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Úvodní slovo
Milí sousedé a spoluobčané!

Držíte v rukou letní vydání
Zpravodaje, které přináší,
stejně jako předchozí čísla,
aktuální informace o dění
v obci, ale i návraty do historie a další zajímavosti ze
života Šebrova a Svaté Kateřiny. Věřím, že příjemným
osvěžením srpnového čísla
je první díl série o talentované mládeži – třeba budete sami překvapeni, jak úspěšní sportovci či umělci žijí ve
vašem sousedství. Tímto číslem končí historické střípky,
které pro čtenáře Zpravodaje ochotně psal pan Arnošt
Skoupý. Velice si toho vážíme a srdečně panu Skoupému
děkujeme! Od příštího vydání se pokusíme nahlédnout
do historie obce s pomocí našich pamětníků.
Když mě starosta Radek Kloz požádal, abych napsala
úvodník k srpnovému Zpravodaji, řekla jsem si, že je to
výborná příležitost, jak prezentovat svůj pohled na život
v obci. Je to pohled člověka, který se zde nenarodil, přesto mu ale hodně záleží na tom, aby se v Šebrově-Kateřině dobře žilo, aby obec vzkvétala a lidé se k sobě chovali
ohleduplně.
Pokaždé, když se vracím domů, říkám si, jak hezké místo k žití jsme si vybrali. A téměř pokaždé si vybavím moment, kdy jsem poprvé stála na louce, kde nám později
vyrostl dům, a byla jsem okouzlená krásou a energií
údolí, které se přede mnou otevřelo. Tehdy se objevila
nedaleko mě paní se psem. Vraceli se domů z procházky. Zamířila ke mně a začaly jsme si povídat. Když jsem
jí řekla, že tam chceme koupit pozemek a postavit dům,
čekala jsem, že z toho nebude jako místní kdovíjak

nadšená. Ale nic takového se nestalo. Byla tak laskavá a milá. Ráda bych ji tady jmenovala, leč z hlediska
ochrany osobních údajů by to asi nebylo vhodné. Ale
pokud se jí dostane můj úvodník do ruky, určitě bude
vědět… Od té doby uplynulo už hodně let, ale pokaždé,
když se potkáme, mám radost, že ji vidím. Moje děti zná
odmalička a vždycky si pro ně najde hezké slovo.
A proč o tom mluvím? Protože tohle je pro mě základ
dobrého žití v obci. Laskavost a vstřícnost. Nedávno
jsem sledovala rozhovor s jednou světovou umělkyní
a neustále mi zní v hlavě její slova: „Kdyby se lidé naučili být laskavější, naše planeta by na tom byla o sto
procent lépe.“ Jsou to slova, která mi mluví z duše.
A nejde pouze o větší laskavost v chování k ostatním
lidem, ale také v přístupu k okolní přírodě a samozřejmě i k místu, kde žijeme. Všichni vidíme, co se děje
aktuálně s přírodou. A možná jsme poslední generace,
která může razantní změnou chování něco zachránit.
Stačí jenom chtít. Stejně tak v obecním životě – každý
můžeme něčím pomoci, třeba úplnou drobností. Je to
jen na nás.
Je mi neskutečně líto, když slyším a čtu, jak nezodpovědně a neurvale jsou někteří lidé schopni se chovat.
Ale pořád věřím, že je možné to změnit. Buďme ochotní pomáhat. Buďme k sobě milejší. Buďme vstřícnější.
Buďme laskavější.
Přeji vám krásný a laskavý zbytek léta
Martina Rychtarová
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BAREVNÉ POPELNICE NA TŘÍDĚNÝ
ODPAD – NAŠLI JSME ŘEŠENÍ !
Ekologické třídění komunálního odpadu se v naší obci rozjíždí velice slibně, nicméně igelitové pytle obec zrovna nezkrášlují. Malý zájem občanů o barevné popelnice nám znemožnil
žádat o standardní formu dotace na jejich pořízení, minimální počet 500 kusů jsme totiž ani zdaleka neudali. Nakoupit
je ve velkém a následně přeprodat občanům zase nelze
z důvodů objasněných v minulém čísle Zpravodaje. Podařilo
se nám ale připravit variantu žádosti o dotaci ušitou na míru
pro podmínky naší obce. Proto vám mohu s radostí ozná-

NEDĚLNÍ KLID
ANEB JE OPRAVDU NUTNÉ
DĚLAT HLUK I V NEDĚLI ?
Neděle, jak ostatně napovídá její název, je především
dnem pracovního klidu a odpočinku po celotýdenní
práci. Nechceme, pokud možno, řešit soužití obyvatel
v naší obci množstvím příkazů a zákazů, ale spíše
podporovat dobré sousedské vztahy a zdravý selský rozum. Proto jsme také dosud neschválili žádnou
obecně závaznou vyhlášku o dodržování nedělního
klidu. Spoléháme totiž na to, že slušní lidé nechají
své sousedy v den nedělní odpočívat a zbytečně je
hlukem neobtěžují. Doufejme, že nás stížnosti našich
občanů nepřesvědčí o opaku.
Radek Kloz

mit, že každá rodina trvale přihlášená v naší obci, která
vyplní a podepíše do konce září 2019 závazný objednávkový formulář, obdrží od obce barevné stodvacetilitrové
popelnice na tříděný odpad zdarma! Nebude to sice hned
(to již po zkušenostech s kompostéry víme), získáte je ale
bezplatně. Neváhejte, akce se zcela určitě nebude opakovat!
Objednávkový formulář je možné získat na obecním úřadě
nebo na webových stránkách obce.
Radek Kloz

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE
SENIORŮ SE V LETOŠNÍM ROCE
NEKONÁ
Vážení dříve narození spoluobčané, přijměte prosím
moji upřímnou omluvu, ale tradiční zářijové oslavy
dne seniorů v letošním roce bohužel neproběhnou.
Od 18. 9. 2019 do 2. 10. 2019 jsem mimo naši republiku a nepodařilo se mi zajistit nikoho, kdo by byl
ochoten organizaci akce místo mě převzít. Svět ale
nekončí, příští rok si to určitě vynahradíme .
Radek Kloz
HLEDÁ SE ochotná maminka, která by převzala
organizaci Klubu maminek s dětským koutkem.
V případě zájmu kontaktujte Renatu Nechvátalovou
– tel. 725 422 902, e-mail: r.nechvatalova@seznam.cz.

SVATOKATEŘINSKÁ VATRA PŘILÁKALA
REKORDNÍ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ
Každoroční očekávanou letní akcí ve Svaté Kateřině se stala tradiční VATRA.
Ta letošní se konala 29. června a přivítala snad největší počet návštěvníků
v historii. Areál kateřinského hřiště „zářil“ novotou – přibyla zde nová opěrná zeď se zábradlím, zámková dlažba, ohniště, mez u hřiště byla osázena
skalníky a zlatým deštěm, do hasičské „občerstvovací stanice“ byla zavedena voda a elektřina. Velké poděkování patří obecnímu úřadu za financování
akce, členům SDH v čele se starostou Jiřím Sedláčkem za odpracované hodiny a zejména panu Mirku Šindelářovi, pro kterého byla rekonstrukce hřiště
srdeční záležitostí a věnoval jí spoustu času.
Pro návštěvníky bylo jako každý rok připraveno občerstvení, pro děti kolo
štěstí, bohatá tombola (287 cen!), děvčata předvedla pěkné taneční vystoupení. Celý večer provázela hudba, která hrála až do pozdních nočních hodin.
Vysoká návštěvnost (a snad i spokojenost účastníků) dodala organizátorům
energii pro další léta, takže za rok na shledanou!
Lenka Komárková
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Čistírna odpadních vod
a splašková kanalizace v obci
aneb proč chce starosta zakopat tolik milionů pod zem?
Nezapírám, mám ekologické srdce a chtěl bych naši obec krásnou, bez páchnoucí stoky uprostřed. To ale není jediný důvod. Současný, pro občany „ekonomicky výhodný“, stav věcí není totiž v žádném případě možné udržet věčně.
Čistá podzemní i povrchová voda jsou stále vzácnějším a cennějším přírodním zdrojem a legislativa na jejich ochranu se neustále zpřísňuje. Každý, kdo se o tuto problematiku alespoň trochu zajímá, musí vnímat neustále rostoucí
tlak našeho státu i Evropské unie na ochranu čistoty vod. Proč se tomu divit, jsme hlavní rozvodí Evropy.

Nejprve ale trochu legislativy. Od
1. 1. 2019 vstoupil v platnost zákon
č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon
č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon). Tento
zákon upravuje nakládání s odpadními vodami a nově upravuje podmínky
jejich možné likvidace. Zákon samozřejmě ZCELA ZAKAZUJE vypouštět odpadní vody do potoka či volného
terénu bez povolení. Pokud obyvatelé
obce takto nezákonně nakládají s odpadními vodami, dopouštějí se přestupku a hrozí jim pokuta až do výše
100 000 Kč. K dokázání stačí třeba
obyčejná dýmovnice vhozená do „nepropustné“ jímky.
Lidé žijící v obcích bez splaškové
kanalizace mají povinnost nést na
své náklady likvidaci odpadních
vod v souladu s platnou legislativou. To mohou zajistit buď:
a) p
 ravidelným vyvážením bezodtokové jímky (žumpy), přičemž musí
prokázat dokladem od oprávněné
firmy, kolik odpadní vody z bezodtokové jímky odvezli a kam (na jakou ČOV), a to až dva roky zpětně.
Důležitý je zejména fakt, že objem
likvidovaných odpadních vod musí
odpovídat celkové spotřebě vody
v domě odečtené na vodoměru,
v případě studny či vrtu je rozhodující normovaná spotřeba vody. Po-

platky za samolikvidaci odpadních
vod na ČOV jsou samozřejmě vyšší, než by bylo stočné, náklady na
dopravu celkovou cenu dále prudce
zvyšují. Dodržování nového vodního zákona má být kontrolováno.
Pokud fyzická osoba nebude mít
potřebné doklady prokazující množství a způsob likvidace odpadních
vod z bezodtokové jímky (žumpy),
hrozí jí pokuta až 20 000 Kč (viz.
§ 116 zákona o vodách). Fyzická
osoba se v tomto případě dopustí
přestupku tím, že nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle
§ 38 vodního zákona. Kontroly samozřejmě mohou probíhat opakovaně.

ního zákona). Za vypouštění odpadních vod bez platného povolení hrozí tomu, kdo je vypouští, pokuta do
výše 100 000 Kč. Majitelé domovních ČOV z posledních let mají navíc povolení podmíněné připojením
se na obecní splaškovou kanalizaci
v případě jejího zbudování.

b) ř ádným provozováním domovní
ČOV (popř. vícekomorového septiku) v souladu s dosud platným
povolením vodoprávního úřadu (platnost povolení je 10 let).
Vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních je
povoleno pouze na základě platného povolení vodoprávního úřadu
(podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního
zákona). V tomto povolení jsou stanoveny podmínky pro vypouštění
odpadních vod do vod povrchových
nebo podzemních – např. povinnost měřit objem vypouštěných vod
a hodnoty jejich znečištění pomocí
akreditované laboratoře (§ 38 vod-

Likvidace odpadních vod v souladu
s novelizovaným Zákonem o vodách
občany nepřipojené na splaškovou
kanalizaci tak vychází v důsledku
mnohem dráž a je mnohem méně
komfortní, než kdyby jen platili stočné. Vůbec se neodvažuji hádat, kolik
rodinných domů dnes vlastně likviduje odpadní vody v rozporu s platnou
legislativou, tedy s vědomím rizika
vysokých pokut. Čistá voda je přitom
stále cennější a cennější. Jen naivní
člověk se proto může domnívat, že
náš stát a Evropská unie budou nezákonný způsob likvidace odpadních
vod dlouhodobě tolerovat.

Příště si povíme, jak jsme vlastně s přípravou projektu splaškové kanalizace daleko a proč se snažíme „chytit příležitost
za pačesy“ a využít šanci, která se již zřejmě znovu v plném rozsahu nebude opakovat. Držte nám ve vlastním zájmu
palce, ať se vše podaří.

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. 5. 2019
•	Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce
za rok 2018 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Dále schválilo účetní závěrku, kladný výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši 4 886 188,32 Kč a jeho
následný převod na účet nerozděleného zisku.
•	Zastupitelstvo obce schválilo účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Šebrov a také rozdělení kladného výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 47 992,16 Kč takto: do fondu rezerv 9 599,16 Kč a do fondu odměn 38 393 Kč
(dokrytí navýšeného úvazku ve školní družině).
•	Zastupitelstvo obce schválilo podmínky dotace
a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019
na stavbu víceúčelové haly ve výši 250 000 Kč.
•	Informace ke stavbě víceúčelové haly – byly ukončeny
betonové opěrné zdi, ležatá kanalizace a základové desky.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 18. 6. 2019
•	ČOV a splašková kanalizace Šebrov-Kateřina: Výstavbu (za předpokladu získání dotace z EU a nízkoúročeného úvěru ze SFŽP na krytí vlastních zdrojů) bude
nutné z ekonomických důvodů rozdělit na dvě etapy
– starou centrální zástavbu (1. etapa) a nové stavební
obvody v Šebrově na Zahorce a nad obecním úřadem
(2. etapa). I tak dosahují předpokládané náklady na
vybudování 1. etapy, zahrnující většinu Šebrova a Svaté Kateřiny, téměř 109 mil. Kč vč. DPH. Z této částky
musí obec zajistit financování vlastních zdrojů ve výši
51,6 mil. Kč, zbytek činí maximální možná požadovaná
dotace. Pokud se obec stane plátcem DPH před zahájením fyzické realizace projektu, může uplatnit nárok na
odpočet DPH ve výši cca 19 mil Kč, což fakticky znamená nutnost zajištění finančních zdrojů na dofinancování
projektu ve výši 32,6 mil. Kč. Obec žádá SFŽP ČR o poskytnutí této částky formou výhodné zápůjčky na krytí
vlastních zdrojů obce.
•	Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí občanů
o zvážení možnosti vydání OZV, která by řešila zákaz
hlučných činností v neděli za účelem zajištění řádného

odpočinku občanů (tzv. nedělní klid). Po věcné diskusi se zastupitelé obce postavili proti řešení situace vydáním obecně závazné vyhlášky. Pověřili ale starostu
obce publikováním výzvy k omezení hlučných činností
v neděli v obecním Zpravodaji.
•	Informace ke stavbě víceúčelové haly – probíhá
hydroizolace, do konce června bude zahájeno zdění
svislých konstrukcí.

ŽIJÍ MEZI NÁMI
Denně je potkáváme, jsou to naši sousedé. Když se
ale nikdo nedívá, zbaví se mrtvé kočky v letním parnu
odhozením do nádoby na papír, stavební suť vysypou
do kontejneru na biodpad, vedle nádob na tříděný odpad či k sousedovi za plot vyhodí vše, s čím si nevědí
rady. Biodpad vyhazují do kontejneru zásadně v igelitovém pytli a přihodí i ledacos navíc. Naposled to byla
už opravdu silná káva – v kontejneru na rostlinný odpad
hned vedle naší školy jsme kromě suti, plastů a jiného nepřípustného obsahu našli i jed na krysy! Může být
člověk, který se tímto způsobem nebezpečného jedu
zbavil, ještě považován za normálního?
Tito lidé nebezpečně ohrožují své okolí, způsobují nákladné poruchy na strojním vybavení kompostárny
v Blansku a v neposlední řadě způsobují svým sobeckým jednáním zbytečnou a velmi nepříjemnou práci zaměstnancům naší obce. Práci, kterou by oni sami jistě
dělat nechtěli. Opravdu nesnáším „šmírování“, ale kvůli
těmto nezodpovědným spoluobčanům jsme nuceni instalovat v obci kamerový systém, samozřejmě schválený Úřadem pro ochranu osobních údajů. A já udělám
vše, co mohu, aby viníci za své nemorální jednání nesli
osobní odpovědnost.
Každý z našich občanů může přece bezplatně využít pravidelného sběru nebezpečného odpadu vyhlašovaného
obcí, sběrného dvora na Lipůvce, zavedených moderních
metod třídění odpadu na sběrných místech, ve škole, na
obecním úřadě i přímo u domu. Pět let už také nikdo nemusí pálit odpad ze zahrady nebo ho třeba vozit do lesa.
Možná vás zajímá, který kontejner nám dlouhodobě
dělá největší starosti. Problémy jsou opravdu všude, ale
aktuálně nejvíce nepřípustného obsahu je v kontejneru
v Končinách.
Radek Kloz
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Talenty ze sousedství

Mezi šebrovskou a svatokateřinskou mládeží najdeme spoustu talentů, ať už se jedná o umění, sport nebo třeba
i gastronomii. V tomto čísle Zpravodaje se můžete blíže seznámit s několika úspěšnými sportovci. Ale nebojte, další
várka talentů na vás čeká i v čísle dalším.

BUDOUCÍ KRÁLOVNA
ATLETICKÉ VÝŠKY
Když jsem KLÁRKU KREJČIŘÍKOVOU (*2002) poznala, bylo to takové
mlčenlivé školčátko . Postupně se
ovšem začala prosazovat, jednak jako
hudební a pěvecká sólistka nejrůznějších kulturních akcí, ale především
jako opora školních sportovních reprezentací. Nyní je držitelkou nejen klubových rekordů, ale intenzivně „šlape na
paty“ i naší nejlepší výškařce a účastnici ME i MS Michaele Hrubé (na halovém MČR za ní zaostala o pouhé
4 cm!). A to je Klárce teprve sedmnáct
let. Pojďme si tuto milou mladou dámu
ze Svaté Kateřiny představit.

Klárko, kdy jsi s atletikou začínala?
K atletice mě přivedli rodiče a začínala jsem v první třídě v oddílu JAC Brno.
Momentálně závodím za AK Olymp
Brno u Aleny Nezdařilové a Svatoslava Tona.
Odkdy se specializuješ na výšku?
Skákat do výšky jsem začala asi v 10 letech. Předtím jsem se věnovala hlavně
vytrvalostním běhům (600, 800 m).
Jak vypadá tvůj trénink a kde trénuješ?
Trénuji na sportovním gymnáziu
v Brně. Tréninky mám 8× týdně.
V pondělky, středy a pátky máme
dvoufázový trénink a v úterky a čtvrtky pouze odpolední trénink.
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• 2. místo na halovém mistrovství České republiky dospělých 2019
• 2× 2. místo na mistrovství České republiky do 22 let 2018 a 2019
• dorostenecká mistryně České republiky 2019
• 1. místo na Olympiádě dětí a mládeže Brno 2017
• 4× vítězství na European Kids Athletic Games
Co tě na tréninku baví/nebaví?
Baví mě především tréninky s mojí
tréninkovou skupinou, nemám ráda
individuální tréninky.

Osobní rekordy:
Venkovní – 181 cm, halový – 189 cm!

PŘES PŘEKÁŽKY KE
HVĚZDÁM

Je něco, co ti sport ,,vzal“?
Obecně mi sport a škola zabírají skoro veškerý volný čas, i proto si pak
mnohem víc vážím toho, když nějaký
mám.

Podobnou stálicí školních sportovních
reprezentací bývala i ADÉLKA JÁNOŠÍKOVÁ (*2004). Její cesta k závodní atletice byla trošku váhavější.
I jí jsme položili podobné otázky.

Čemu se ráda věnuješ v tom málu
volného času?
Ráda se věnuji ostatním sportům jako
jsou třeba plavání a různé míčové
sporty a nejlépe se svými kamarády :).
Hlavně dělám něco, u čeho se můžu
dobře od tréninku a školy odreagovat.
Snažím se také ve volném čase co
nejvíce regenerovat, protože to jindy
úplně nestíhám.

Kdy jsi začala s atletikou?
Ve 3. třídě. V rámci školy jsem se zúčastňovala různých sportovních akcí.
Především na OMŠ v Rudici si mě
začali učitelé z různých škol všímat.
S atletikou jsem začala hlavně díky
paní učitelce Nechvátalové a paní ředitelce Klaibové z Rudice.

Jaký je tvůj sportovní sen?
Do budoucna určitě být zdravá, protože bez toho se člověk nemůže nikam
posouvat. Jinak je určitě mým velkým
snem podívat se na olympijské hry :).
Sportovní úspěchy:
• 12. místo na mistrovství Evropy U18
v maďarském Győru
• splněný limit na EYOF 2019 (Evropská mládežnická olympiáda)
• splněný limit 189 cm na halové mistrovství Evropy dospělých Glasgow 2019

Specializuješ se na nějakou disciplínu?
Moji hlavní disciplínou jsou překážkové běhy na 100 a 200 metrů. Dále se
také věnuji sprintům a sem tam skoku
dalekému.
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počátkem roku upozornil vrcholný
zástupce jeho bývalého mateřského
teamu MORAVEC. Vyzdvihl zejména
15. místo v celkovém hodnocení Českého poháru horských kol v kategorii
kadetů 2018 a také Honzovo 3. místo
na silničním mistrovství ČR v Račicích v časovce jednotlivců. Požádali
jsme tedy Honzu, aby nám ke svým
úspěchům řekl něco bližšího.
Jak vypadá tvůj trénink? Kde trénuješ a jak často?
Trénuji v Blansku na ASK, 3× týdně.
Na tréninku jsme jedna větší skupina
lidí a většinou trénujeme pohromadě.
Po rozcvičce a rozběhání se jde každý věnovat své disciplíně. Trénink trvá
hodinu a půl.

„K cyklistice mě přivedli rodiče, od
mala mě bavilo si s kolem hrát, jezdit
v terénu, stavět si v lese tratě, zdolávat překážky. Bylo mi 7 let, když jsem
startoval na svých prvních závodech
horských kol, a tím to všechno začalo.
Momentálně jezdím v kategorii juniorů za HEAD PRO TEAM se sídlem
v Opavě.

na MČR 2018 v časovce jednotlivců
v Račicích v kategorii kadetů, 2. místo
v celkovém pořadí závodu Eliminátor 2017 (sprint na horských kolech)
v kategorii kadetů, 6. místo na MČR
horských kol 2016 v Bedřichově v kategorii žáků.“
V týmu MORAVEC jde v bratrových
šlépějích i nejmladší z rodu, ROMAN
ŠINDELÁŘ.
Další úspěšná sourozenecká dvojice
– tentokrát děvčat – trénuje v blanenském týmu leraK. Děvčata Bradáčovy závodí také na horských kolech.

Co tě na tréninku baví/nebaví?
Není asi nic, co by mě na trénincích
nebavilo. Občas sice přijde nějaký
těžší trénink, ale všechno se dá zvládnout a zvlášť v dobrém kolektivu lidí,
kde se všichni navzájem podporují.
Co je tvým sportovním cílem?
Mám spoustu cílů a jakmile si nějaký
splním, jdu si za dalším. Mým největším snem je dostat se na olympiádu.
Jaké jsou tvé sportovní úspěchy?
Každé umístění na jakýchkoliv závodech je pro mě úspěchem. Tím největším je asi titul Mistryně Moravy
a Slezska 2017.

NAŠE OBEC
CYKLISTICKOU LÍHNÍ?
Na to, jak dobře JAN ŠINDELÁŘ
(*2002) reprezentuje naši obec, nás

Ovšem závody nelze odjet bez pravidelných tréninků – většinu z nich odjezdím na kole, občas zapojím také
posilovnu, trénuji 4× týdně, o víkendech závodím. Na tréninku mě baví se
neustále zlepšovat a posunovat vlastní limity, a tak někdy zamrzí případný
neúspěch po odvedené dřině.
Soustředím se vždy na aktuální sezónu, ta je pro mě důležitá. Letos bych
chtěl zajet co nejlepší výsledek v juniorech na MČR horských kol.
Sport mi dal spoustu přátel a zkušeností do života, za své největší úspěchy považuji: 7. místo na ČP horských
kol 2019 v Peci pod Sněžkou v kategorii juniorů, již zmíněné 3. místo

Starší z nich, Nikola, zajela v Bedřichově na předposledním závodu
Českého poháru horských kol MTB
XCO v kategorii žákyň I (11–12 let)
zatím svůj životní závod a skončila na
5. místě v této nejvyšší české MTB
soutěži, což je historicky zatím nejlepší umístěním člena oddílu ACT leraK
Blansko.
Redakce děkuje všem sportovcům za
odpovědi a přeje pevné zdraví a stálou radost ze sportování!
Renata Nechvátalová

HLEDEJTE TALENTY
VE SVÉM OKOLÍ
V naší obci žije jistě mnoho talentovaných dětí. Víte o nějakém?
Dějte nám vědět, abychom ho
mohli zařadit do další série článků
ve Zpravodaji.
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Střípky z minulosti

O zaniklých vsích
v blízkém okolí Šebrova
Otázce zaniklých vsí v sousedství šebrovského katastru či dokonce na jeho území věnují
regionální vlastivědní badatelé jen částečnou pozornost. Většinou v pracích o těch sousedících
vesnicích, které si bytí a vývoj zachovaly až do dnešních dnů. Ony zaniklé měly osud opačný,
i proto se tolik nenabízejí jako samostatné téma.

K

jeho podrobnějšímu poznání
zejména chybí dostatek pramenů. Mezi veřejností naší obce se
tudíž jen málo ví o dávnější existenci zaniklých sídel v blízkém okolí Šebrova. Historické prameny ze
14.–16. století však přece poskytují
aspoň sporé a zlomkovité informace, a to dokonce o čtyřech vsích
– Kaménce, Srnávce, Němčicích
a Nezbedicích. Ne však o Kateřině,
tehdy ještě neexistující. Obě prvně
uvedené náležely k majetku drobné šlechty v Lelekovicích a dokonce jsou spolu se Šebrovem jmenovány v zápisu z roku 1378, když
Vznata z Lelekovic prodal majetek
Kuníkovi z Rychvaldu. Na jiném
místě zemských desk jsou obě
vsi zaznamenány dokonce dříve
než Šebrov, tj. v roce 1373. Soudí
se, že Kaménka ležela na západní straně Babího lomu v místech
dnešního Podlesí, Srnávka snad
severněji pod Spálenou skálou.
Podobně je tomu se zprávami
o osudech Němčic. Ty jsou uváděny v zemských deskách někdy
spolu se Svinošicemi (1349, 1373),
jindy i s Lipůvkou (1381). Ležely
severně zřejmě někde v místech,
kde se později upravovaly a měnily hranice lesních katastrů opodál Svinošic, Lipůvky a Šebrova.
Sám vznik zde pojednávaných vsí
můžeme v širších souvislostech
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považovat za příklady kolonizační činnosti, která na Moravě probíhala v době vlády Lucemburků
včetně klidných poměrů za císaře
Karla IV., k nimž ostatně odkazuje
většina zde uvedených letopočtů.
Naproti tomu následné století patnácté přineslo husitské války, rozbroje doby pohusitské, půtky českých panovníků Jiřího z Poděbrad
a Vladislava Jagellonského s uherským králem Matyášem Korvínem
(1468–1479), jenž na léta opanoval
Moravu. V důsledku všech těchto
událostí byla část malých sídel,
klíčících teprve v druhé či třetí
generaci, patrně těžce postižena a zanikla. Jako pustá (latinsky
„deserta“) je v blízkosti Šebrova neprve uvedena Kaménka už
v roce 1447, posléze znovu roku
1490, tehdy pak spolu se zaniklou Srnávkou. Podle jiných záznamů z let 1499 a 1508 zanikly též
Němčice. Jako pusté zřejmě změnily svého majitele, jsouce nově
začleněny do majetkového rámce manského biskupského statku
v Blansku. Napovídá tomu např.
fakt, že v druhé polovině 16. století jsou pusté Němčice jmenovány
v roce 1568 ve vkladu statku Blansko Matyáši Žalkovskému a opět
v roce 1591 ve vkladu téhož zboží
dědici Janu Žalkovskému.

J

eště v roce 1606 správce blanenského panství píše svému protějšku na statku v Kuřimi:
„… není pravda, že bych v tom
kusi lesu slove U Němčic v gruntech pánů tvých… dříví jedlové na
lati zpodtínati dal…“. Nejenomže
zmiňuje bývalou ves, ale vlastně
i naznačuje její polohu na pomezí lesních katastrů obou panství
v prostoru Lipůvky a Šebrova.
Až teprve ve dvou zmíněných dokumentech (1568 a 1591) nacházíme v majetkovém výčtu rovněž
zmínku o pusté vsi jménem Nezbejtka (Nezbedice?) anebo také
Nezbytka. Ještě v dnešní době se
udržuje v povědomí Šebrovských
název „na Nezbédce“, a to pro místo nepříliš vzdálené od hájenky na
Protesné.
Ve srovnání s uvedenými zaniklými
osadami Šebrov těžká období přežil, dokonce asi hlavně ze Šebrova
přicházeli ti, kdo od závěru 16. století mýtili les na severovýchodním
svahu blízkého kopce Kozky (Kůžky, Kušky) a na pasece kladli základy nové osadě, nazvané podle
blízkého kostelíka z předchozího
15. století. A tak osada Svatá Kateřina přichází do dějin až poté, co
předtím zanikly čtyři vsi v blízkém
okolí.
Arnošt Skoupý
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Dění v naší škole ve fotografiích
25. dubna jsme přivítali budoucí prvňáčky u zápisu.

18. června jsme si užili školní výlet.

A 27. června jsme se rozloučili s páťáky a předškoláky.
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SKAUTSKÉ LÉTO
Putování
Čtrnáctidenní tábor nám sice začínal až sobotou 13. 7., ale
6 kluků a 3 holky si ho prodloužili a zpestřili čtyřdenním putováním. V úterý 9. 7. jsme ze Šebrova vyrazili na tábořiště
pěšky, a tak jsme v sobotu měli za sebou cestu dlouho asi
100 km. Přiblížili jsme se tak ušlou vzdáleností historicky první cestě na tábor v červenci roku 1912, kdy skauti putovali
pěšky z pražského Žižkova až k Lipnici nad Sázavou. Spali
jsme v kempech, v teepe nebo v budově bývalé školy. Pokud
se nám chtělo, šli jsme, pokud byl po cestě hezký rybník nebo
koupaliště, tak jsme se vykoupali. A když nás bolely nohy, tak
jsme si sedli, odpočívali a podělili se o svačinu a pití.
Před cestou jsme možná měli všichni obavy, zda to ujdeme
a nevzdáme to. Do putování se nám občas připletly nečekané potíže – např. puchýře, vysoké kopce, včelí bodnutí do
chodidla, zavřené obchody, déšť… Ale celou dobu jsme se

Táboření

podporovali a pomáhali si. Nejmladšímu z nás bylo pouhých
7 roků! Opět jsme se přiblížili svým programem názvu našeho oddílu – AD FONTES – k pramenům. Bylo to opravdu
skvělé – rozhodně si takové putování na tábor v příštích letech zopakujeme.

třejší. Vyzkoušeli jsme si jízdu na koních a lodích, měli jsme
profesionální výcvik sebeobrany, psali jsme na psacích strojích
a vydávali táborové noviny, dělali si výrobky z kůže. Samozřejmě nechyběly standardní povinnosti jako budíček a rozcvička,
lachtání ve studené vodě, vaření na ohni, zajištění dřeva do
kuchyně, noční hlídky, koupání a spaní pod širákem. K našim
skautským táborům patří i rituály táborových ohňů, romantika
skautské večerky, pevný program nástupů a skautské sliby.
Program tábora je velice nabitý, na odpočinek je většinou čas
až doma. A tak nám tábor zase utekl velmi rychle. Opět jsme
odjížděli špinaví a unavení, ale spokojení. Přitom s novými
splněnými výzvami, novými nášivkami a odznaky na krojích.

Druhým rokem po sobě jsme tábořili v Bohuslavicích u Nové
Říše. Skoro 40 dětí a průměrně asi 7 dospělých vedoucích se
podělilo o táborovou činnost i program, který sice v letošním
roce neměl žádnou hlavní dějovou linku, zato byl mnohem pes-

V srpnu si odpočineme a od září se už začneme každý týden
připravovat na náš další, už čtvrtý samostatný tábor.
Michal Sýkora

OSLAVA DNE DĚTÍ SE VYDAŘILA
A to hlavně díky šebrovským skautům! Nezbytným základem bylo, že paní Jana Bojanovská objednala na první červnovou
sobotu hezké počasí . Potom spolu s dalšími skautskými dobrovolníky připravila pro děti v areálu v Luzích báječný program.
Děti si mohly na více než deseti stanovištích vyzkoušet zábavné a dovednostní úkoly. Za jejich splnění získávaly „razítka“ do
kartiček, které obdržely při příchodu. Jestliže si děti vyzkoušely
alespoň pár stanovišť (většinou je i malí caparti prošli všechny)
a částečně zaplnily razítky svoji kartičku, mohly si přijít pro odměnu a drobné občerstvení, které věnovala obec Šebrov-Kateřina.
Nedílnou součástí příjemného dne byla i možnost dalšího osvěžení,
které si vzal na starost v tamním kiosku pan Franc se svým týmem.
Všem děkujeme.
Matka Matyáška Juřici
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Ze života oddílu AD FONTES

Další ročník turnaje v pexesu

Dárky od dětí, rodičů a přátel ke skautským
narozeninám

Fotosyntéza prakticky na schůzce družiny
Ocelotů

Gepardi na výpravě do Blanska

Na výpravě v Lelekovicích

Rozdělávání ohně křesadlem
– družina Tučňáčků

Společná výprava do Blanska

Lvíčci – naše nejmladší družinka

Vaření v přírodě s družinou
Levhartů

Roznášíme obecní Zpravodaj

Práce se dřevem – družina
Levhartů

Skautské bruslení
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