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Dočkáme se
konečně sněhové
nadílky jako před
deseti lety?
Co víme
o historii
naší obce?

Jak se boxuje
s mistrem
světa

Důležité
momenty
roku 2016
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Úvodní slovo starosty
jsme se proto připojili ve výběrovém řízení k hlavnímu investorovi celé akce.
Lesy České republiky však při výběru
dodavatele příliš šťastnou ruku neměly.
Práce se vlekly až do pozdního podzimu
a chvílemi připomínaly spíše noční můru.
Jediným kladem se tak stala úspora
cca 150 tisíc Kč, které obec získala využitím sankcí za nesplnění termínu plynoucího ze smlouvy o dílo.

Vážení a milí spoluobčané,
těžko tomu uvěřit, ale další rok se chýlí ke
konci. Než se všichni zcela ponoříme do
pravé vánoční atmosféry provoněné cukrovím a jehličím, dovolte mi ještě stručně
shrnout uplynulé období.
Co se nám v loňském roce podařilo a co
naopak ne?
Stavební práce v obci začaly již v zimě.
Co nejdříve jsme chtěli ochránit základy
budov na hřišti v Luzích před hrozícím poškozením povodňovou vodou. Práce se
podařilo ukončit v dobré kvalitě a včas.
Proti rozpočtu jsme výběrem vhodného
dodavatele a využitím vyřazených silničních obrubníků ušetřili 132 tisíc Kč. Na
protipovodňová opatření navazovala celková rekonstrukce a přestavba sociálního
zázemí v Luzích, na které jsme získali dotaci 200 tisíc Kč.
Do konce zimy měly rovněž proběhnout
práce na revitalizaci toku Šebrovky ve
Svaté Kateřině, financované Lesy České
republiky. Obec chtěla využít této příležitosti k výměně vysloužilého zábradlí
u obecní komunikace. Za účelem úspor

Na jaře jsme spolu s našimi skauty uklidili
okolí obce. Hlavně lokalita na Horce a nedaleká rokle vydaly své „poklady“, které
naplnily několik kontejnerů. Konečně se
můžeme procházet čistou přírodou, nikoli
kličkovat skládkou komunálního odpadu.
Z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu jsme získali příslib příspěvku ve
výši 196 tisíc Kč na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací. Díky tomu jsme mohli přijmout dva
naše spoluobčany evidované dosud na
úřadu práce. Během roku se personální obsazení zaměstnanců obce sice pozměnilo, ale na stavu obce je jejich přínos
zcela zřetelně znát. Všem zaměstnancům
patří můj upřímný dík.
Cítíme hlubokou pokoru a úctu k těm, kdo
za naši svobodu položili své životy. V létě
jsme proto opravili památníky, které jejich hrdinnou smrt připomínají. Na revitalizaci jsme získali 40 tisíc Kč z dotačních
zdrojů.
Na podzim jsme poprvé v historii obce
oslavili Mezinárodní den seniorů. S velikým
zájmem se setkala přednáška „Šebrov-Kateřina v dobách našich dědů a pradědů“,
na kterou navázala následující den oslava v šebrovské restauraci. Obě akce se,
alespoň dle ohlasů přítomných, opravdu

vydařily. V podzimních měsících jsme rovněž nově osvětlili celou ulici před obecním
úřadem.
Díky vstřícnosti Spolku zahrádkářů Šebrov můžeme rovněž od podzimu využívat
celou plochu před vjezdem do hospodářského zařízení ke sběru tříděného odpadu. Počet nádob jsme tak mohli zvýšit na
dvojnásobek.
Před zimou jsme zakoupili malotraktor
Yanmar se zimní výbavou, umožňující kvalitní údržbu chodníků. Sestava tak vhodně
doplňuje již dříve zakoupené zařízení na
zimní údržbu komunikací.
Advent jsme společně zahájili 1. prosince
rozsvícením vánočního stromu.
A nyní už nastává opět vánoční čas, doba
klidu a pokoje, kdy lidé mají k sobě blíže.
Alespoň by to tak mělo být. Vánoce se ale
v poslední době bohužel mění. Pomalu se
vytrácí jejich podstata. Prastaré poselství
narození Ježíška, který rozdává všem lidem
svou lásku, jsme nahradili novodobými zvyky – adrenalinovým sháněním co nejatraktivnějších dárků. Přeji nám všem, aby se
nám podařilo vrátit nastávajícím svátkům
jejich původní smysl – oslavu lásky, víry
v to lepší v nás, nového života a naděje.

Přeji vám jménem svým
i jménem celé redakční rady
láskyplný Štědrý večer
v kruhu vašich nejbližších,
pohodové vánoční svátky
a radostný rok 2017.
Radek Kloz, starosta obce
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Dění v obci ve fotografiích
Našich padlých
hrdinů si
dovedeme vážit.
Památníky
v Šebrově
i ve Svaté
Kateřině jsme
zrekonstruovali
za ﬁnanční
spoluúčasti
Jihomoravského
kraje.

Po zabezpečení budov zázemí fotbalového hřiště v Luzích před povodňovou vodou jsme provedli
jejich celkovou revitalizaci a modernizaci. Na rekonstrukci jsme získali dotaci ve výši 200 000 Kč.

Zábradlí ve Svaté Kateřině se konečně dočkalo dlouho očekávané opravy.

Za dětmi do
Šebrova i Svaté
Kateřiny dorazil
tradičně Mikuláš.

Nový malotraktor se zimní výbavou umožní komfortní údržbu
chodníků v zimním období.

V průběhu každoročního setkání knihovníků Blanenska ve Svitávce, které proběhlo pod záštitou Moravské zemské
knihovny v Brně, bylo oceněno 5 aktivních knihoven z našeho regionu, jednou
z nich byla i šebrovská knihovna. Poděkování patří knihovnici D. Dražkové, našim čtenářům za zájem a obci za velkou
podporu činnosti knihovny.

Srdečně zveme na vánoční koncert
v krásném prostoru kostela ve Svaté Kateřině v sobotu 7. ledna 2017 v 18 hod.
Uslyšíte koledovou mši Antonína Hradila a jiné vánoční písně v podání lelekovického chrámového sboru
Magniﬁcat pod vedením sbormistryně Inky Pospíšilové.
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Ze zasedání zastupitelstva
Přečtěte si to nejdůležitější ze zasedání obecního zastupitelstva od září do listopadu.
Kompletní zápisy jsou k dispozici na webových stránkách obce www.sebrov-katerina.cz.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
20. ZÁŘÍ 2016
• S
 tarosta seznámil OZ s průběhem auditu Krajského úřadu Jihomoravského
kraje a se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Šebrov-Kateřina za rok 2016 ze dne 6. 9. 2016.
Při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
• Z
 astupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo ve věci vypracování
územní studie pro rozvojovou lokalitu
Za Humny na severním okraji obce Šebrov. Zastupitelstvo také schválilo přijetí
daru od vlastníků pozemků v lokalitě Za
Humny formou příspěvku na studii ve
výši odpovídající podílu jejich pozemků
na celkové výměře.
• D
 ětské hřiště bude z důvodu plánované výstavby víceúčelové haly přemístěno z lokality pod OÚ ke sportovnímu
hřišti naproti ZŠ a MŠ Šebrov

•

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
18. ŘÍJNA 2016
• S
 tarosta seznámil OZ s průběhem
veřejnosprávní kontroly Základní
školy a mateřské školy Šebrov a přečetl protokol o výsledku veřejnosprávní
kontroly provedené dne 6. 10. 2016.
• Z
 astupitelstvo schválilo poskytnutí daru na činnost Klubu seniorů při
OÚ v Lipůvce ve výši 3 500 Kč. Z naší
obce navštěvuje Klub seniorů při OÚ
Lipůvka 8 občanů.
• S
 tarosta informoval zastupitele o probíhajících jednáních mezi obcí a Spolkem zahrádkářů Šebrov ve věci směny
pozemků u hospodářského zařízení
spolku. Směna pozemků proběhne prostřednictvím směnné smlouvy s doplatkem pro spolek ze strany obce. Spolek
získá 44 m2 využívaných jako vstupní chodník do obchodu, obec získá
167 m2 využívaných jako sběrné místo
pro sběr tříděného odpadu. Dojde tedy
k souladu vlastnictví pozemků s jejich
užíváním.

Den seniorů
Na první říjnový den připravila obec pro
své občany oslavu Mezinárodního dne seniorů. V krásně vyzdobeném sále šebrovské hospůdky bylo veselo a na přítomné
čekalo kromě bohatého programu také
občerstvení. Žáci místní základní školy si
pro starší generaci připravili pásmo scének, písniček a básniček, a tím vykouzlili
úsměv na tváři všech přítomných. Při závěrečné písni Jarošovský pivovar byl slyšet zpěv nejen dětí, ale i dospělých.
Ve svém nabitém programu si našla chvilku a zahrála několik krásných skladeb
mistryně České republiky ve hře na akordeon Vendula Závodníková.
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V rozdávání radosti a smíchu pokračovala hudební skupina SPRINT. Hrála písně
různých žánrů, takže si každý přišel na
své. Podle ohlasu přítomných můžeme
očekávat příští rok opět plný sál.
Jana Bojanovská

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
15. LISTOPADU 2016
• Z
 astupitestvo se věnovalo žádosti
obce Lipůvka o příspěvek na provozní
náklady Sběrného střediska odpadů
Lipůvka ve výši 193 713 Kč, připadající
dle žádosti Lipůvky na naši obec. Zastupitelstvo obce uznává nutnost spravedlivě
se spolupodílet na provozních nákladech
Sběrného střediska odpadů Lipůvka, ale
neschvaluje navrženou metodiku výpočtu částečného krytí provozních nákladů
podle procentuální výše počtu obyvatel
obce Šebrov-Kateřina k celkovému počtu
obyvatel ze svozové oblasti a zároveň neschvaluje navrhovaný podíl na nákladech
ve výši 193 713 Kč. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce k dalšímu jednání s obcí
Lipůvka, které povede ke stanovení částky odpovídající skutečnému využívání
SSO Lipůvka občany naší obce. Dále
pověřilo starostu obce k jednání s obcí
Lipůvka ve věci hledání úspor na provozních nákladech střediska.

ZPRAVODAJ

4/2016

Svatomartinská cesta za pokladem
V

e čtvrtek 10. listopadu uspořádala naše
škola tradiční „Svatomartinské odpoledne“. V 17.00 hod. jsme se všichni sešli
před obecním úřadem a společně jsme si
zazpívali první písničku. Žáci pátého ročníku si pro ostatní připravili pásmo zajímavostí a historických faktů o svatém Martinovi,
které proložili svatomartinskými básničkami
a písněmi. Přivolali jsme našeho školního
Martina, který přijel na bílém koni a přivezl
poselství, ve kterém bylo napsáno, že se máme vydat hledat svatomartinský poklad. Průvod vedl obcí a všichni si na cestu svítili svými
lampiony. Došli jsme až na louku nad vesnicí, kde jsme poklad skutečně našli – truhlu a v ní… ještě pár úkolů . Ale po jejich splnění nás
už sladké pečené podkovičky s čokoládovou polevou čekaly. Všem nám přišly k duhu!
Žáci ZŠ Šebrov

Dopoledne

s mistrem světa v boxu

Najít v nabitém programu bývalého profesionálního boxerského mistra světa Lukáše
Konečného volný termín pro naše žáky nebylo vůbec jednoduché. Ale povedlo se a trénink
s ním a jeho stejně sportovně zapálenou manželkou byl naplánován na 26. září.
všem kam s tak vzácnou sportovní
návštěvou jít, když nemáme tělocvičnu? Díky našemu projektu HEJ!bejme se
dotovaného programem Škol podporujících zdraví Jihomoravského kraje jsme si
mohli pronajmout část krásného sportovního areálu VUT v Brně.

O

tréninku důkladně zabrat. Nestrpěl ulívání
a odfláknutý cvik častoval peprnými výrazy. Děti odcházely sice totálně vyčerpané, ale nadšené svými výkony. Venku na
atletickém stadionu je čekalo seznámení
s některými z atletických disciplín v tréninku vedeném půvabnou Jarkou Konečnou.

K

P

dyž přijel drobný, sympatický a milý
pán s brýlemi, nechtěli jsme věřit, že
někdy bojoval v ringu. Avšak jen do doby,
než vkročil do tělocvičny! Tam se z něj
stal tygr, který dal dětem při kondičním

o krátké přestávce na svačinku následoval pro chlapce trénink boxerských
dovednosti s Lukášem (ale podívat se
byly i malé slečny )
a pro děvčata zumba
s paní Jarkou na tartanové ploše pod širým
nebem. Celé slunečné
dopoledne nepředstavitelně rychle uběhlo,
děti se nechtěly rozloučit ani s trenéry, ani se
sportovním stadionem.
Nicméně museli jsme
všemu dát sbohem. Dětské zklamání přece jen
zmírnili manželé Koneč-

ní příslibem, že podobné dopoledne pro
nás znovu připraví – snad už v naší nové
tělocvičně!
Renata Nechvátalová
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Nový seriál 2017

„Střípky z minulosti naší obce“
Vážení a milí čtenáři, na příští rok pro vás připravujeme zcela novou rubriku Střípky z minulosti naší
obce. Co nového vám přinese samozřejmě úplně neprozradíme, přece však jen poskytneme malou
„ochutnávku“.

Č

ím hlouběji do minulosti, tím méně zdrojů a informací – platí
pro dějiny malých obcí zejména. Časově blíže k současnosti
pramenů naopak přibývá početně i druhově a informace třeba
vědomě vybírat. Takže „střípky“ z minulosti mohou mít původ,
jak plyne ze stručného srovnání, z různých okolností a zřetelů.
V začátku naší rubriky budeme vděčni panu Jiříku Skřivánkovi, vzdělanci poetického jména a úředníku šlechtického majetku v Blansku, který v letech 1594–1612 dal pořizovat opisy své
úřední, zčásti též soukromé korespondence. Její kopiář zůstal
dodnes zachován v Moravském zemském archivu. Z několika
stovek kratších textů jich asi třicet obsahuje zmínky o Šebrově
i Svaté Kateřině. Právě ony budou základem „střípků“ z toho
mála, co víme o obrazu naší obce před 400 léty.
Arnošt Skoupý

Co víme
o historii obce a okolí?
Nyní již o mnoho více. Zrovna jako v minulém roce, tak i letos se mnozí občané těšili na přednášku našeho rodáka
Arnošta Skoupého. Dlouhá léta učil na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dlužno
podotknout, že už jako její student napsal práci o hospodářských dějinách Šebrova do roku 1848. Tentokrát šel za toto
období a přítomné občany seznámil s místními dějinami novodobými sahajícími až do 20. století.

N

aši dávní předchůdci, kteří tu žili od
sklonku 15. století v šesti až osmi staveních, po mnohé generace zúrodňovali
nepříliš plodnou zem a navzdory osudu
těch osad, které v blízkosti zanikly, zachovali této vsi život. Až od konce 18. století
se rodily nové základní rysy naší obce, po
dlouhou dobu jen zemědělské a vždy čistě české. Ta po dlouhá staletí stagnovala
a nerozšiřovala se. Kromě selských stavení a chalupnických domků tu byl v polovině 18. století i panský šenk (č. 19) a nezbytný vesnický řemeslník – kovář (v č. 18
Charvát Josef).
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U

skupení selských hospodářství se dlouho uzavíralo do neměnnosti – v žádném případě neposkytli sedláci zemědělskou půdu na stavbu domů. S postupným
růstem průmyslu v blízkém Blansku, Adamově či Brně se v Šebrově měnilo složení obyvatelstva, přibývalo řemeslníků, živnostníků, hlavně dělnictva. Řešení bytové
otázky se nacházelo ve využití neúrodných
lokalit. Proto byly zastavěny Končiny, i když
ve skále, zrovna tak se otevřela možnost
stavět pod stráněmi Za horkou. V roce 1900
bylo ve vsi již 91 domů s 646 obyvateli.

P

řítomní se mimo jiné pobavili rozlišováním jednotlivých rodin. Například
Skoupých bylo v obci nepočítaně, a tak
musely nastoupit přezdívky, které jsou
v mnoha případech platné ještě dnes.

V

elký dík patří přednášejícímu, který
opravdu zaujal. O této zajímavé přednášce by se dalo říci daleko víc, ale přijďte
na takové zajímavé akce sami.
Jan Matal
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Dva roky od první schůzky
Stovka družinových schůzek, více jak desítka akcí pro děti, to je stručný souhrn našich aktivit za druhý rok skautingu
v Šebrově-Kateřině. Takže k další oslavě, ke snědení narozeninového dortu, uvaření (i k mírnému připálení) kotlíkového
guláše, rozbalování dárků a k ohňostroji se důvod opět našel.

K

do z nás starších si prošel skautingem, turistickým oddílem nebo uvolněnějším pionýrem a měl i štěstí na vedoucí, vzpomíná na zážitky z klubovny,
lesa, táboření, výpravu a spoustu kamarádů. Možná se ještě dožijeme doby, kdy do
papírového obecního zpravodaje budeme
moct připojit videa z našich výprav a budou pohyblivá jako fotografie v knihách
Harryho Pottera. Čtenáři si tak o nás udělají reálnější představu. Sledujeme denně,
co děti dokáží, že ohně (sekyrky, práce,
nože, tmy…) se není potřeba bát, že jen
tak sfouknout svíčku je nuda – na co mám
prsty. Že na tábor není potřeba si brát profíka kuchaře, ale skauti si uvaří, stany si

sami postaví, jídlo si nakoupí, pitnou vodu
dovezou, nášivku na kroj přišijí, na strom
vylezou…

N

echceme vás strašit, ale i o tom skauting je. Vede nás k samostatnosti,
překonávání velkých i malých překážek,
myslí na výchovu a má k tomu oproti jiným
kroužkům lepší předpoklady, především
díky dlouholeté tradici a propracované
výchovné metodě. Navíc skauting pozitivně ovlivňuje i nás dospělé. Věnujeme se
vzdělávání vedoucích a rádců, jezdíme
na pedagogické, duchovní i zdravotnické kurzy. Nabíjí nás příroda, pokrok dětí,
společné porady i pozitivní reakce okolí.

O

bavy nás, rodičů, jsou samozřejmě
na místě. Můžeme se rozhodnout,
jestli bude lepší držet dítě doma v bezpečí, skauting mu neumožnit, schůzky mu
zakázat. Chápeme to. Než se tak ale rozhodnete, je podle nás nejlepší variantou
přijít na schůzku, jet s námi na výpravu či
tábor a pomoct nám. Vezměte své lano,
svou sekyrku a učte s námi děti, jak štípat dříví, jak ze stromu či skály už nikdy
nespadnout.

D

o nového roku vám přejeme spoustu
zážitků, pevná přátelství, hodně sil,
elánu a radosti.
Michal Sýkora

Čí so hody? Naše!
Krojované hody jsou jedna ze základních
tradic vesnického života a venkovské kultury, a proto ani naše vesnice není výjimkou.

L

etošní šebrovské hody se konaly ve třetím týdnu měsíce října, tedy 14.–16. 10.
Celé krojované slavnosti předcházelo velké chystání a přípravy. Krom secvičení
hodové besedy bylo třeba zajistit výzdobu
šebrovského sálu, dále pokácení, očištění a postavení hodové máje, zajistit víno
a občerstvení, ale zejména pozvat všechny obyvatele Šebrova na večerní hodovou
slavnost v šebrovské hospodě.

P

átek byl vyhrazen pro stavbu máje. Jelikož ale takové stavění máje je mnohem náročnější než její kácení, bylo zapotřebí co nejvíce šikovných rukou. A proto
se v 16.30 sešli všichni stárci a stárky spolu s místními ochotníky před šebrovskou
hospodou, aby se dílo zdařilo co nejlépe.
A vskutku, společně jsme zabrali a májka
byla bez větších problémů postavena.

V

sobotu se v 10 hodin sešla chasa před
obecním úřadem, aby si od starosty
obce vyžádala právo pořádat hody. Celý
slavnostní ceremoniál předávání práva, kdy
se stárci zavázali, že dohlédnou na řádný
chod celých hodů, proběhl hladce, a tak
se mohli stárci se stárkami odebrat před
místní hospodu, kde v 11 hodin starší stárci a stárky předtančili Českou i Moravskou
besedu a nejmenší děti předvedly taneček,
který si pod vedením rodičů připravily.

N

ásledoval tradiční průvod obcí, kdy
stárci chodili od domu k domu a zvali přítomné na večerní hodovou zábavu.

U některých domů se zdrželi trochu déle,
neboť pro ně bylo připraveno občerstvení
ve formě chlebíčků, koláčků a jiných dobrot a bylo by jistě neslušné odmítnout.

O

smá hodina večerní byla ve znamení České a Moravské besedy, kterou
stárci a stárky odtančili v sále šebrovské
hospody. Potom začala k tanci a zábavě
hrát kapela Pohoda. Nechyběla samozřejmě tradiční bohatá tombola a na večer bylo připravené krátké taneční pásmo
zinscenované staršími stárky a stárkami.

N

utno říci, že letošní hody se vydařily –
počasí bylo krásné, hodová májka nebyla odcizena a šebrovský sál stále stojí.
Snad i příští rok se celá akce vydaří!
Vojta Dražka
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