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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně vás zdravím v tomto
roce, který se ale zatím netváří příliš přívětivě. Covid-19
se na nás valí ze všech stran,
tvrdá omezení nařízená vládou jsme si ještě v nedávné minulosti neuměli vůbec
představit. A je to ještě horší
– mnozí měli těžký průběh té
prapodivné nemoci, někteří
dokonce přišli o své nejbližší.
Není to vůbec lehká doba a tvrdě dopadá zejména na
některé z nás.
Zkusme se ale podívat trochu zpět do historie. Ono to
nikdy nebylo úplně snadné. Vlastně většinou byly ještě
podstatně těžší časy. A v mnoha zemích světa řeší i dnes
takové těžkosti, o kterých se nám ani nezdá. Buďme tedy
sice zdravě obezřetní, nenechme si ale zkazit náš život
přehnaným strachem, vydatně živeným médii. Strach, to
je špatný rádce, těžko se s ním žije. A všechno zlé jednou
musí skončit.
Tím ale vůbec nechci bagatelizovat nerozumné kroky,
které naši zem přivedly na pozici „covidového lídra“. Od
počátku pandemie se motáme ode zdi ke zdi bez jasné
a srozumitelné strategie. Co platilo včera, dnes již neplatí.
Existují stovky výjimek z měnících se pravidel. Lidé jsou
dezorientovaní, unavení, nechce se jim plnit zmatečné rozkazy. I proto jsme opravdu „BEST IN COVID“, nejlepší v covidu, bohužel ale z úplně opačné strany, než se původně
tvůrce této známé hlášky před celým světem vychloubal.
Máte před sebou první číslo Zpravodaje roku 2021,
obecního občasníku, který má za cíl řešit především
obecní dění. Opusťme tedy národní i nadnárodní boj proti

viru a podívejme se, co nového je v naší obci. První pohled se také nezdá radostný. Celá obec rozkopaná, všude
bagry, bláto, uzávěry. Sportovně-kulturní centrum je sice
zdárně dokončené, kolem je ale stále tankodrom. Jako by
se celý svět proti nám spikl! Nicméně, očima starosty to
nevidím zase tak špatně. Víceúčelovou halu se podařilo
dokončit s velmi výraznou úsporou, dalších více než milion korun ušetříme díky využití vlastních sil při zpevňování
okolních ploch. Na odkanalizování se podařilo získat naprosto neuvěřitelné finanční prostředky a práce postupují
velmi rychle vpřed. Samozřejmě, jsou problémy s technikou, subdodavateli, počasím, složitým terénem i podmáčeným podložím, není dostatek skládkovacích prostor, náhradních parkovišť, váznou dodávky materiálu a valí se na
nás nové a nové komplikace. Problémy jsou ale od toho,
aby se řešily. Postup prací jasně ukazuje, že se to zatím
dobře daří, i když jistě ne všude a hned. To ale samozřejmě běžný občan, roztrpčený zablácenou a rozbitou obcí,
asi nevnímá. Já ale vidím zcela jasné světlo na konci tunelu. Světlo, které se blíží velmi rychle. Když se kácí les,
prostě lítají třísky.
Splašková kanalizace spojená s čistírnou odpadních vod
je nezbytným civilizovaným zakončením procesu přechodu od suchých latrín ke splachovacímu záchodu. Není přece normální posílat obsah svých septiků po potoku k sousedům. Popelnice již také většinová populace dávno do
lesa nesype, ačkoliv by rokle v okolí obce mohly vyprávět
zcela jiný příběh.
Spolu to zvládneme a opravdu to nebude tak dlouho trvat.
Než se nadějeme, bude pro nás všechny rozkopaná obec
jen velmi vzdálenou vzpomínkou.
Děkuji vám všem za trpělivost a toleranci.
Radek Kloz, starosta obce

ZPRAVODAJ OBCE ŠEBROV-KATEŘINA
Číslo 1/2021 – duben
Obecní úřad Šebrov-Kateřina, Šebrov 64, 679 22 Lipůvka, www.sebrov-katerina.cz
Redakční rada: Martina Rychtarová, Renata Nechvátalová, Radek Kloz
Vydavatel: Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina
Registrováno: MK ČR E 20213

strana 2

ZPRAVODAJ 1/2021

ZÁPISY DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY A DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Základní škola a Mateřská škola Šebrov, okres Blansko
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která letošní školní rok provázejí, bude zápis k povinné školní docházce
i zápis do mateřské školy přizpůsoben tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální
možnosti a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.
Zápis tedy proběhne opět bez osobní přítomnosti dětí i rodičů ve škole.
ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO ZŠ BUDOU PŘIJÍMÁNY V OBDOBÍ OD 1. 4. DO 23. 4. 2021.
ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO MŠ BUDOU PŘIJÍMÁNY V OBDOBÍ OD 1. 5. DO 16. 5. 2021.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách školy www.zssebrov.cz.
Děkujeme za pochopení.

POMOZTE CHRÁNIT
NAŠI OBEC!
V poslední době se naší obcí i okolím začala prohánět stále se rozrůstající skupina jezdců na čtyřkolkách,
kteří nerespektují soukromé vlastnictví, lesní zákon,
zákon na ochranu přírody a krajiny, bezpečnost silničního provozu ani elementární prvky slušnosti v mezilidských vztazích. Skrývajíce svou identitu pod helmami poškozují vše, kudy projedou. Narůstající problém
jsem již nahlásil na PČR.
Nemenším škůdcem jsou nudící se vandalové z řad
dospívající mládeže, dojíždějící do naší obce, zřejmě
na pozvání místních, z okolních obcí. Poškozují zázemí sportovního hřiště v Luzích i objekty technické
infrastruktury v obci.

V této souvislosti upozorňuji,
že zakrývání obecních kamer,
schválených Úřadem na ochranu
osobních údajů, je přísně zakázáno!
Zjištěného viníka předám v případě
poškození obecního majetku
nekompromisně k řešení PČR!
Nebuďte prosím k těmto nešvarům lhostejní. Mějte oči
otevřené a v případě potřeby volejte starostu obce.
Naši obec si musíme chránit!
Radek Kloz

BAREVNÉ POPELNICE
NA SBĚR SEPAROVANÉHO
ODPADU JSOU KONEČNĚ
NA CESTĚ!
Po obdržení popelnic vyzve obec občany k jejich
vyzvednutí. Předpokládané datum dodání do
naší obce je 15. duben 2021. Upozorňujeme,
že je možné pokrýt pouze požadavky těch občanů,
kteří uposlechli výzvu obce a vyplnili objednávkový
formulář!

EPIDEMIÍ COVIDU-19
se intenzivně zabývají téměř všechna média, proto ji
v našem Zpravodaji zmíníme jen okrajově. Na obecním úřadě máme připravenou zásobu desinfekčních
prostředků, pro ty nejpotřebnější i roušky a respirátory. Naši spoluobčané starší 80 let obdrželi preventivně od vedení obce tři respirátory FFP 2. Pokud
kdokoli z vás potřebuje v této nelehké situaci jakkoli
pomoci, neváhejte se obrátit na starostu obce
Radka Kloze, mobil: 702 058 878.

INFORMACE LESŮ MĚSTA BRNA
Oznamujeme občanům, že těžba kůrovcových souší v lokalitě Zahorka, které by mohly v budoucnu ohrozit občany obce
i řidiče na přilehlé krajské komunikaci, je naplánována na červen tohoto roku. Děkujeme za trpělivost a pochopení.
strana 3

ZPRAVODAJ

1/2021

ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina
– jak postupují práce?
Práce už jsou v plném proudu, situace ale není vůbec jednoduchá. Pracujeme ve velkých hloubkách, hluboko pode
dnem toků, vedle frekventované krajské komunikace, v úzkých uličkách i ve tvrdé skále kryté nestabilní navážkou.
V posledních letech nevídané množství vody v půdě znemožňuje její zhutnění, a tím i okamžité navrácení do výkopu, v důsledku čehož nám velmi výrazně chybí dočasné
skládkovací plochy. Ze stejného důvodu navýšené převozy zeminy způsobují kromě vícenákladů a zvýšeného zatížení obce provozem techniky i problém permanentního
znečištění komunikací, s jejichž průběžným úklidem vůbec
nejsem spokojen. Práce dále komplikují sesuvy podmáče-
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né půdy, chybně či vůbec nezakreslené inženýrské sítě,
covid-19 u zaměstnanců dodavatele i související aktuální
nařízení vlády. Přesto postupujeme poměrně rychle. Největší komplikace způsobilo odhalení nestabilního ukotvení
mostu na Paseku ve Svaté Kateřině. Průrazové práce musí
být proto provedeny šetrnější ruční hornickou metodou,
a to je příčinou zásadního zdržení prací v této lokalitě.
Vážení spoluobčané, žádám vás o toleranci, vstřícnost
a trpělivost. Současná situace není příjemná, ale přebolí.
Společně to zvládneme!
Radek Kloz
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ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina
– doplňující informace
Splašková kanalizace – II. etapa
Jak jsme daleko s přípravou odkanalizování zbývajících částí obce, které nejsou součástí právě probíhající I. etapy? Jedná se o novější zástavbu v naší
obci, konkrétně na Zahorce směrem k Vranovu, nad
obecním úřadem v Šebrově a nad Pasekou ve Svaté
Kateřině. Samozřejmě jsme ani na ně nezapomněli.
Již je podepsána smlouva s dodavatelem projektové dokumentace a projekční práce se právě rozbíhají. Na projektovou přípravu jsme získali dotaci ze
Státního fondu životního prostředí České republiky
ve výši 431 100 Kč.

tak, aby nedocházelo k ohrožení obyvatel a poškozování majetku jednotlivých vlastníků. Znečištěné
vozovky požaduji průběžně uklízet a očistit kropicím
vozem. V případě, že by se nedařilo omezit stížnosti
obyvatel, budu nucen použit sankce vůči generálnímu dodavateli, který následně bude sankcionovat
i jednotlivé subdodavatele. Občany obce prosím zejména o okamžité nahlášení porušování pravidel silničního provozu tak, abych mohl účinně zasáhnout
proti konkrétnímu viníkovi.

K
 analizační přípojky
– projektová příprava

Vážení spoluobčané, žádám vás v letošním roce
o velkou míru nadhledu a porozumění, udržet čistotu obce je v době výstavby splaškové kanalizace
v podstatě nemožné. Kanalizaci je v obci nezbytné vybudovat, jiná cesta prostě není. Pro nikoho to
není jednoduché, pro mě už vůbec ne. Proto vás
prosím o toleranci a shovívavost. A o pomoc
s úklidem, pokud můžete.

Jak jsem vám již slíbil, obec si na svá bedra naloží za nás občany co nejvíce úkolů, aby sice nepříjemné, ale nezbytné odkanalizováni obce zatížilo
jednotlivé majitele rodinných domů co možná nejméně. Proto obec zajistí nejen fyzickou realizaci kanalizačních přípojek až na hranici obecního a soukromého pozemku včetně spojovací šachty, ale
i projektovou přípravu části přípojek na soukromých
pozemcích včetně nutného schvalovacího procesu
na stavebním úřadě. Smlouva se zhotovitelem je již
podepsána, projekční práce na kanalizačních přípojkách jsou v plném proudu.

Bezpečnost v obci během výstavby
Vzhledem ke zvýšené četnosti stížností občanů a rovněž poruch na technické infrastruktuře při realizaci
stavby jsem důrazně požádal generálního dodavatele
i realizační firmy pracující v obci o důsledné dodržování základních technologických postupů a pravidel
silničního provozu. Jedná se zejména o dodržování
a přizpůsobení rychlosti na místních komunikacích

Čistota v obci během výstavby

Zároveň ze srdce děkuji našim spoluobčanům, kteří se již na udržování pořádku aktivně podílejí. Není
to samozřejmě vůbec jejich povinnost, ale chápou,
že za této situace zaměstnanci obce opravdu vše
včas zvládnout nemohou. Pokud se vás najde více,
bude naše obec rázem téměř čistá. Uklizenou obec
v pár lidech prostě neudržíme.
Není to tak dávno, kdy všichni občané obce táhli za jeden provaz, infrastrukturu v obci budovali
po sobotách v akci Z a jediné, co dostali, byly roury
na kanál. Dnes se ve všem spoléháme na obec,
ta ale potřebuje minimálně vstřícnost a spolupráci
svých obyvatel.
Radek Kloz

V případě jakýchkoliv technických či organizačních dotazů se prosím
obracejte přímo na stavbyvedoucího IMOS Brno, mobil: 777 665 369.
Teprve pokud neuspějete, kontaktujte starostu obce, mobil: 702 058 878.
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Výstavba parkoviště

za obecním úřadem a zpevněných ploch
mezi halou a ZŠ a MŠ Šebrov
Za účelem minimalizace nákladů zajišťujeme výstavbu
parkoviště za obecním úřadem a zpevněných ploch mezi
halou a naší školou vlastními silami. Stavební práce tedy
provádějí přímo zaměstnanci naší obce ve spolupráci s externím stavbyvedoucím, na dodávky stavebních materiálů

a výkopové práce samozřejmě využíváme subdodavatele.
Odhadovaná úspora oproti využití zakázky „na klíč“ se pohybuje v řádech mnoha set tisíc Kč.
Radek Kloz

Oprava hřbitovní zdi
a márnice – II. etapa
Víceúčelova hala, parkoviště za obecním úřadem a ČOV a kanalizace
Šebrov-Kateřina nejsou jediné stavební akce, které v této době v naší obci
probíhají. Vzhledem k tomu, že nám byla s ročním skluzem přidělena dotace na opravu části hřbitovní zdi a márnice, probíhají stavební práce rovněž
na obecním lesním hřbitově. V letošním roce provedeme výstavbu zborcených
bočních zdí a opravu márnice, v příštím roce spravíme čelní zeď a zbudujeme
páteřní zpevněné chodníky
v areálu hřbitova.
Radek Kloz
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JAK ROSTLA NOVÁ
MULTIFUNKČNÍ OBECNÍ HALA
– BUDOUCÍ SPORTOVNÍ, KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ CENTRUM NAŠÍ OBCE
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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 22. 12. 2020
Rozpočtové provizorium na rok 2021
• Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření obce od
1. ledna 2021 dle pravidel rozpočtového provizoria do
doby schválení obecního rozpočtu na rok 2021.
Výsledek výběrového řízení „ČOV a kanalizace
Šebrov-Kateřina – projektová dokumentace na
domovní přípojky“
• Zastupitelstvo obce schválilo rozhodnutí hodnotící komise na výběr nejvýhodnější nabídky na zakázku malého
rozsahu na vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost „Kanalizační přípojky Šebrov-Kateřina“ .
Nejvýhodnější nabídka činí 840 000,- Kč včetně DPH.
Výsledek výběrového řízení „Řešení
separovaných odpadů v obci Šebrov-Kateřina“
• Zastupitelstvo obce schválilo rozhodnutí hodnotící komise na výběr nejvýhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu. Nejvýhodnější nabídka činí 611 292 Kč
včetně DPH.
Informace místostarosty obce
• ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina – veškeré výkopové práce na kanalizaci v tomto roce byly zdárně ukončeny. Od soboty 19. 12. 2020 je celá obec plně průjezdná.
	Víceúčelová hala – v pátek 18. 12. 2020 proběhlo zahájení předávacího řízení víceúčelové haly od zhotovitele, předpoklad ukončení do 31. 12. 2020.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 19. 1. 2021
Rozpočet na rok 2021 a rozpočtový výhled
2022–2024
• Návrh rozpočtu na rok 2021 i rozpočtový výhled byly
vyvěšeny na úřední desce od 4. ledna 2021 a ke dni
19. ledna 2021 nebyl ze strany občanů podán žádný
návrh k jejich změně. Zastupitelé projednali a schválili
schodkový rozpočet obce na rok 2021 v navržené výši
příjmů 44 562 500 Kč a výdajů 76 000 000 Kč. Důvodem
navržení schodkového rozpočtu obce je dofinancování
výstavby víceúčelové haly a výstavba ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina. Na krytí schodku rozpočtu ve výši
31 437 500 Kč bude použit přebytek hospodaření minulých let, zůstatek úvěru na víceúčelovou halu z KB
a úvěr na ČOV a kanalizaci Šebrov-Kateřina ze SFŽP.
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Smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě
sociálních služeb s městem Blanskem
• Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o příspěvku
na spolufinancování sítě
sociálních služeb, příspěvek na spolufinancování
u služeb sociální prevence
a sociálního poradenství
ve správním obvodu ORP
Blansko pro rok 2021 ve
výši 10 000 Kč a u služeb
sociální péče ve správním
obvodu ORP Blansko pro rok 2021 ve výši 54 000 Kč.
Informace starosty
• Víceúčelová hala – proběhlo předání hotového díla,
drobné závady nebránící užívání byly uznány jako reklamace s termínem odstranění na náklady zhotovitele do
31. 5. 2021. Obec požádá o předčasné užívání pro účely
ZŠ a MŠ Šebrov. Parkoviště a zpevněné plochy mezi
halou a školou provede v rámci úspor obec ve vlastní režii. Na výstavbě jsme ušetřili oproti smlouvě o dílo téměř
400 000 Kč.
• A
 daptační strategie pro Šebrov-Kateřina – obec již
obdržela rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků
ze SFŽP v rámci programu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014–2021. Celková výše podpory činí 357 075 Kč.
• O
 bědy pro naše občany – Agrodružstvo Brťov-Lipůvka
nabízí pro naše občany rozvoz obědů za 75 Kč, na výběr je ze dvou jídel.
• Z
 ásilkovna – obec vyjednává se společností Z-BOX
Sales Representative o možnostech a podmínkách
zřízení Z-Boxu pro odesílání a přijímání zásilek přímo
v naší obci jako další nové služby pro naše občany. Starosta službu doporučuje.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 16. 2. 2021
Rozpočtové opatření č. 1
• Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1
ve výši 630 400 Kč, které se týká zejména zaúčtování
obdrženého finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity na hospodaření v lesích
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za rok 2020 ve výši 66 900 Kč (příspěvek na ztrátu ve
zpeněžení dřevní hmoty) a dále dotace na řešení separovaných odpadů v obci Šebrov-Kateřina ve výši
563 500 Kč.
Box pro odesílání a přijímání zásilek
• Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronajmout část
obecního pozemku o výměře 0,68 m2 za účelem instalace boxu pro odesílání a přijímání zásilek.
Řešení podpětí v části obce Zahorka
• Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 425/1 o výměře 11,35 m2 a části pozemku
p. č. 425/2 o výměře 13,76 m2, vše v k.ú. Šebrov, za účelem zřízení nové trafostanice, za cenu v místě a čase obvyklou, tj. 500 Kč/m2.
Výběr dodavatele pro vypracování
PD pro ÚR (DUR)
• Zastupitelstvo obce souhlasí s rozhodnutím hodnotící
komise na výběr nejvýhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu na vypracování PD pro ÚR (DUR) v rozsahu pro stavební povolení (DSP), dále pak pro provádění
stavby (DPS) na akci „Šebrov, II. etapa – vybudování
splaškové kanalizace Šebrov-Kateřina“ a schvaluje jako
nejvýhodnější nabídku účastníka VH atelier, spol. s r.o.,
Lidická 960/81, 602 00 Brno, s nabídkovou cenou
479 000 Kč bez DPH. Dále schvaluje uzavření smlouvy
o dílo s vybraným účastníkem.
Pravidla pro provozování motivačního
a evidenčního systému pro odpadové
hospodářství
• Starosta obce přečetl zastupitelům návrh nových pravidel pro provozování motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství, která mnohem lépe
zohledňují celkové množství produkovaného netříděného domovního odpadu. Cílem nových pravidel je spravedlivější výpočet slevy z poplatku za svoz a likvidaci
komunálního odpadu v závislosti na celkovém produkovaném množství nežádoucího netříděného TDO. Zastupitelstvo aktualizovaná pravidla schválilo.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 30. 3. 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2020
• Při přezkoumání hospodaření obce Šebrov-Kateřina
nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.
Rozpočtové opatření č. 2
• Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2, které se týká zejména zaúčtování obdržené

dotace na opravu hřbitovní zdi a márnice ve výši
484 500 Kč a vratky DPH ve výši 483 400 Kč.
Žádost příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Šebrov o schválení přijetí daru
• Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Šebrov přijetí peněžitého daru ve výši
3 000 Kč (dar bude použit na pořízení učebních pomůcek).
Poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky
• Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schvaluje Smlouvu č. 1200300100 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky (projektové
práce Šebrov-Kateřina, II. etapa, vybudování splaškové
kanalizace) ve výši 431 100 Kč.
Návrhy na pořízení změn územního plánu
• Obecní zastupitelstvo přijalo usnesení k návrhům na
změny územního plánu dle jednotlivých žádostí, s přihlédnutím k vyjádření MÚ Blansko, Odboru stavebního
úřadu, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje. Podrobnosti najdete v zápisu ze zastupitelstva ze
dne 30. 3. 2021 na www.sebrov-katerina.cz.
Informace starosty obce
• Havarijní stav komunikace III/37915 (Vranov–Šebrov) – obec Vranov a obec Šebrov-Kateřina zaslaly
společný dopis správci komunikace SUS JMK, p.o.,
upozorňující na velmi špatný technický stav vozovky
v důsledku povolení objížďky pro nákladní automobily
11 t.
• O
 prava hřbitovní zdi a márnice – proběhlo odstranění
poškozené zdi, výkopové práce, připravuje se betonáž
základů.
• O
 dkácení rizikových stromů kolem krajské komunikace a budoucí ČOV – obec využila instalovaného
dočasného řízení provozu semafory v souvislosti s výstavbou kanalizace a odkácela všechny jinak nedostupné rizikové stromy v obecním lese u krajské komunikace
a rovněž stromy ohrožující budoucí ČOV.
• Z
 ásilkovna – je podepsaná smlouva o umístění odesílacího boxu a spolupráci při jeho provozování, instalace
Z-Boxu proběhne dle možností dodavatele v co nejbližší
době.
• B
 arevné popelnice na tříděný odpad – dodávka popelnic proběhne v první polovině dubna. Po obdržení
zahájí obec distribuci mezi občany dle jednotlivých
objednávek.

•
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Konec loňského roku ve škole
3. 12. 2020 – první sníh (4.–5. ročník)
Po „covidových prázdninách“ konečně zase ve škole a v přírodovědě nás
čekal ekosystém les. Tedy nejen tematické učivo, ale i doporučení MŠMT
učit se s dětmi v době pandemie co
nejvíce venku nám nahrávalo do karet, a proto jsme vyrazili 3. 12. 2020
plánovaně na celé dopoledne do
lesa. To, že nás příroda přivítá prvním
sněhem, jsme opravdu netušili. O to
větší zážitky jsme si z lesa přinesli.

A co nového jsme se dozvěděli? Především jsme pozorovali přírodu, jak se
chystá na zimu, vysvětlili jsme si, jaký
je rozdíl mezi oplocenkou a lesní školkou, poznávali jsme stromy, pozorovali jsme stopy zvěře, učili se o významu
lesa… a k tomu všemu si parádně užili sněhu. Trochu vymrzlí, ale s dobrou
náladou jsme se vrátili do školy, kde
nás čekal teplý čaj.
Jana Klozová

4. 12. 2020 – X-MAS
Moc jsme toho v pauze mezi obdobími
distanční výuky nestihli. Hlavně jsme
se učili a doháněli… a na zábavu nezbývalo moc času. Vytržením z každodenní rutiny ovšem byl projektový den
na téma X-mas.
Realizace proběhla rodilou mluvčí,
lektorkou, která celý projektový den
pro skupinu vedla. Po vzájemném se-
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známení děti na tabuli tvořily myšlenkovou mapu na téma anglické Vánoce.
Poté dostaly za úkol napsat dvě věty
o Vánocích, jednu pravdivou, druhou
nepravdivou, a navzájem hádaly, co
je pravda a co lež. Lektorka jim poté
pomocí obrázků rozšiřovala „vánoční“
slovní zásobu, děti hrály jednoduché
hry, vypracovávaly pracovní list, vy-

barvovaly dle instrukcí a vyráběly vánoční přání. Poslouchaly a pracovaly
s vánoční písní „Rudolph the rednosed reindeer“. Ovšem nejdůležitější
věcí, kterou se naučily, bylo MLUVIT
anglicky, aniž by se bály dělat chyby.
Renata Nechvátalová
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18. 12. 2020 – zimní ponožková výprava (2.–3. ročník)
hlučíme. Poté jsme tradičně LOVILI
BARVY – hledali jsme v lese barvy
a nanášeli je na paletu do Lesního
deníku. Tentokrát se nám jich podařilo ulovit samozřejmě mnohem méně
než na podzim.

Původně jsme chtěli jít po stopách
naší podzimní výpravy a zkontrolovat, jak po čase vypadá domeček
– LESNÍ MÍSTO pro ponožku, které
jsme v říjnu postavili. Přestože děti již
rozvěsily lojové koule naplněné semínky, stále měly plné batůžky dobrot i pro ostatní lesní zvířátka. Vydali
jsme se tedy k nejbližšímu krmelci,
aby svým zavazadlům mohly „ulehčit“. Potom už jsme spěchali zpět do
školy, protože tam už možná čekaly
dárky od Ježíška…
Renata Nechvátalová

Poslední den před prodlouženými
vánočními prázdninami se druháci
a třeťáci vydali opět provětrat svoje
ponožky a rozvěsit ptáčkům lojové
koule, které si každé z dětí samo vyrobilo v hodině pracovních činností.
Učitelská ponožka zase všechny přivítala a ještě před vstupem do lesa
jsme spustili první „běhavou“ hru na
téma, jak se cítí zvířátka, když v lese

Zaměřili jsme se i na HLEDÁNÍ STOP,
ale i když panovala zima, po sněhu
nebylo ani památky, a tak se nám
poštěstilo narazit jen na několik stop
v blátě. Když jsme došli až k altánku
u Naučné stezky LMB, byl tak akorát
čas dát si svačinu a chvilku volné zábavy.

18. 12. 2020 – poslední školní den roku 2020
Tak jako každý rok i před vánočními prázdninami 2020 jsme měli v plánu spoustu akcí.
Bohužel protiepidemická vládní opatření mnoho z nich znemožnila. Dokonce nám byly na
poslední chvíli vánoční prázdniny prodlouženy, tedy školní docházka zkrácena o dny, které
jsou tradičně věnovány volnějším a hravým aktivitám protkaným slavnostním očekáváním
příchodu nejhezčích svátků roku.
Naštěstí jsme v tomto čase byli ve
škole všichni, a tak jsme mohli jako
obvykle vyrazit do lesa obdarovat
zvířátka krmením do krmelců. Druháci a třeťáci vyrazili na svou Ponožkovou výpravu a ostatním připravili
během procházky žáci 5. ročníku
lesní kvíz i se závěrečným pokladem! A to po návratu do školy ještě
stačili připravit párty nejen pro sebe,
ale i pro paní učitelky (viz foto)!
Před obědem nás čekalo ještě jedno velké překvapení! Mohli jsme poprvé krátce vstoupit do nově postavené tělocvičny,
kde na nás čekal nazdobený stromeček a pod ním dárky. Letos jsme Ježíškovi pomohli a dárky připravily děti z jednotlivých ročníků pro ostatní spolužáky (dárkové taštičky, sušenky shortbread, lízátko se stromečkem či vlastnoručně
připravenou marmeládu). Přesto se asi největším zážitkem stala obhlídka nové haly. Všichni se moc těšíme, až si jí
budeme moci užívat naplno.
Lenka Konečná
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Naši skauti jsou aktivní
i v době proticovidových omezení
Napletli jsme pomlázky pro zdravotníky
covidového oddělení i na prodej
Z vrb, které rostou v šebrovských Končinách, bylo dost
proutí na upletení desítek
velikonočních pomlázek. Některé se nám podařilo prodat
– z těchto peněz se podpoří
rekonstrukce skautské chaty, nakoupí odměny či vybavení na další skautskou
činnost. A za každého kluka
z chlapeckého oddílu jsme
věnovali jednu pomlázku
zdravotníkům na covidovém
oddělení v Blansku.

Skautky i skauti v pohybu
Někdy je naprosto v pořádku se poměřovat, soutěžit mezi
sebou, vyhrávat i prohrávat a zdravě se hecovat. Zvláště
pak, když jde o závod generací, nebo když jde o závod mezi
skautskými oddíly. Tým skautských vedoucích podpořili
někteří rodiče a proti stejně početné skupině našich skautů
a týmu skautů z boskovického oddílu jsme všichni zároveň
vyrazili ve virtuálním závodě. Připravenou trasu 1644 km
z klubovny V Luzích až na ostrov Brownsea v Anglii s malým náskokem 20 km vyhrály děti z našeho střediska.
V dubnu jsme odstartovali stejný závod ještě jednou, tentokrát běžíme přes švýcarskou Ženevu zpátky z Anglie. O vítězi ještě v době psaní tohoto článku není rozhodnuto, ale
naši dospěláci i skauti z Boskovic už určitě tentokrát naše
skauty nepodcení.

Skautské schůzky pokračují
Většina dětí se stále potkává i na online schůzkách – na
programu máme např. Scrabble, Haxball, Dračí doupě,
Online puzzle, zpívání s kytarou, Gartic, skautské zákony, kvízy na skautská témata, kimovky, skautské odborky
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(zdravotník), hru jméno-zvíře-rostlina-věc, lego schůzky…
a během pár dní se začneme zaměřovat i na chystaný letní
tábor v podhůří Jeseníků.
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Skautská (Kárnyho)
chata ožívá
Jak už jsme psali v minulém čísle Zpravodaje, pustili jsme se s podporou obcí
Šebrov-Kateřina i Svinošice s chutí do rekonstrukce. Máme už v chatě hotovou
podlahu, nová okna i okenice a díky další nezištné pomoci některých rodičů
máme k chatě i nový funkční most.
Chata leží na strategickém místě hranic katastrů obcí Šebrov, Svinošice a Lipůvka,
a tak se stala cílem návštěv a zápisů v knize hostů. Na jaře, možná až v létě, jak
bude čas, se pustíme do oprav střechy, abychom tam mohli pokračovat s dalšími
aktivitami – možná i s plánovaným příměstským táborem.

Pěstování skautské lilie
Díky zahradnické a krajinářské firmě Atregia jsme dostali
darem 140 cibulek lilií a hned jsme se pustili do akce.
Všechny jsme totiž rozdali. 
Už pár týdnů má tak každý skautík doma svůj květináč
a v něm pěstuje a stará se o vlastní květinu, která je už

více jak sto let symbolem světového skautingu. Natočili jsme také výukové video, jak cibulku zasadit a doručili
i napsaný návod. Už brzy tak ve spoustě oken skautů rozkvete lilie, tak jen stačí koukat do oken nebo sledovat náš
Facebook či Instagram.

Michal Sýkora
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Těžba rizikových stromů v obecním
lese a v ochranném pásmu ČOV
Vzhledem k uzavření jednoho jízdního pruhu na
krajské komunikaci a řízení provozu semaforem
v souvislosti s budováním kanalizace se obec rozhodla využít tuto jedinečnou možnost k odtěžení jinak zcela nedostupných rizikových stromů v obecním lese a rovněž stromů ohrožujících budoucí
čistírnu odpadních vod. Během dvou sobotních
akcí se podařilo všechny nebezpečné stromy bezeškodně skácet, získané dřevo odprodáváme na
pokrytí nákladů jako palivo našim občanům.
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