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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
rok se opět nachýlil, je tu čas adventní, čas radostný, plný očekávání a tajemnosti.
A také čas na letošní poslední číslo obecního Zpravodaje, respektive tentokrát netradičně dvojčíslo. Jde o letošní novinku, ale kdo ví, třeba se „ujme“ a z vánočního dvojčísla
se stane tradice.
Právě tradice je pojem, který asi nejlépe vystihuje neviditelnou nit táhnoucí se tímto číslem. Přinášíme vám především ve fotograﬁích tradiční akce jako Šebrovské hody, vítání
občánků, svatomartinský průvod či vánoční zpívání v kateřinském kostele, tradiční pozvánky a příspěvky od šebrovských skautů, školní okénko, pokračování článku o šikovných dětech i příspěvky pana starosty o dění v obci. Svou tradici si doufám vydobude
i naše nová rubrika povídání s pamětníky.
V tomto svátečním období nám tradice připomínají hlavně vánoční marketingové kampaně. Ctít tradice našich
předků považuji za velmi důležité, jsou základem každé
společnosti. Neměla by se z nich ovšem stát povinnost,
tedy něco, co „musíte“. Nebo se smrsknout na štědrovečerní večeři a vánoční pohádku. Sama, jak říkám spolu
s klasikem, „zapřisáhlý ateista“ jsem si křesťanské tradice trošku přizpůsobila a moji blízcí na nich bohužel nebo
možná bohudík  trvají: vánoční cukroví začínáme péct
už v listopadu (cukroví přece nejlépe chutná před Vánocemi, že?), vlastnoručně vyrábíme symbol královské
důstojnosti – adventní věnec (často střapatý, neforemný
a do Štědrého dne většinou opadaný; jednou od něj dokonce chytl i ocas našemu kocourovi – neděste se, stále
tu je s námi), kapry kupujeme vždy dva, aby jednomu nebylo v kádi na dvoře smutno (přestože kapří porce potom
vytahuji z mrazáku pravidelně až do dalšího listopadu),
koledy zpíváme zásadně s mým klavírním doprovodem
(kdo mě zná, ví, jak hrozné to asi musí být), atd.

Vánoce, když JSME…“ Ano, když JSME! Většinou šlo
o nějakou pošetilost či ztřeštěnost, prostě něco, co jsme
podnikli SPOLEČNĚ. Proto na vás zde apeluji, abyste
svým dětem, rodině a blízkým alespoň v tento sváteční
čas věnovali tu nejcennější komoditu, co máte: svůj ČAS.
Buďte S nimi, ne VEDLE nich. Běžte spolu do lesa, do
zoo, na výstavu betlémů, na snídani do stylové kavárny,
koulujte se, sáňkujte nebo buďte zalezlí pod peřinou, navzájem si čtěte, soutěžte v piškvorkách, tvořte, hrajte si…
Možností máte nekonečně, najděte si tu vaši. Příliš se
nezdržujte bezradným tápáním v obchodech či na internetových vyhledavačích ve snaze pořídit ten nejdokonalejší/nejúžasnější/nejmodernější/nejstylovější/nejdražší*
(*nehodící se škrtněte) dárek. SPOLEČNÉ PROŽÍVÁNÍ
bude tím, co si všichni odnesou v srdcích.

Nebudu Vás nudit delším výčtem našich bláznivých tradic, pevně věřím, že máte své vlastní. Snad ještě k dárkům: moje děti (a ostatní „smrtelníky“ samozřejmě nevyjímaje) si zpravidla nepamatují, co které Vánoce pod
stromečkem našly. Používají ale větu typu: „… to bylo na

Svátky plné pokoje, klidu a vzájemné pospolitosti
vám za celou redakční radu a její spolupracovníky
přeje

Dost moralizování, vyrážím na svařák nebo na punč! Vůbec by nebylo špatné, kdyby i v naší obci vznikla nová
tradice, třeba Vánočního punčování… Tak kdopak se toho
ujme????

Renata Nechvátalová
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Adventní setkání
etošní adventní období jsme si opět společně připomněli v kateřinském
kostelíku. V podvečer 4. prosince nám tam děti MŠ a žáci ZŠ zazpívali
a zahráli, rozsvítili vánoční strom a podělili se o vlastnoruční výrobky na
malém vánočním jarmarku. Nemohl chybět ani teplý čaj a svařené víno,
kterýmiž k dobré náladě tradičně přispěl pan starosta .

L

Renata Nechvátalová

SDÍLENÝ REGISTR PSŮ
Znáte to moc dobře. Stát funguje „někdy“ jen tak napůl.
Od 1. 1. 2020 sice platí povinnost čipování všech psů starších šesti měsíců pod pokutou až 20 tisíc Kč, ovšem bez
povinnosti registrace do centrální evidence. Ta v našem
státě (světe div se) stále chybí – a ještě asi tři roky chybět
bude. Čip ukáže jen číselný kód. Ten je nutné zapsat do
databáze, jinak nemají čipy žádný význam. Existuje sice
několik soukromých databází, zápis do nich však samozřejmě není povinný, a proto nám při dohledávání majitelů
zatoulaných psů asi příliš nepomohou.

Co nezvládl stát, může se pokusit napravit obec. Do té
doby, než zákonodárci doplní povinnost čipování psů o povinnost registrace do centrální evidence, můžeme společně s okolními obcemi vytvořit sdílený registr psů tak, abychom mohli majitelům zatoulaných psů efektivně pomoci.
Okolní obce jsou tomuto provizornímu řešení nakloněny.
Od vás, majitelů psů, k tomu stačí jediné: vyplnění formuláře informovaného souhlasu na obecním úřadě v souladu
s nařízením GDPR. Čtečku čipů již zakoupí obec.
Radek Kloz

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
V OBCI ANEB JAK JSME VLASTNĚ S PŘÍPRAVOU
PROJEKTU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DALEKO?
• Máme zažádáno o dotační prostředky z EU i z národních zdrojů.
• Máme stavební povolení, vypracovanou prováděcí projektovou dokumentaci a položkový rozpočet.
• Právě probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a na technický dozor investora.

• Skutečná realizace stavby ale stále není jistá. Rozpočtové náklady gravitační splaškové kanalizace a ČOV jsou
zejména vzhledem k místnímu podloží a celkové konﬁguraci obce velmi vysoké, dosahují téměř 110 mil. Kč bez
DPH. Realizace proto závisí zejména na faktickém přidělení dotačních prostředků ke krytí cizích zdrojů a zajištění vlastních zdrojů obce ﬁnancováním nízkoúročeným
úvěrem.
Radek Kloz
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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 20. 08. 2019
• Obec jako zřizovatel školy povolila výjimku z nejnižšího počtu dětí v základní škole, který stanovuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky. Tuto výjimku schválila podle školského zákona, a to na školní
rok 2019/2020 a zavázala se, že uhradí zvýšené výdaje
na vzdělávací činnost školy. Finanční částka je již součástí schváleného rozpočtu školy na rok 2019.
• Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi obcí
a Českou telekomunikační. Výše nákladů překládky vyčíslená společností CETIN činí 365 948 Kč.
Informace starosty obce:
• ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina – je dokončována
prováděcí projektová dokumentace a rozpočet pro potřeby VŘ na zhotovitele stavby. Bez těchto kroků není přidělení dotace na výstavbu splaškové kanalizace možné.
• Pokračuje nahodilá kůrovcová těžba v obecním lese,
množství napadených stromů stále prudce narůstá.
• Obec žádá o ﬁnanční prostředky z OPŽP na barevné
popelnice na separovaný odpad a kontejnery o objemu
4 m3 na biologický odpad.
• Provoz obchodu v Šebrově zajistí nájemce pouze do
konce října 2019. Od listopadu 2019 není dosud mezi
majitelem Spolkem zahrádkářů Šebrov a jiným případným zájemcem uzavřena nájemní smlouva. Pro případ
uzavření obchodu ze strany vlastníka vyjednává starosta
obce možnost zajíždění pojízdné prodejny do naší obce.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 10. 9. 2019
• Obecní zastupitelstvo schválilo přijetí úvěru a návrh
smlouvy o investičním municipálním úvěru na 13 mil. Kč
(splatnost 15 let) za účelem doﬁnancování výstavby víceúčelové haly, jehož splácení bude zahájeno 20. 10. 2020
a ukončeno 20. 9. 2035. Pevná úroková sazba po celou
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dobu splácení úvěru činí 1,59 % p. a. z jistiny úvěru, obec
je oprávněna splatit jistinu úvěru nebo její část předčasně. Cena za rezervaci zdrojů, spravování úvěru a realizaci
úvěru se nesjednává a je tudíž nulová. Úvěr bude zahrnut
do rozpočtu roku 2020 a střednědobého výhledu obce
2021–2023. Obecní zastupitelstvo přijetí úvěru i návrh
smlouvy schválilo.
• Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru v roce
2019 na činnost Klubu seniorů při OÚ v Lipůvce ve výši
3 500 Kč.
Informace starosty obce:
• Z důvodu hrubé nekázně některých spoluobčanů při
ukládání bioodpadu zvažuje náš smluvní partner Fertia
Blansko odstoupení od smlouvy.
• Celý objekt opravených kabin na hřišti v Luzích (tj. hosté
i domácí včetně prostoru sprch) navrhuje starosta poskytnout bezplatně pro potřeby 7. skautského oddílu AD FONTES Šebrov-Kateřina s cílem jeho účelného využití.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 15. 10. 2019
• Předsedkyně ﬁnančního a kontrolního výboru seznámily zastupitele podrobně s výsledkem kontrol,
dále starosta obce přečetl protokol o výsledku kontroly
přenesené působnosti svěřené orgánům obcí ze dne
16. 9. 2019. Vše bez závad.
Informace starosty obce:
• Z důvodu hrubé nekázně některých spoluobčanů při třídění odpadu upozornil náš smluvní partner
SUEZ Využití zdrojů a.s. na nutnost zavedení protokolů mapujících jednotlivé případy porušení pravidel
při třídění komunálního odpadu a následnou fakturaci
vícenákladů spojených s tříděním a likvidací odpadu
dle skutečné ceny příměsi. Pokud se situace nezlepší,
bude obec nucena tyto zbytečné vícenáklady následně
promítnout občanům do poplatku za svoz tuhého domovního odpadu.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 30. 10. 2019
• Zastupitelé schválili vyhlášení veřejné zakázky na
stavební práce akce „ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina“. Nabídky musí být podávány elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN,
tj. nabídky budou v počítači odšifrovány a zpřístupněny
neveřejným klíčem, který bude mít po stanovené lhůtě
k dispozici smluvní zástupce zadavatele, ﬁrmy Česká
vodohospodářská s.r.o.
• Zastupitelstvo obce schválilo založení běžného
účtu u společnosti UniCredit Bank s roční úrokovou
sazbou denního zůstatku ve výši 1,3 %. Na tento účet
budou převedeny dočasně volné ﬁnanční prostředky
z ostatních účtů obce za účelem jejich zhodnocení. Tyto
prostředky má obec dočasně k dispozici zejména z důvodu jejich pomalejšího čerpání při výstavbě víceúčelové haly. Předpokládaný mimořádný přínos pro obec
bude činit 200–250 tis. Kč.
• Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo koupi sněhového pluhu za traktor SAME SOLARIS v rámci posílení soběstačnosti obce při zimní údržbě.

chozí souhlas přijmout peněžité dary ve výši 500 Kč
a 5 000 Kč od soukromých osob. Dary budou použity na
pořízení učebních pomůcek pro žáky ZŠ a MŠ Šebrov.
Zastupitelstvo přijetí darů schválilo.
• Starosta obce poděkoval šebrovským skautům a dalším dobrovolníkům za akce dobrovolné pomoci obecním lesům poškozeným kůrovcovou kalamitou pořádané pod názvem „Přijďte lesům pomoci“. V rámci těchto
akcí bylo připraveno na obnovu lesa přibližně 10 arů
potěžebních ploch a následně zalesněno cca 1 000 ks
sazenic buku.
• Pan Jízdný upozornil na potřebu osvětlení cesty do
Luhů s ohledem na umístění skautské klubovny a další zvažované možnosti využití areálu. Po krátké diskusi
navrhl starosta obce, že nechá vypracovat řešení osvětlení a jeho ﬁnancování zadá do rozpočtu na příští kalendářní rok.
Informace starosty obce:
• Škoda na obecním majetku způsobená dopravní nehodou dne 18. 8. 2019 (sloup osvětlení přechodu a zábradlí u ZŠ a MŠ Šebrov) byla uhrazena z garančního
fondu ČKP, u které obec uplatnila svůj nárok z důvodů
falešné SPZ a nezaplacení povinného ručení viníkem
škodní události.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 19. 11. 2019
• Dne 18. 11. 2019 proběhla v obci plošná deratizace.
• Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Šebrov
požádala zřizovatele, obec Šebrov-Kateřina, o před-

Třídění odpadů a jeho klady i zápory
Z
ačněme nejprve těmi plusy. Díky třídění odpadů,
které se v naší obci rozjelo opravdu slibně, ušetříme na nákladech za odvoz komunálního odpadu v roce
2019 více než 200 000 Kč oproti stavu před zavedením
individuálního sběru. Je to o cca 50 000 Kč více než
v roce 2018. Celá tato částka, tedy více než 200 000 Kč,
bude rozdělena občanům formou slevy na poplatku za
svoz a třídění tuhého domovního odpadu pro rok 2020,
a to podle množství získaných ekobodů a podle dosaženého snížení celkové produkce netříděného odpadu, jehož likvidace je pro obec nejvíce nákladná. Co jste obci
ušetřili, to vám také rozdělíme!

do bioodpadu), obec to pak draze zaplatí. Důsledek?
Všichni smluvní partneři požadují po obci vícenáklady
na přetřídění odpadu, někteří dokonce zvažují odstoupení od smlouvy. Zkuste hádat, kdo na tom v závěru
bude nejvíce bitý. Právě kvůli ochraně vás, naprosté
většiny slušných spoluobčanů, jsme dokončili instalaci
kamerového systému v obci. Budeme bedlivě sledovat,
samozřejmě naprosto v souladu s povolením Úřadu pro
ochranu osobních údajů, co se v obci děje. Ale i přesto
– dívejte se pozorně kolem sebe i vy. Nebuďte lhostejní.
Jde nejen o ekologii, ale i o vaše peníze.
Radek Kloz

minusy? Jak jsem psal již mnohokrát, nezodpovědnost a sobeckost některých našich spoluobčanů
velmi poškozuje snahu zodpovědné většiny. Oni si lehce
vyřeší svůj mikroproblém (např. vhodí betony z bourání hrobu do hřbitovního odpadu nebo suť či mrtvé zvíře

A
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Co se děje v naší obci?
Práce na víceúčelové hale se
konečně rozjely v rychlejším tempu.
Až budete číst tyto řádky, měla by
být již hala uzavřena stropní konstrukcí z předpjatého betonu. V prvních měsících příštího roku proběhne instalace střešní konstrukce
a spojovacího můstku k ZŠ a MŠ
Šebrov. Termín dokončení je dle podepsané smlouvy o dílo září 2020.

Na podzim proběhla kompletní rekonstrukce autobusových zastávek ve Svaté Kateřině. Držme si palce, ať si
toho občané s nízkým IQ a sprejem v kapse nevšimnou .

Naše obec se pyšní nádherným okolím, a tak není divu,
že si ho ke svému manželskému slibu mohou zvolit i budoucí
novomanželé. (Fotograﬁe ze dne 28. 9. 2019.)
I když v posledních
letech bohužel trochu
vadne zájem o
šebrovské hody,
stále v naší obci existuje
skupina nadšenců,
kteří naštěstí udržují
tradice při životě.

Přivítat v obci
nové občánky
je vždy naší milou
povinností.
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Sázíme novou generaci stromů
Všichni přece dobře víme, že les je pro nás i zemi velmi důležitý. A proto se skauti, šebrovští i přespolní, rozhodli
pomoci vysázet novou generaci stromů.
Dne 2. 11. 2019 se konala příprava na sázení stromků. Všichni účastníci
se sešli na Sádku v dostatečném počtu, přestože pršelo a bylo dosti
bahna. Odhazovali jsme větve pokácených stromů napadených kůrovcem a čistili místa určená k sázení stromů.

Následující sobotu jsme se sešli na stejném místě jako minule. Oproti přípravě se nás navzdory nepříznivému počasí
sešlo ještě mnohem víc. V prudkém a těžko přístupném svahu se nám podařilo vysadit cca 1300 buků, které v budoucnu
zalesní vzniklé holiny. Všichni odešli zmoklí, ale s dobrým pocitem.
I já jsem si sobotní akci moc užila a jsem hrdá na všechny, kteří přišli.

Eliška Bartošová

Obec Šebrov-Kateřina srdečně zve na přednášku

IZRAEL
S GOPRO KAMEROU A HUDBOU ZE SEVERU NA JIH
4. března 2020 od 18 hod. v prostoru třídy MŠ Šebrov
Vstup zdarma
Karel Kocůrek se vypravil několikrát do Izraele. Cestoval autobusem, vlakem, autem i pěšky.
Bydlel v židovské rodině, kde naslouchal příběhům lidí, kteří přežili koncentrační tábory.
Setkával se s lidmi různých náboženských vyznání. Povídal si s vojáky a vojačkami izraelské armády,
s taxikáři. Přespal v kibucu, na pláži u Rudého moře.

Navštívil posvátná místa v Jeruzalémě, Betlémě, v Galileji, mrakodrapy v Tel Avivu, národní park Timna,
pozoroval divoká zvířata. Procházel kouzelným červeným kaňonem v poušti Negev.
Koupal se pod vodopády v En Gedi. Poznával starověké archeologické lokality v Megido, Bet Guvrin, Jerichu.
Položil se na hladinu Mrtvého moře.
Šnorchloval s GOPRO kamerou v království korálů a ryb v Rudém moři v Eilatu.
Přednáška je doplněna hrou na hudební nástroje z Izraele a výstavou dovezených předmětů.
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Talenty ze sousedství II.
Jak už jsme psali v minulém čísle, mezi šebrovskou a svatokateřinskou mládeží najdeme spoustu talentů. V tomto
čísle Zpravodaje se můžete blíže seznámit se dvěma úspěšnými hudebníky a jednou cukrářkou s úžasnou fantazií.

S HUDBOU V SRDCI
Brzy mu bude dvanáct let, ale hudbou žije od malička.
SAM RYCHTAR hraje nejen na kytaru, ale zpívá, skládá
vlastní písně a vystupuje i s kapelou. Po několika vítězstvích v celostátních a krajských hudebních soutěžích se
přihlásil do televizní show Československo má talent, kde
ve ﬁnále skončil na druhém místě.
Same, jak ses dostal
k hudbě?
Oba rodiče umí hrát
na kytaru, mamka zpívá, často jsme si zpívali a hráli spolu, a tak
jsem si řekl, že bych to
taky rád zkusil.
Od kdy hraješ na
kytaru?
Na hodiny kytary jsem
začal chodit do ZUŠky v pěti letech.
A ještě pořád
někam chodíš na
lekce kytary nebo
zpěvu?
Chodím v Brně do Kytarového institutu a Soukromé školy
populárního zpěvu. A taky mám zpěv v rámci divadelního
oboru, který studuji na gymplu s uměleckou proﬁlací v Brně.

Taky hraješ v kapele…
Už čtvrtým rokem hraju s Vocal Sisters. A teď chystám nový
hudební projekt, ale zatím nemůžu prozradit víc. Sledujte
mě na mém webu, Instagramu a Youtube a určitě se včas
strana 8

dozvíte všechny novinky . (Veškeré informace a kontakty
na sociální sítě jsou na mém webu www.samrychtar.com)
Jak ovlivnila účast v soutěži ČSMT tvůj život?
Nakoplo mě to k aktivnějšímu hraní, mám nabídky na
koncertování, na Slovensku jsem díky nabídce Randal
Records nahrál moji písničku V čase a doufám, že by se
mohla dostat do rádií… No a taky se mi výraně zvýšila sledovanost na Instagramu a na mém YouTube kanálu.
Kam bys to chtěl v hudbě dotáhnout?
Co nejdál .
Tak ti budeme držet palce!
-red-

HARMONIKÁŘKA TĚLEM I DUŠÍ
O nadání VENDULY ZÁVODNÍKOVÉ (*2001) jsme ve
Zpravodaji již několikrát psali. Tentokrát jsme nechali ji samotnou, ať nám o sobě něco poví.
S harmoniku jsem
začala v sedmi letech, když jsem byla
ve 2. třídě na základní škole v Šebrově.
Dnes už hraji tím
pádem 10. rokem.
K harmonice/akordeonu jsem se dostala úplně náhodně. A to při návštěvě
mého strýčka, od kterého odjížděla moje budoucí učitelka.
Ta se mě v průběhu rozhovoru zeptala, jestli chci na něco
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hrát. Mým snem byly tehdy bicí (stále věřím, že na ně stejně jednou dojde), ale ona mě nasměrovala snad tím nejlepším směrem, kterým mohla… A tak jsem hned v září
nastoupila na Základní uměleckou školu v Blansku, kterou

navštěvuji dodnes. Kromě hodin ve škole hraji ještě v duu
s Jakubem Odehnalem, následně pak v souboru Teammus a také v akordeonovém souboru. Dřív jsem měla i hodiny basové kytary, také na ZUŠ. Absolvovala jsem první
cyklus a ve druhém cyklu jsem bohužel kvůli nedostatku
času nepokračovala. Ale i tak jako basistka působím v blanenské kapele Rockfór.
Co se týče tréninku, tak by si asi každý řekl, že u toho
trávím několik hodin denně, ale není tomu tak… Bohužel.
Jelikož jsem na zdravce, na které je studium občas fakt
vyčerpávající, někdy se toho nakupí tolik, že na cvičení čas
zkrátka není. Mám mnoho úspěchů, kterých si samozřejmě moc vážím, ale asi nejvíc si vážím 1. místa v celostátním kole a dále také 2. a 3. místa v mezinárodním kole, kde
jsem soutěžila s Litvou nebo Polskem. Do budoucna se
plánujeme účastnit dalších soutěží, které se budou konat
například v Praze nebo v Dunajské Stredě. Každá soutěž
je pro mě sice výzva, se kterou se snažím poprat co nejlépe umím, ale hlavně mi vždy přinese spoustu dobrých rad
a bohatých zkušeností.
V životě mám jednu jedinou jistotu, a to je ta, že hudbu
nikdy neopustím a budu se jí držet až za hrob.
-red-

SLADKÉ MÁMENÍ
LUCKA BOJANOVSKÁ (*2003) se od malička zajímala
o to, co se děje v kuchyni a chtěla pomáhat. Ze začátku jen
uklízela nádobí, pak pomáhala při vaření – oloupat, nakrájet… a pak při pečení koláčů, táčů a bábovek. Pečení ji
nadchlo nejvíc a chtěla s ním začít sama.

tvaru vah, kalkulačky, tabletu, slzy, jeden svatební, další
s krtečkem, autíčkem… V roce 2016 se zúčastnila výtvarné soutěže, pořádané uměleckým
centrem ART-TEP,
nazvané „Blansko
očima mýma“. Získala cenu poroty za
dort ve tvaru budovy ZŠ TGM Blansko. V současnosti
studuje prvním rokem obor cukrář na
Střední škole Brno,
Charbulova. Byla to
jasná volba, nikam
jinam přihlášku nedávala. Na soutěži
Gastro v Hradci
Králové reprezentovala svoji školu s dortem na téma večerníček. Byla to
soutěž pro kuchaře a cukráře z celé republiky v různých
věkových kategoriích. Získala
stříbrnou medaili
v druhém pásmu.
Pe č e n í j i m o c
baví, zkouší dělat i bezlepkové
zákusky. Při této
práci totiž může
popustit uzdu své
úžasné fantazii .
-red-

Od první třídy pekla sama vánoční cukroví. Postupně se
zdokonalovala. Upekla několik dortů kamarádkám – ve
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Školní rok 2019/2020
Letošní školní rok jsme začali se třiatřiceti školáky ve třech třídách:
I. třída – 1. ročník – třídní učitelka Mgr. Jitka Brančová
II. třída – 2.–3. ročník – třídní učitelka Mgr. Lenka Konečná
III. třída – 4.–5. ročník – třídní učitelka Mgr. Renata Nechvátalová
Do mateřské školy je zapsáno také třiatřicet dětí – dvaadvacet Berušek a jedenáct Včeliček.

Dopravní hřiště
První mrazivé ráno tohoto podzimu (7. 10.) jsme se vydali
se čtvrťáky šebrovské školy na dopravní hřiště. Naštěstí se improvizovaná učebna přímo u hřiště rychle zahřála
a mohli jsme se soustředit na opakování znalostí z dopravní výchovy. Po přestávce na svačinu nasedli čtvrťáci na
kola a vyjeli na silnice. Tedy zmenšeniny skutečných silnic,

křižovatek, semaforů, železničních přejezdů, jednosměrek… na dopravním hřišti . Po počátečních nesnázích
a několika „závažných“ přestupcích se děti rozjezdily a nakonec se jim ani nechtělo odcházet.
Renata Nechvátalová

Svatý Martin v ZŠ a MŠ Šebrov
Letošní svátek připadl na pondělí 11. 11. K oslavě jsme se sešli společně s rodiči a dalšími obyvateli naší obce
v 17 hodin před obecním úřadem. Nejdříve nás páťáci seznámili s legendou o sv. Martinovi, proloženou martinskými
pranostikami a písněmi, a připomněli tradici svátku.
Pak jsme všichni i s našimi světýlky vyšli hledat poklad sv. Martina. Našli jsme ho v Luzích, uprostřed kruhu z lucerniček a mohli
jsme tak ochutnat výborné svatomartinské podkovy (rohlíčky).
Rozcházeli jsme se spokojeni, se
světýlky v srdcích…
Lenka Konečná
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Střípky vzpomínek

BOŽENA POKORNÁ (*1929)
Také jste v dětství rádi naslouchali příběhům vašich rodičů a prarodičů? Od dnešního čísla Zpravodaje se prostřednictvím našich pamětníků můžeme na chvíli přenést do Šebrova a Kateřiny v dobách dávno minulých. Jako první
se s námi o své vzpomínky podělila paní Božena Pokorná ze Šebrova, která v únoru oslaví neuvěřitelných 91 let.
dyž sedí ve své kuchyni, rozpráví a ukazuje staré fotky,
pomalu se kolem ní schází celá rodina a se zájmem naslouchá jejímu vyprávění…

K

Jak vzpomínáte na dětství? Čím jste se jako děti bavily?
Pořád bylo co dělat. Hodně se cvičilo – půl dědiny byli Orli,
druhá půlka Demokrati. Děti se mezi sebou dohadovaly. Také
tady bylo hodně sedláků a ti využívali děti na práci – často
se místo cvičení pracovalo. Já pocházím z čísla 5, naproti
hospodě. Měli jsme koně, tatínek jezdil do lesa, my děti s maminkou jsme museli pracovat na poli. Protože měl koně, tak
otec oral pole i ostatním rodinám a ženy s dětmi z těhto rodin
zase chodily na oplátku pracovat na naše pole. Lidé v té době
drželi hodně pospolu.
Šebrovské hody mají opravdu dlouhou tradici (zde foto ze začátku války)

Šebrov byl proslulý chovem kačen a hus. Jak vlastně
celý proces chovu a následného zpracování probíhal?
Vedle zvoničky, v čísle 7, bylo husí družstvo, kam se vozila
mláďata. Odtud si je ženy hnaly domů. Potom bylo potřeba je
vykrmit. Pamatuji si, jak jsem jako malá krmila kukuřicí kačeny a husy – trychtýřem přímo do krku. Byly pak těžké a hezky žluté. Potom se oškubaly a vozily na rink (dnes Zelný trh
v Brně). Na kraji Brna, v Řečkovicích, se musel podle počtu
kusů platit poplatek za vjezd do města. V zimě se dralo peří,
ženy se scházely po večerech, zatopilo se, navařilo a mluvilo
a mluvilo… Peří potom sloužilo jak pro vlastní potřebu (každá
správná dcera musela dostat v té době do výbavy peřiny), tak
na prodej (vykupovalo se a prodávalo po dědinách).
Šebrovská škola – III. třída (rok 1932)

V dobách vašeho mládí jste hrála ochotnické divadlo.
Bylo v Šebrově oblíbené?
Divadlo tady mělo velkou tradici. Před válkou i v době válečné byl náš soubor opravdu
velký – čítal zhruba 20 lidí.
V repertoáru jsme měli mimo
jiné Lešetínského kováře od
Svatopluka Čecha, hru Paní
Marjánka, matka pluku od
Josefa Kajetána Tyla a další. Hrálo se v sálech zdejších
hospod (v té době zde byly
dvě), při dožínkách se dokonce hrálo i venkovní divadlo
na zahradě u Zárubů (území
dnešního Sádku).
Lešetínský kovář –
Božena Pokorná vlevo

Pro nás, kteří jsme nezažili válku, je naprosto nepředstavitelné, jak se během válečného období žilo. Jak na tuto
dobu vzpomínáte vy?
Samozřejmě to byla těžká doba. Lidé museli držet při sobě. Ale
na vesnici se žilo lépe, než ve městě, byli jsme soběstační, měli
jsme svá hospodářství. Lidé z Brna utíkali na venkov, kde pomáhali sedlákům. Ale všudypřítomný strach byl i tady. V okolních lesích se schovávali partyzáni, nosili jsme jim jídlo (schovávalo se v lese do dřeva). Gestapo odváželo lidi na výslechy
do Brna, někoho dokonce popravili (například pana Štěpánka,
který v Šebrově provozoval obchod). Moje maminka dostala po
skončení války od jednoho z partyzánů diplom s poděkováním
za to, že mu nosila jídlo.
Kdy jste měla ve válce největší strach?
Schovávali jsme před Němci dobytek v okolních lesích. Jednou
jsem přes pole nesla do lesa slámu pro dobytek a Němci po
mně začali střílet. Kulky mi lítaly kolem nohou, strachy jsem se
třásla. Odvázala jsem ze sebe slámu a utíkala do lesa…
Pokračování příště
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SKA
AUTKY
PŘINÁŠEJÍ DO VAŠICH DOMOVŮ A SRDCÍ

22. 12. 2019
16:30 – Svatá Kateřřina – kosstel
16:4
45 – Šebrov
v – obecní úřad
17
7:4
45 – Svino
ošice – návess
18:30
0 – Lipůvka – kostell

23. 12
2. a 24. 12. 2019
9
Do 14:00 bude Betlémské sv
větlo
hořet u kaplličky v Šebrově
a každý si může př
p ijjít
ít odpál
dp
d
pál
álitt.

