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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
ode mne jste zvyklí spíše na články o místní malotřídce a skutečně vás ani tentokrát
několik školních příspěvků nemine. Za svou aktivitu jsem byla panem starostou „nominována“ i k napsání tohoto úvodníku. Řekl jen: „Obec má 640. výročí vzniku, něco napiš!“
To se lehce poví, ale co s tím takový úvodníkový začátečník, jako jsem já, má dělat?!
Historická fakta rekapitulující naši minulost by vás nejspíš nudila. Opěvovat krásy naší
vesnice a jejího okolí někomu, kdo tu žije, mi přišlo zbytečné. Vyjmenovávat obecní nedostatky v takové výročí zase nedůstojné. Že by něco, co se mě osobně dotýká?
Všichni přesně víme, jak by měla obec fungovat. Moderní infrastruktura, dobré a udržované veřejné komunikace a stavby, dostatečné pokrytí hromadnou dopravou, kvalitní
a levná pitná voda, efektivní zpracování komunálního odpadu, účinná čistírna odpadních
vod a nová kanalizace, pokud možno všem vyhovující veřejná prostranství, uspokojivý
počet parkovacích míst, dostatek udržované zeleně, kvalitnější kulturní vyžití, zabezpečení sociálních služeb atd. (jen
toho naložme těm obecním představitelům ).
Já bych ale raději parafrázovala J. F. Kennedyho: Neptej se, co může udělat tvá obec pro tebe, ptej se, co můžeš pro
svoji obec udělat ty. A může to začít maličkostmi (nebo samozřejmostmi), jako je neodhazování odpadků, uklízení po
svých čtyřnohých mazlíčcích či doprava školních dětí na soutěže, a pokračovat třeba důsledným tříděním odpadu, šetřením pitnou vodou, včasnou úhradou poskytovaných služeb, pomocí při obecních pracích, organizováním kulturních či
sportovních akcí nebo vedením kroužků pro děti (seniory, ženy, maminky na MD…). Ty poslední položky mého seznamu
ovšem vyžadují notnou dávku odvahy a sebeobětování – zvednout se z gauče, odtrhnout se od moderních technologií,
které nás „nutí“ být stále on-line, a jít s vlastní kůží na trh. V poslední době to stále více vypadá, že je u nás málo takto
statečných lidí. Proč tu např. nebyla ani žádná oslava Dne dětí? Je tu málo maminek a tatínků?
Přitom vedení obce je takovýmto aktivitám nakloněno a je ochotno je v rozumné míře i podpořit, a to jak materiálně, tak
finančně. Sama jsem se o tom přesvědčila, když jsem pana starostu žádala o prostory pro klub maminek. Pravda, trošku
vypočítavě, protože kam tady s mrnětem v chladných dnech, ale s vidinou, že se klub zaběhne a po mně jej převezme
jiná maminka. Volné obecní prostory jsme bohužel momentálně nenašli, ale věřím, že můj požadavek nenechá pana
starostu chladným a něco maminkám a dětem najdeme. A taky věřím, že tam v babinci zkusíme vymyslet, připravit
a nachystat pár menších i větších akcí nejen pro děti!
Přeji krásně strávené letní dny.
Renata Nechvátalová
P.S.: Málem bych opomněla uvést, jak se můžete aktuálně aktivně zapojit do dění v obci. Vždyť budou v říjnu komunální
volby! Nechte se zapsat na kandidátní listinu, zvolit se do zastupitelstva a zkusit řešit chod obce tak říkajíc „z druhé
strany barikády“.
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Víceúčelová hala – ledy se konečně hnuly?
Tak už je to konečně tady! Tolik investované energie i prostředků, tolik času stráveného hledáním
nejlevnějšího smysluplného řešení, tolik diskuzí, zda ano, či ne. Bude se ale pro obec tak potřebná
„sokolovna“ nakonec vůbec stavět?
26. června 2018 proběhlo dlouho očekávané výběrové řízení na tuto podlimitní veřejnou zakázku. Doba nám vůbec
nepřeje, v období stavebního boomu
a nedostatku pracovních sil na cokoli je
těžké získat zajímavou nabídku. Transparentnější už jsme být ale opravdu nemohli – oslovili jsme osm firem, v souladu se zákonem bylo výběrové řízení
samozřejmě vyvěšeno na profilu zadavatele, lhůta na podání nabídek byla výjimečně dlouhá.

Cenovou nabídku přesto podaly pouze dvě společnosti, z toho jedna byla
ihned vyřazena z důvodu překročení maximální ceny o více než 3 mil.
Kč. Cena vítězné nabídky společnosti
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. činí
33 044 325 Kč bez DPH, je tedy těsně
pod stanoveným limitem. Zastupitelstvo obce doporučení hodnotící komise o výběru vítěze výběrového řízení ještě téhož večera osmi z devíti
hlasů schválilo. Po dodržení zákonných

lhůt bude podepsána smlouva o dílo, následně ještě v letošním roce zahájena
stavba, termín ukončení je do dvou let
od podpisu smlouvy.
Stavět se tedy konečně opravdu začne! Tak, jak si to přeje naprostá většina občanů hlasujících v referendu.
Tak, jak si to přeje naprostá většina
zastupitelů, hlasujících na veřejném
zasedání obecního zastupitelstva.
Radek Kloz

Pitné vody je opravdu dost!
„Tati, naše obec je prý bez vody,“ hlásí
mi synek do telefonu. „Blbost, něco bych
o tom musel vědět, jsem přece starosta,“
odpovídám. „Ale dávali to v televizi.“ Aha,
už vím, odkud vítr fouká. Další zbytečná
honba za senzací, zase už nemají co vysílat. Nám však pouze poklesla hladina
povrchové vody na hřbitově a zanesený
vrt přestal fungovat. Stačilo provést jeho
převrtání, vyvložkování a rázem bylo po
problému! Zároveň jsme pořídili novou
výkonnou pumpu, kterou není třeba na
zimu demontovat. Užitková voda na hřbitově tak bude i v chladnějším období, ve
vrtu je jí opravdu dost.
Pravdou ale je, že voda z krajiny mizí,
zejména ta povrchová. Musíme proto

znovu prověřit záměr výstavby obecního rybníka v Luzích, potok teče stále
méně a méně. Vodnímu režimu v krajině by jeho výstavba významně prospěla, bude ale na jeho napuštění dostatečný přítok?
S pitnou vodou pro obec to ale samozřejmě přímo vůbec nesouvisí. Opatření
zavedená obcí opravdu dobře fungují.
Na rozdíl od některých okolních obcí
jsme dosud nemuseli zavádět vůbec
žádná omezení, a to ani v době dlouhotrvajících veder. Jen to napouštění
bazénu, prosím, stále hlaste. Obrovský
jednorázový odběr totiž vysaje každý
vodojem!
Radek Kloz

Král smrků padl
Obecní les se vrátil pod správu naší obce a spolu
s ním i povinnost zpracovávat napadené či odumírající stromy. Největší z nich, smrk při odbočce na
Svatou Kateřinu, jsme z důvodů velkého objemu
a blízkosti krajské komunikace museli vytěžit horolezeckou technikou.
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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. 3. 2018
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2017
Starosta obce přečetl zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby
a nedostatky a nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

• Sazebník úhrad za poskytování informací
Zastupitelstvo obce schválilo s účinností od 1. 4. 2018 sazebník a podmínky úhrad za poskytování informací, požadovaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

• GDPR – informace
Starosta obce připomenul zastupitelům, že nové evropské
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nabude účinnosti
25. 5. 2018 a je závazné ve všech členských státech EU.
Upozornil, že se týká i těch nejmenších obcí a pokuty za
jeho nedodržení jsou naprosto nepřiměřené. Přečetl klíčové
povinnosti obcí a měst po datu nabytí účinnosti nařízení.
Seznámil zastupitele se spoluprací v této oblasti s blízkými
i vzdálenějšími obcemi, zatím však bez finančně akceptovatelného výsledku. Zavedení nařízení u nás provází mnoho
nejasností, potřebnou pomoc neposkytuje ani Ministerstvo
vnitra, ani JmK, ani město Blansko. Zatím nejnižší nabídka
pro zajištění služeb nezávislé kontrolní funkce pověřence
pro ochranu osobních údajů včetně vstupního auditu, implementaci systému a nastavení směrnic znamená jednorázový výdaj 39 000 Kč a následný pravidelný měsíční výdaj
4 600 Kč. Po krátké bouřlivé debatě se zastupitelé rozhodli,
že zatím nebudou podnikat další kroky ani přijímat žádná
usnesení a vyčkají na metodickou podporu a pomoc Ministerstva vnitra.

• Volby do zastupitelstva obce v roce 2018
Podle § 67 zákona 128/2000 Sb., o obcích, stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí počet členů zastupitelstva pro následující
volební období. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet
členů zastupitelstva podle počtu členů v končícím volebním
období.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 3. 5. 2018
• Závěrečný účet a schválení účetní závěrky obce
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2017
včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2017 bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Dále schválilo účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši 3 573 128,76 Kč a jeho
následný převod na účet nerozděleného zisku.

• Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Šebrov a návrhu
na rozdělení výsledku hospodaření
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Šebrov a rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 ve výši 59 148,35 Kč takto: do fondu rezerv
11 829,67 Kč a do fondu odměn (dofinancování úvazku ve
školní družině) 47 318,68 Kč.

• LMB a.s. – výpověď nájemní smlouvy na správu
obecních lesů
Starosta obce přečetl návrh na ukončení nájemní smlouvy
č. 3/2010 na pronájem obecních lesů ze strany nájemce Lesů
města Brna a.s. Důvodem výpovědi je současná situace na
trhu pracovních sil a trhu s dřevní hmotou, kdy se obhospodařování těžko přístupných obecních lesů stává pro stávajícího
nájemce nezajímavé a ztrátové. Obec musí zajistit nového odborného lesního hospodáře a nového správce obecních lesů.

• GDPR – pověřenec na ochranu osobních údajů
Starosta stručně zrekapituloval nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Dále přečetl
návrh smlouvy o poradenské činnosti a poskytování služeb
pověřence pro ochranu osobních údajů mezi městem Kuřim
jako poskytovatelem a obcí Šebrov-Kateřina jako objednatelem. Cena plnění činí jednorázově 7 260 Kč za implementaci nařízení EU a odměna za činnost pověřence na ochranu
osobních údajů činí 726 Kč/měsíc. Zastupitelstvo obce smlouvu schválilo a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
• Víceúčelová hala – aktuální informace
Je dokončena kompletní prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu stavby ke konzultaci s investorem. Ke dni
2. 5. 2018 činí podrobný položkový rozpočet stavby víceúčelové haly jako přístavby stávající budovy ZŠ a MŠ Šebrov
33 047 581 Kč bez DPH (Open Arch 03/2018).
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– Stále se opakují případy poškozování opraveného obecního
majetku a rovněž nekázně občanů při odkládání tříděného
odpadu na sběrných místech a do kontejnerů na bioodpad.
Obec je tudíž nucena přistoupit k instalaci plánovaných sledovacích zařízení.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 26. 6. 2018

• Žádost o pronájem kiosku a přilehlých prostor
v Luzích
Pronájem kiosku podpoří žádané využití celého areálu dětmi i dalšími občany naší obce a zároveň podstatně zvýší
kontrolu celého areálu, kde docházelo v poslední době
k opakovanému poškozování obecního majetku. Navrhovaná minimální cena za pronájem činí symbolickou 1 Kč/rok,
nezahrnuje el. energii, vodné a palivové dřevo. Tyto služby budou hrazeny nájemcem. Zároveň se nájemce zaváže
pečovat o celý areál s péčí řádného hospodáře v rozsahu
daném přílohou ke smlouvě o nájmu. Zastupitelstvo obce
souhlasí s pronájmem kiosku v Luzích včetně jasně definovaných přilehlých prostor a pověřuje starostu obce vyvěšením záměru pronajmout výše uvedené nebytové prostory za
účelem podnikání v pohostinském provozu.

• Smlouva o příspěvku na spolufinancování
sociálních služeb
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb – příspěvek na spolufinancování služeb sociální prevence a sociálního poradenství ve
správním obvodu ORP Blansko pro rok 2018 činí 20 000 Kč,
u služeb sociální péče ve správním obvodu ORP Blansko pro
rok 2018 se jedná o 10 000 Kč.

• Informace starosty
– Starosta obce seznámil OZ s dlouhodobým výhledem rozpočtu obce, a to ve dvou variantách:
a) Financování výstavby víceúčelové haly v Šebrově-Kateřině
b) Financování výstavby víceúčelové haly v Šebrově-Kateřině a kanalizace a ČOV Šebrov-Kateřina
Obě varianty jsou v dlouhodobém horizontu 15–20 let pro
obec z finančního pohledu realizovatelné bez dopadu na
běžný chod obce, opravy a běžné investice menšího rozsahu. Podmínkou varianty b) je samozřejmě získání dotace,
o kterou obec usiluje. Zároveň by se investor (obec nebo obchodní společnost založená a 100% vlastněná obcí) musel
stát plátcem DPH.
– Dotaci na lesní techniku obdržela obec dne 25. 4. 2018, a to
ve výši 349 951 Kč.
– Pokles hladiny spodní vody znemožnil čerpání vody z hřbitovní studny. Revitalizace vrtu proběhla v pátek 4. 5. 2018.

• Výsledek výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Víceúčelová hala
v Šebrově-Kateřině jako přístavba stávající budovy
ZŠ a MŠ Šebrov“
Starosta obce informoval zastupitele o průběhu VŘ. Byly podány celkem dvě nabídky, z toho jedna nesplňovala zadávací podmínky, neboť obsahovala nabídkovou cenu vyšší než
stanovenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Cena
vítězné nabídky společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
činí 33 044 325,82 Kč bez DPH. Starosta obce dále seznámil
zastupitele se smlouvou o dílo, která byla součástí VŘ. Předpokládaný termín zahájení prací je září 2018. Zastupitelstvo
obce schválilo doporučení hodnotící komise a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového
řízení.

• Kiosek v Luzích
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o nájmu prostor sloužících
k podnikání (prodejní krytý stánek, krytý přístřešek a hygienické zázemí hřiště v Luzích).

• Darovací smlouva – SDH Svatá Kateřina
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí daru na činnost SDH Svatá
Kateřina v roce 2018 ve výši 5 000 Kč.

• Žádost římskokatolické farnosti Vranov u Brna
o příspěvek obce na opravu krovu a střechy
kostela sv. Kateřiny
Starosta obce informoval OZ o žádosti a připomněl, že v příštím roce je významné výročí 550 let kostela svaté Kateřiny.
RTS rozpočet na celou stavbu (oprava krovu, střechy, štítu
a schodiště) činí 1 012 349 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí daru na stavbu ve výši 100 000 Kč a pověřilo
starostu obce podpisem darovací smlouvy.

• Informace starosty
– Žádost o dotaci na ČOV a kanalizaci – 11. 7. 2018 bude
zasedat výkonný výbor rozhodující o přidělení dotace, bližší
informace na červencovém zasedání OZ.
– Starosta obce připomenul dvě objížďky, které se úzce dotýkají i provozu v naší obci, tj. objížďku pro trasu Brno–Svitavy
(1. 7.–31. 7. 2018) vedoucí pro osobní automobily přes obce
Lelekovice-Vranov-Šebrov-Lipůvka a uzavírku místní části
Staré Blansko (1. 7.–31. 8. 2018) kvůli otáčení autobusů IDS
JMK ve Svaté Kateřině.
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Co jsme ve škole od zimy
všechno stihli
Výukový program
s Lesy města Brna 13. 3. 2018
Ještě za chladného počasí, kdy se život
v lese teprve probouzí, jsme vyrazili do terénu a se zaměstnanci Lesů jsme si o lese
a jeho tajemstvích povídali.

Zápis do 1. třídy 25. 4. 2018

Dopoledne s Andersenem
23. 3. 2018

Letošní zápis se nesl ve šmoulím duchu.
To ale neznamenalo, že by modří skřítkové
našim budoucím prvňáčkům něco odpustili. Řádně si je prověřili ze všech nabytých
vědomostí.

Přípravu na filipojakubskou noc jsme tradičně zahájili čarodějnickým průvodem
obcí, zakončeným tentokrát na hřišti V Luzích. Tam jsme spálili jednu čarodějnici (ne
pani učitelku, ale panáka vyrobeného školčátky), a když už tam byl oheň, opekli jsme
si špekáčky.

Bach a létající ryby
4. 5. 2018

Jako každý rok jsme si připomněli památku H. K. Andersena, letos dopolední čtenářskou dílničkou: 1. a 2. třída se věnovala
Čapkově Povídání o pejskovi a kočičce,
3.–5. třída prozkoumala zákoutí Stínadel
s Rychlými šípy.

Na začátku května za námi do školy přijelo flétnové kvarteto s nesmírně zajímavým
programem, který dětem přiblížil průřez dějinami hudby.

Dům přírody 18. 4. 2018

Vystoupení ke Dni matek
9. a 10. 5. 2018

Dům přírody se nachází v samém srdci Moravského krasu na Skalním mlýně a školáci
tam vůbec poprvé vyjeli na výukové programy připravené právě pro ně.

Školáci si připravili vystoupení na téma
„Pohádky“. Nešlo ovšem o žádné uspávanky, u žertovných výstupů jednotlivých
tříd se náramně bavili i dospěláci. Včeličky

strana 6

Čarodějnický rej 30. 4. 2018

ZPRAVODAJ 2/2018

předvedly pásmo na téma „Perníková chaloupka“ a Berušky maminkám připomněly „Jak si kdysi děti hrály…“

Dopravní hřiště 14. 5. 2018
Jako každý rok vyrazili žáci čtvrté třídy prověřit svoje teoretické
znalosti z dopravní výchovy v praxi. Jestliže se chovali tak, jak
to vyžadují pravidla silničního provozu, obdrželi průkaz cyklisty
a smějí už na kole i na silnici.

Rudice – atletická soutěž malotřídních škol
8. 6. 2018
Nejlepší sportsmeni ze školní olympiády byli vybráni, aby nás reprezentovali na klání malotřídních škol pořádaném ZŠ v Rudici.
Konkurence byla veliká, i tak se nám podařilo vybojovat 4. místo
v družstvech a „urvat“ tři individuální medaile. Gratulujeme!!!

Exkurze do Prahy 29. 5. 2018
Pro 3.–5. ročník pořádá škola jednou za tři roky poznávací výlet
za nejznámějšími památkami naší historické metropole. I letos vybrala paní ředitelka krásné počasí, bezva partu dětí, takže výlet se
nemohl nevydařit!

Turnaj ve vybíjené a kopané v Ráječku 15. 6. 2018
Zatímco fotbalového klání jsme se jeli víceméně zúčastnit a neměli jsme vysoké ambice, u vybíjené tomu bylo naopak. Zvlášť když
tým potrénoval i proti družstvu složenému z pedagogického sboru . Nicméně ani to na medaili nestačilo! Terezka Odehnalová si
alespoň přivezla titul Nejlepší hráč ve vybíjené.

Školní olympiáda a Den dětí 1. 6. 2018
Již několikátý rok spojujeme oslavu Dne dětí se sportovním kláním
v již tradičních disciplínách: skok do dálky z místa, hod kriketovým
míčkem, běh na 30 a 50 m, vytrvalostní běh, překážková dráha.
Zatímco u posledně jmenovaného šlo o legraci, v ostatních disciplínách se bojovalo o medaile!
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Střípky z minulosti naší obce

O naší obci za Velké války
(1914–1918)
Obecní šebrovský strážník s bubnem, úřední vyhláška a konečně okresní komisař z Blanska
byli prvními oznamovateli války a všeobecné vojenské mobilizace. V dějinách obce poprvé
a v uplynulých sto letech zatím naposledy.

N

ěkolik šebrovských mužů dostalo úřední povolávací rozkaz již
25. července 1914, tedy tři dny předtím, než Rakousko-Uhersko vyhlásilo
válku Srbsku. Její následné rozšíření
v konflikt světových velmocí bezprostředně zasáhlo i do poměrů a vývoje v naší obci. Všeobecná mobilizace
vyhlášená vládou 29. července měla
v Šebrově i Kateřině svůj první vrchol
už 3. srpna, kdy odcházela velká část
mužů ve věku 21–42 let k armádním
útvarům. Od následujícího roku 1915
byly povolávány i starší ročníky do

50 let. V roce 1916 byl např. též odveden politicky vlivný a ve správě vesnice úspěšný šebrovský starosta Bohumil Skoupý z č. 50.

Ž

ádná z předchozích válek, snad
kromě třicetileté, nezasáhla obě
vsi tak těžce. Odchod mužů v nejlepších letech krajně ztížil životní situaci
rodin, břemeno starostí přecházelo na
ženy. Mužská pracovní síla chyběla
i zdejšímu zemědělství, správě polesí,
blízkým továrnám přecházejícím na
válečnou výrobu. Všechny obyvatele
zasáhl vzrůstající nedostatek potravin, zvláště jím trpěly mnohé vícečetné rodiny. Zavedený přídělový systém
byl rozšiřován rovněž na textil, obuv,
petrolej, tabák a další běžné potřeby. Zdejší zemědělce i drobné pěstitele a chovatele postihovaly kontroly produktů, stavů dobytka, drůbeže,
zábory koní. Stát vyžadoval dodávky
pro armádu. Na šířící se bídě se navíc přiživoval černý trh a s ním spojené rostoucí ceny základních potravin
včetně chleba. Utichl veřejný život,
který v letech před válkou rozvíjelo
několik založených spolků a organizací. Šebrovská obecní kronika válečných let má jen prázdné stránky.

R
Jan Žáček (1877–1917)
v plné polní

strana 8

odiny trpěly nedostatkem informací o svých blízkých odvelených
na vzdálená bojiště. Od roku 1915
však přicházely zprávy o těch, kteří
v bojích padli (jejich časový sled byl
zřejmě použit v seznamu na pomnících v obou vsích, nenajdeme zde

abecední řazení). Zatím nevíme, kolik
mužů celkem bylo z obou našich vsí
do války odvedeno. Odcházeli hlavně
na ruskou nebo srbskou frontu. Známe jen jména těch, kteří se nevrátili.
V Šebrově dvacet, v Kateřině osm.
V obojím případě vysoká daň.
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A

jejich individuální válečné osudy? Zůstanou asi většinou neznámé, ne však nepodobny příběhu
zdejšího pekaře Jana Žáčka z domu
č. 89, před jehož okny stojí šebrovský pomník. Žáček se do obce přiženil v r. 1904 a dům vybavil pekárnou.
Jako živnostník zřejmě požíval veřejné důvěry, když se stal pokladníkem
založeného sboru dobrovolných hasičů. I jeho 3. srpna 1914 odvedli a první dva roky války sloužil u pracovních
čet zeměbrany (Landsturm) ve vnitrozemí Rakous. Až v říjnu 1916 byl převelen k 12. praporu 42. pěšího pluku,
s nímž odešel na italskou frontu na
řece Soči v alpském podhůří dnešního západního Slovinska. Tam prošel
10. a 11. italskou ofenzivou, jejichž
cílem bylo dobýt na Rakušanech pro
Itálii přístav Terst. Za účast v bojích
byl Žáček brzy vyznamenán vojenským křížem nového rakouského císaře Karla I. V obraně přežil řadu ztečí
italské horské pěchoty, zejména pak
drtivé smršti bubnové palby italských
děl, kterých v posledních útocích bylo
hustě nasazeno přes 5 000. Jeho smrt
v září roku 1917 je však obestřena
jistou záhadou, neboť záznam polní
nemocnice jako příčinu uvádí otravu

plynem (Gasvergiftung). Pohřben byl
v blízkém zázemí bojiště na jednom
z větších polních hřbitovů, na němž
bylo uloženo na 20 000 padlých. Dnes
je na tomto místě blízko městečka
Ajdovščina jenom parčík a malý pietní
zápis v kameni. Jméno Jana Žáčka,
podobně jako ostatních obětí válečných bojů, uchovává tak jen zdejší pomník věnovaný šebrovskými občany.

P

očet těch, kteří se z války do obce
vrátili, dosud zůstává nezjištěn.
Mezi nimi však pozornost zasluhuje
malá skupinka těch, jimž situace, náhoda a osobní rozhodnutí umožnily
stát se členy československých legií. Stručný záznam v obecní kronice
uvádí tyto občany: v ruských legiích
učitel Jan Povolný, rolník Rudolf Antonín, strážmistr Julius Kolář, v italských legiích zámečník Jan Bartoň,
Stanislav Matal. Nemáme důkaz, že
by se jim dostalo zvláštních místních
poct či pouhé prosté pozornosti. Ani
v roce 1919 při slavnosti sázení Lípy
svobody naproti dolnímu hostinci,
kdy doznívaly oslavy a radost z přežité války a nabyté státní samostatnosti.
Arnošt Skoupý

PŘIPRAVUJEME
Víte, jak hluboko do minulosti sahá historie naší obce?
• rok 1378 – v letošním roce slavíme výročí 640 let od první písemné zmínky o Šebrově (původně Schebraw)
• rok 1469 – v příštím roce slavíme 550. výročí kostela svaté Kateřiny
• rok 1570 – v roce 2020 oslavíme 450 let od první zprávy o osadě Svatá Kateřina
Historie naší obce je tedy opravdu bohatá a my, její současní obyvatelé, jsme na svou obec právem hrdí. Letošní
640. výročí obce Šebrov oslavíme společně s výročím
100 let od vzniku samostatného československého státu (28. 10. 1918). V celé zemi, jako již tolikrát v minulosti, se
budou opět vysazovat lípy republiky – stromy svobody. Naše
obec má ve znaku rovněž lípu, místní původně samostatná
část Šebrov pak ve znaku dokonce lip pět (ty se skutečně nacházejí na Horce, vysazeny ve tvaru úhledného pětiúhelníku).
V mírném předstihu, 21. 9. 2018 a 22. 9. 2018, plánujeme
i v naší obci oslavu tohoto významného obecního i státního výročí. Akci připravujeme v souvislosti s letos již tradiční

oslavou Mezinárodního dne seniorů.
V pátek všichni společně, mladí i ti dříve narození, zasadíme lípu – symbol
naší země i naší obce, uložíme pamětní kámen, zazpíváme státní hymnu a snad se i dozvíme ledacos zajímavého z naší historie. V sobotu pak
budou oslavy volně pokračovat společenskou akcí pro seniory
za doprovodu hudební skupiny Sprint. O přesném programu
vás budeme včas informovat v pozvánce.
Přijďte, prosím, v hojném počtu. Nezapomínejme na své kořeny!
Radek Kloz
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Jak to vidím já

Tady jsou sto let za opicemi?!
Ač by se to tak mohlo zdát, není tento článek o evoluci fauny, ale
o místní škole. O tom, že v historické budově to žije moderně. Ti, kdo
mne budou chtít nařknout z neobjektivnosti (protože sama patřím do
školní party), ať jej berou jako můj osobní pohled. A klidně mohou na
těchto stránkách reagovat.
Mám dát své dítě sem do školy?
Než jsem se vrátila ke svému původnímu učitelskému povolání, tak jsem samo sebou jako manažerka z „velkého světa“
nad naší malou školičkou dost ohrnovala nos. Ale stačilo hledat tu nejlepší školu pro vlastní dítě (jako malý génius přece
potřebuje zvláštní zacházení – tak to vidíme všechny, ne?)
a začít tam „na zkoušku“ pracovat. Zcela mne pohltila! Její
nesmírně laskavá atmosféra, skutečně dobré vztahy, důraz
na kvalitu vzdělávání žáků i motivace k sebevzdělávání.

Kdo je tu pánem
Především mě ovšem okouzlil přístup k dětem a jejich potřebám. Děti jsou tu totiž středobodem veškerého dění. To,
za co se na soukromých školách platí a proč někteří rodiče
vyhledávají alternativní vzdělávání, se tu stalo běžnou praxí:
•	Individuální přístup k dětem je naprostou samozřejmostí
(např. nadaní žáci se spojují v některých předmětech
s vyšším ročníkem; naopak dětem, které mají vzdělávací
potíže, se paní učitelky věnují i po vyučování), každé dítě
má prostor a možnost rozvíjet se v tom, co jej baví, zároveň
se ale učí „poprat“ se s problémem.
•	Panuje tu téměř rodinná atmosféra a partnerská komunikace
s dětmi, přirozeně se tu prolíná život školáků s dětmi z mateřské školy, děti se podílejí na organizaci školy a školních akcí,
zapojují se do dění a života v obci.
•	Prostředí je uzpůsobené dětem (snadno přístupné pomůcky,
dětská výzdoba, odpočinkové a hrací koutky…).
•	Klade se tu důraz nejen na kvalitu vzdělávání a zavádění
moderních vyučovacích metod, ale i na výchovu, práci se
vztahy, rozvoj celistvé osobnosti žáka.
•	Podporuje se zdravý životní styl (od vyváženého stravování přes třídění odpadů až po dodržování zásad psychohygieny), jsme zapojeni do sítě Zdravých škol Národního
zdravotního ústavu.
•	Škola je úspěšná i v získávání dotací jak krajských, tak ministerských, jež jsou vhodné pro náš typ školy a skutečně
účelné pro rozvoj dětských znalostí a dovedností.
Mohla bych pokračovat dál a dál, o mnoha akcích a aktivitách
se dozvídáte i ze stránek Zpravodaje nebo se k nám klidně
můžete někdy sami přijít podívat!
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A jak je to s těmi opicemi?
Dokážeme reagovat na trendy, aktuální potřeby současnosti? Malá škola nemusí
nutně znamenat zaostalá. Nijak nezaostáváme ve vztahu
k dětem, metodách výuky ani
v materiálním vybavení. Snad jen pár příkladů: nemáme, pravda, tolik mediálně profláknuté tablety pro prvňáčky ani interaktivní tabuli, ale jejich zavedení zdaleka nedosáhlo kýženého
efektu (viz Informační bulletin ČŠI 2017). Ve škole funguje (což
není ve všech školách samozřejmé!) velmi dobře vybavená
počítačová učebna s velkým množstvím výukových programů,
je využívána napříč předměty i ročníky (dokonce už předškoláky). PC sestavy naleznete i ve třídách.
Dalším trendem je výuka jazyků. U nás je výuka angličtiny ve
4.–5. ročníku podpořena jednou disponibilní hodinou týdně
navíc (disponibilní hodina = „volná“ hodina navíc v učebním
plánu, kterou lze podpořit výuku nějakého předmětu), kroužek AJ se zavedl již od 1. třídy. Disponibilní hodinu navíc zařazujeme do rozvrhu všech ročníků i na podporu čtenářské
a matematické gramotnosti. Kdo by chtěl vědět více, a to nejen jak reagujeme na potřeby současného světa, nechť prolistuje náš pravidelně aktualizovaný Školní vzdělávací program
Sedmikráska.
O tom, že děti od nás neodcházejí „pologramotné“, svědčí
i výsledky srovnávacích testů, v nichž se každoročně pohybujeme NAD republikovým průměrem, někdy i dosti značně.
Úspěšnost přijetí na víceletá gymnázia je velmi vysoká, většinou 100%.

To je všechno taaak skvělé?
Téměř . Samozřejmě i naše škola má svá negativa: nemáme 2. stupeň ZV, nemáme tělocvičnu, naše prostory nejsou
nafukovací, budova stojí u frekventované silnice… a tak bych
mohla pokračovat až po úskalí v jednání řekněme „lidského
faktoru“. Každý z vás by možná něco přidal. Vězte ale jednu
věc – přes všechny nedokonalosti lidé uvnitř té malé školičky
dělají všechno pro to, aby tam děti byly šťastné, spokojené,
plnohodnotné a úspěšné osobnosti.
Mgr. Renata Nechvátalová
r.nechvatalova@seznam.cz
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Šebrovští Gepardi bojovali o medaile
V

letošním ročníku Závodu vlčat a světlušek (ZVaS) měl náš
skautský oddíl AD FONTES horké želízko v ohni. Už v prvních
Šebrovských skautských hrách, které byly přípravou na další závody, kluci ukázali, že mají na to, aby úspěšně reprezentovali náš
oddíl a poměřili síly s nejlepšími družinami Jihomoravského kraje.

V

okresním kole ZVaS vybojovali Gepardi bronzovou medaili
a postoupili do krajského kola, kde se umístili na krásném třináctém místě, což je zatím největší úspěch našeho oddílu v závodě. Moc gratulujeme klukům, vedoucím i rádcům!

Les není smetiště,
potok není kanál

N

a konci dubna uspořádal skautský oddíl AD FONTES
společně s obcí Šebrov-Kateřina úklid lesů v okolí obce
a potoka u hřiště. Děkujeme všem, kterým není lhostejné životní prostředí a zapojili se s námi do úklidu!

Spojeni Foglarem
N

áš skautský oddíl se zapojil do pořádání putovní výstavy s prezentací ilustrátorů knih Jaroslava Foglara.
Na konci května jsme výstavu nainstalovali v prostorách
obecního úřadu v Šebrově-Kateřině, doplnili jsme ji i videoprojekcí a předměty symbolizujícími skauting půjčenými z naší skautské klubovny. Na své si přišli všichni ti, kteří
jako malí hltali dobrodružství chlapců a dívek ve foglarovkách a fanoušci skautu. Mimochodem, víte že Rychlým
šípům je letos 80 let?
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Proč je důležité třídit odpad?
Čína už prý naše odpady nechce. Má tedy vůbec smysl dál třídit odpad? Určitě ano, pro naši budoucnost,
budoucnost naší země i budoucnost našich dětí! Je vysoce nezodpovědné zbavovat se vlastního odpadu nákladným odvozem do nějaké hodně vzdálené země. Musíme se sami naučit recyklovat náš odpad,
zejména se ale snažit předcházet jeho zbytečnému vzniku. Každý musíme opravdu začít sám u sebe!

U

nás v obci jdeme správným směrem.
Použitelné oděvy sbíráme pro jejich
následné využití, biodpad vracíme přírodě, co se dá vytřídit a následně zpeněžit,
to se také vytřídit a zpeněžit snažíme.
Snižujeme tak náklady obce na odpadové hospodářství a zároveň pomáháme
ochraně životního prostředí. Na ekonomiku obce má naše ekologická snaha jednoznačně pozitivní vliv. Jak se nám to daří,
můžete sami posoudit z uvedených grafů.

V

elice mě těší, že ekologické snažení
naší obce má i pozitivní ekonomický
dopad. Ten je ale v tomto případě opravdu až druhořadý. Nejdůležitější je udělat
maximum pro ochranu naší krásné vlasti

zděděné po předcích i celé Země – našeho společného domova. Bolí mě srdce, když vidím, jak se i ta nejdivočejší
nejvzdálenější příroda postupně mění ve
skládku odpadků. Peníze jsou samozřejmě důležité, ale opravdu zdaleka nejsou
všechno. V hlavě mi v této souvislosti
VÝVOJ MĚSÍČNÍCH NÁKLADŮ OBCE
na odvoz směsného komunálního odpadu, papíru a plastů

zní nadčasové varování indiánů z kmene
Cree: „Až bude pokácený poslední strom,
až bude poslední řeka otrávená, až bude
chycena poslední ryba, tehdy poznáme,
že se peníze nedají jíst.“
Radek Kloz
VÝVOJ PŘÍJMŮ (ODMĚNY) OBCE
za třídění odpadů

celkem
z toho odměna
za třídění plastů

50 000 Kč
45 000 Kč 44 274 Kč
43 963 Kč
40 000 Kč

2018

40 000 Kč

2017

35 000 Kč

39 550 Kč

30 000 Kč

40 489 Kč

30 281 Kč
24 960 Kč

25 000 Kč

35 000 Kč

20 000 Kč

31 160 Kč

30 000 Kč
25 000 Kč
leden

29 067 Kč
27 710 Kč

únor

březen

duben

15 000 Kč

13 563 Kč

10 000 Kč

květen

1 Q 2017

1 Q 2018

I naše škola pomáhá při ochraně přírody!
CO MŮŽETE VE ŠKOLE ODEVZDAT:

KDY:

• VEŠKERÁ DROBNÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ
• CARTRIDGE A TONERY ZABALENÉ V IGELITU
NEBO NOVINOVÉM PAPÍŘE
• POUŽITÉ BATERIE
• NOVĚ I POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ

• BĚHEM CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
V KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN OD 15.00 DO 18.00 HOD.
• V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN
DO 13. 7. 2018, POTÉ OD 27. 8. 2018,
A TO V PRACOVNÍ DNY OD 8.00 DO 12.00 HOD.

Ožije hřiště v Luzích?
Nevíte, kam s dětmi o víkendu na procházku? Což takhle na výletiště
v Luzích? V opraveném areálu řádili donedávna slaboduší vandalové,
těm ale teď zhořkne život. Kromě kamer totiž od začátku prázdnin kontroluje areál i nový nájemce. V krásném prostředí se vaše děti skvěle
vydovádí a následnou žízeň pak zaženou třeba limonádou. A ani rodiče
nepřijdou zkrátka…

OBČERSTVENÍ
„U RUDY“

UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané, přibývá případů, kdy majitelé psů venčí své „miláčky“ v obci a přilehlých lesích tzv. na volno, tedy bez
vodítka či košíku. Upozorňujeme je, že tímto chováním nejen ohrožují např. ostatní obyvatele, děti a lesní zvěř, ale navíc porušují jak místní vyhlášku č. 1/2016, tak i zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. V okolním lese a loukách (honitbě) se mohou volně
pohybovat pouze lovecky upotřebitelní psi, a to pouze se souhlasem uživatele honitby. Zákon umožňuje uživateli honitby při
porušení tohoto nařízení i použít střelnou zbraň za účelem ochrany zvěře. Otázka volného pohybu psů z pohledu zákona je ale
jedna věc. Otázka určité vzájemné tolerance a ohleduplnosti je věc druhá. Jdete-li se svým psem do obce či honitby, chovejte
se tak, abyste vy i vaši psi občany ani zvěř nijak neomezovali ani jinak nerušili. Předejděme zbytečným konﬂiktům nebo krizovým situacím, kdy může být pro našeho psího kamaráda již příliš pozdě.

