jako je např. překážkový běh, hod na cíl, skok do
dálky aj. Celkem všichni obešli 8 stanovišť. Za splnění všech osmi disciplín
čekala na děti sladká odměna. Všichni se začali těšit na školní olympiádu,
kde žáci veškeré dovednosti zúročí.
Lenka Konečná

Projektové dopoledne v Centru Eden – 8. 6. 2021
Centrum EDEN v Bystřici nad Pernštejnem je poznávací a zábavní park zaměřený na stará řemesla, historii, význam
půdy a přírody vůbec pro člověka, ekologii, udržitelný rozvoj… Po příjezdu do
centra a malé svačince byli žáci rozděleni do dvou skupin – 1.–2. třída (19 dětí)
a 3.–5. třída (15 dětí). Poté se jim celé
dopoledne věnovaly průvodkyně s programem Od kočího po hrnčíře. V rámci
tohoto programu děti navštívily Horáckou
vesnici, kde jim odbornice v jednotlivých
chaloupkách představila řemesla našich
předků: ukázala prvotní zpracování textilních rostlin v pazderně, úpravu vlákna na

kolovratu a tkalcovském stavu. U babky
kořenářky děti poznávaly léčivé rostliny, určovaly, k čemu jsou užitečné, ty

nejznámější poznávaly podle vůně, ale
také diskutovaly a zjišťovaly, proč byla ve
vsi babka kořenářka důležitá. Navštívily
i včelaře a včelky jim „zodpověděly“ zajímavé otázky. Na statku vyplňovaly pracovní list a poté zavítaly ještě do mlýna
a k hrnčíři. Následovala prohlídka panského bydlení, kde se seznámily s povoláním panského správce, jeho povinnostmi a u něj v pracovně si vyzkoušely psaní
inkoustem a brkem. Během prohlídky si
děti mohly pohladit zvířátka a na závěr se
seznámily s pavilony Příběh půdy a Ekopavilon a vyzkoušely si hmatový chodník.
Renata Nechvátalová

Zápis do 1. třídy – 9. 6. 2021
Tak se to nakonec podařilo! Díky rozvolnění
mohl 9. 6. 2021 proběhnout dodatečný zápis
dětí do první třídy. Všichni zúčastnění se sešli
v 16 hodin na zahradě školy. Přišlo 8 budoucích prvňáčků s rodiči, někteří i v doprovodu
čtyřnohých mazlíčků . Po uvítání paní ředitelkou si děti se svou budoucí paní učitelkou prohlédly některé prvňáčkovské učebnice a pak
se již netrpělivě rozběhly na jednotlivá stano-

viště plnit úkoly (a dokázat tak, že do první
třídy skutečně nastoupit mohou). Na stanovištích pomáhali dětem s úkoly žáci ze základní
školy, naši páťáci. I kdy to vypadalo zpočátku
na déšť, tak počasí vydrželo. Všichni budoucí
prvňáčci úkoly splnili. Domů si s památečním
listem nesli i drobné dárky, které jim vyrobili
starší kamarádi. A my, učitelé, se na ně v září
budeme těšit.
Dana Mitvalská

Školní olympiáda – 23. 6. 2021
Letošní Školní olympiádu jsme se rozhodli udělat jinak a přizvali jsme si na
to naši bývalou žačku, mistryni ČR ve všech mládežnických i juniorských
kategoriích, juniorskou rekordmanku v jedné z atletických disciplín, ve skoku do výšky, Kláru Krejčiříkovou. Projektové dopoledne začalo návštěvou
atletické rekordmanky ve škole – žáci se shromáždili v jedné z učeben, kde
nejprve poslouchali Klářino povídání o tom, jak se ke sportu a atletice dostala, jak trénuje a jak dokázala trénink skloubit se školou, o jejích velkých
úspěších, kam všude se díky sportu podívala apod. Následovala diskuse
a četné otázky od našich žáků. Živou diskusi jsme museli ukončit, protože
byl čas přesunout se na hřiště. Tam byli žáci seznámeni s průběhem sportovního dopoledne a jednotlivými disciplínami. Naše odbornice se ujala rozcvičení a zahřátí malých sportovců, ti se potom
podle věkových kategorií rozběhli plnit disciplíny (běh, skok z místa, hod kriketovým míčkem). Po vytrvalostním běhu děti
čekalo lehké osvěžení a občerstvení. Vrcholem dopoledne bylo tradičně vyhlašování výsledků.
Renata Nechvátalová
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Dívčí skauting v Šebrově-Kateřině
Ač byl skauting původně cílen na chlapce a tenkrát si nikdo neuměl představit, že i děvčata by mohla jet na
tábor, řezat dřevo, vázat stavby a přespávat v lese, nenechal na sebe dívčí skauting dlouho čekat – u nás začal již
v roce 1915. Hlavní myšlenkou dívčího skautingu bylo zrovnoprávnit dívku, prohloubit její znalosti a dovednosti
a udělat z děvčat ženy všestranně připravené pro život.
Je obecně známo, že ženy jsou z Venuše a muži z Marsu,
a proto i děvčata a chlapci potřebují trochu odlišný přístup,
baví je různé činnosti a sami od sebe očekávají jiné věci.
A tak vznikl dívčí oddíl i u nás v Šebrově-Kateřině.
Co začalo přibližně před šesti lety skupinkou několika
dětí a nadšenců, je dnes již velkou skautskou základnou,
která má 84 členů. Abychom se dětem a programu s nimi
dokázali věnovat tak, jak chceme, abychom dokázali děti
podpořit tak, jak individuálně potřebují, nezbylo nám, než
se rozdělit na menší oddíly – chlapecký, dívčí a oddíl
benjamínků.
Na následujících řádcích bych vám ráda představila dívčí oddíl. Celým názvem se jmenujeme 17. dívčí oddíl
ORIENS. Momentálně je nás 28 včetně pár dospělých
vedoucích. Náš oddíl se dělí na tři družiny. Nejstarší družinou jsou Tučňáci, holky ve věku 13–15 let. Jsou to ty
nejzkušenější skautky, které se v lese už neztratí a poradí si s každou výzvou. Nezkazí žádnou legraci a některé
z nich už absolvovaly vzdělávací kurzy o tom, jak pracovat s mladšími dětmi, a samy se těší, až budou moct vést
vlastní družinku. Prostřední družinou jsou Chückiny,
děvčata ve věku 11–13 let, a už sám název napovídá, jaká
jsou – sebevědomá, kreativní, svérázná a jen tak něčeho
se nezaleknou. Pokud potkají nějakou překážku na cestě,
tak ji hravě přeskočí. A pak tu máme nejpočetnější družinku těch nejmladších, Koťátek, děvčat ve věku 7–11 let,
kde máme dokonce 10 členek. Obdivuji jejich svět fantazie, který nás dokáže unést na míle daleko, výřečnost,
kvůli které by i drak padl hlady, a houževnatost, díky které
si už v tomhle věku se vším poradí.
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V dívčím skautingu vidím jednu ohromnou příležitost – každá z nás má možnost hledat vlastní cestu, zažívat spoustu dobrodružství a legrace a hlavně zkoušet překonat
samu sebe. Pro některou je překonáním sama sebe jet na
skautský tábor bez elektřiny a bez rodičů, pro jinou je to
přespat v noci v lese ve vlastním přístřešku a nebát se, pro
další naučit se postavit pyramidu pro slavností oheň a po
skautsku ji zapálit nebo prostě jen dojít v noci na táborovou latrínu (a vrátit se do již vystydlého spacáku). Ostatně
právě ORIENS v jednom z latinských překladů znamená
vycházející slunce. A skauting dokáže pomoct najít každé
z nás to jedinečné JÁ.
Aktuálně se těšíme na tábor a snad, jak všichni doufáme,
nám zážitky na táboře alespoň trochu nahradí poslední
školní rok, kdy jsme neměli moc příležitostí se vidět. Kvůli
covidovým omezením jsme se vídaly s děvčaty na pravidelných online schůzkách, mladším zprávičky nosila skautská
pošta. V rámci pomoci bližním jsme se staršími děvčaty
párkrát napekly pro sestřičky a bratry do zdravotnických
zařízení v Blansku a okolí, pěstovaly jsme skautskou lilii
a nakonec ty, které s námi pojedou na tábor, si vyzkoušely
i plnění modrého života. Několik odvážných jedinců (z toho
šest děvčat) se dokonce vydá na tábořiště pěšky, což letos
znamená překonat více než 110 km za 4 dny. A tím vším
táborové dobrodružství teprve začíná.
A od září? Pevně věřím, že se budeme vídat na pravidelných schůzkách, vyrazíme na společný výlet, či dokonce
velkou výpravu a že nás čeká spousta nových dobrodružství.
Kateřina Brátová, vedoucí 17. dívčího oddílu ORIENS

