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Vážení a milí spoluobčané!
stále ještě nestojí! Mělo tedy vůbec smysl
chodit k referendu?

Čas letí rychleji, než by si mnozí z nás přáli.
Jako voda uteklo nejen léto a prázdniny, ale
i deset měsíců od konání místního referenda. Referenda, ve kterém jste naprostou
většinou hlasů jasně rozhodli, že výstavbu víceúčelové haly podporujete. Ona ale

Rozhodně ano! Dnes opravdu není nic
jednoduché. Ačkoli se zdánlivě nic neděje,
výstavba haly se přesto nezadržitelně blíží.
Stejná pracovní skupina z řad zastupitelů
i odborné veřejnosti, která pro vás připravila
studii haly, pokračuje dále ve své práci. Samotná studie samozřejmě k výstavbě zdaleka nestačí, byla pouze prvotním nezbytným
výchozím krokem. Nyní je třeba důkladně
promyslet všechny detaily a spolu s vítězným dodavatelem projektové dokumentace
dovést projekt přes územní a stavební řízení i výběrové řízení na dodavatele prací až
k úspěšné realizaci. Rozumím samozřejmě
smutku současných čtvrťáků a páťáků – tak
rádi by si také užili tělocvik v nové hale!
Některé věci ale bohužel urychlit nemohu,
i kdybych sebevíc chtěl.

Přípravné zemní a demoliční práce zahájíme ke konci letošního roku. I k nim bylo samozřejmě nezbytné zajistit kladné stanovisko stavebního úřadu. Během stavby nebude
bohužel možné využívat oblíbené dětské
hřiště pod obecním úřadem, práce jsme proto posunuli až ke konci letošní sezony. Zahájení realizace vlastní stavby bude možné
nejdříve v druhém čtvrtletí příštího roku, po
splnění všech náležitostí a termínů požadovaných legislativními předpisy ČR, zejména
zákonem o územním plánování a stavebním
řádu a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Nebudou to tedy letos poslední hody,
které strávíme společně v sále šebrovské
restaurace. Zlatá doba našich dědů a pradědů, kdy bylo vše snadné a jednoduché, je
zkrátka již nenávratně pryč.
Přeji vám všem krásný slunečný podzim.
Radek Kloz, starosta obce

OBEC ŠEBROV-KATEŘINA ZVE VŠECHNY NA OSLAVY

Zveme vás
na
tradiční

MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ
30. 9.–1. 10. 2016
PÁTEK 30. 9. 2016

SOBOTA 1. 10. 2016

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA
ŠEBROV-KATEŘINA V DOBÁCH
NAŠICH DĚDŮ A PRADĚDŮ
Přednáška našeho rodáka,
dlouholetého člena katedry historie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci PhDr. Arnošta Skoupého.
Přednáška, která bude zahrnovat
časový úsek 1781–1938, volně navazuje
na poutavou a velmi úspěšnou besedu
Dávná minulost naší obce.
•

OSLAVA DNE SENIORŮ OBCE
ŠEBROV-KATEŘINA
Srdečně vás zveme na přátelské
posezení s muzikou v podání
blanenské skupiny Hudba Sprint,
která vám zahraje k poslechu i tanci.
Dále se můžete těšit na vystoupení dětí
Základní a Mateřské školy v Šebrově
a další kulturní vystoupení.
Bude vás čekat i malé občerstvení.
•

Všechny (nejen seniory) srdečně zveme
do prostor MŠ v Šebrově od 18 hod.

Oslava se koná v šebrovské restauraci
od 15 hod.
Vstup zdarma

ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
1. prosince 2016
v 17 hodin
(U Křížku).
•
Připraveno je
vystoupení dětí
ZŠ a MŠ Šebrov
i malé
občerstvení.
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Práce pro obec
je třeba si vážit

Hurá do školy!
P

rázdniny definitivně skončily a ve čtvrtek 1. září
jsme přivítali v naší základní
škole nové žáčky. Do první
třídy nastoupilo celkem deset
dětí. Děti a jejich rodiče i prarodiče přivítala paní ředitelka
společně s paní učitelkou první třídy. Všem dětem popřály
šťastné vykročení do školního roku a hodně úspěchů
ve škole. Tento pro prvňáčky
slavnostní den jsme zpečetili
fotografií před školou.

S
A

3/2016

Chceme mít obec krásnou, čistou
a upravenou. Proto také údržbě veřejných prostor v letošním roce věnujeme
zvýšenou pozornost.

S

tejně jako každý rok přivítali všichni zaměstnanci naší školy i ostatní děti z vyšších
ročníků, které školní prostředí již dobře znají.
teď s chutí do dalšího školního roku!
Jana Honzáková

Šebrovský turnaj
v malé kopané
V

sobotu 16. července se nám podařilo uspořádat turnaj v malé kopané. Opět jsme
byli svědky mnoha krásných fotbalových utkání. Na turnaji se potkaly týmy z blízkého i širokého okolí a letos i tři manšafty ze Šebrova. Počasí ideální, tráva lehce
zastřižená a od ranních hodin na dvou hřištích probíhalo jedno utkání za druhým. Pro
ty, co se přišli jen podívat nebo osvěžit, byla připravena příjemná obsluha ve stánku,
pivko nebo sodovka na čepu a dobroty z udírny.

amozřejmě ne vše se nám daří tak,
jak bychom chtěli. Přesto si troufám
tvrdit, že na stavu obce je naše snaha zcela zřetelně znát. Rád bych za
to veřejně poděkoval všem, kteří se
na těžké a náročné práci při údržbě
obce osobně podílejí. Velice si jejich
práce vážím. Je to k nevíře, ale přesto se najdou mezi námi lidé, kteří jízlivými posměšky význam jejich práce
zlehčují. Sami nepomohou, druhým se
smějí. Co říci o člověku, který odhodí
nedopalek na právě zametený chodník
či ublíží hloupou poznámkou těm, kteří
pořádek v obci zajišťují?
Radek Kloz

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Spolek zahrádkářů Šebrov
nabízí k pronájmu prostory
určené pro místní obchod
s potravinami.
Volné od 1. 1. 2017.
Kontakt:
paní Lukaščíková,
mobil 777 652 484

P

o ukončení fotbalových utkání ve skupinách následovala vyřazovací fáze. Do té se dostaly čtyři týmy:
Vranov, Brno, Šebrov mlaďoši a Šebrov seniors. Ke spokojenosti domácích fanoušků oba naše týmy postoupily
do finále, a tak bylo jasné, že tentokrát zůstane vítězný
pohár doma. Nakonec se z vítězství překvapivě radoval
tým Šebrov seniors. Na druhém místě tedy skončil tým
Šebrov mlaďoši a třetí místo po penaltovém rozstřelu
vybojoval tým Vranova. Nejlepším střelcem a hráčem
celého turnaje se stal Ondřej Ullmann ze Šebrova.

D

oufáme, že naši fanoušci se dobře bavili a že se příští rok na této vydařené akci opět setkáme.
Marek Nechvíle
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Ze zasedání zastupitelstva
Zajímá vás, co se projednává na schůzích zastupitelstva? Čtěte dále. Kompletní zápisy
jsou k dispozici na webových stránkách obce www.sebrov-katerina.cz.

ZASEDÁNÍ ZAST. 21. 6. 2016
•	Zástupci společnosti ProVenkov, spol.
s r.o. seznámili zastupitele s vypracovanou pracovní verzí studie odkanalizování
obce včetně vyčíslení předpokládaných
investičních a provozních nákladů u jednotlivých variant. Studie bude projednána
s vodoprávním úřadem, správcem povodí
a vodního toku a s krajským úřadem.
•	Zastupitelstvo obce bere na vědomí koupi křovinořezu Husqvarna a dále schvaluje koupi malotraktoru se zimní výbavou a příslušenstvím v maximální hodnotě
773 190 Kč včetně DPH.
•	Víceúčelová hala Šebrov – aktuální informace
– Dne 21. 4. 2016 byl vydán souhlas s odstraněním stavby zdravotního střediska.
Demolice je nezbytným předpokladem
výstavby haly schválené referendem
a bude provedena částečně vlastními
silami. Zůstatková účetní hodnota střediska bude součástí pořizovací hodnoty
budoucí víceúčelové haly.

– Dne 9. 6. 2016 bylo zahájeno územní
řízení na terénní úpravy na pozemcích
parc. č. 124, 125 a 127 v k. ú. Šebrov
a stavbu oplocení. Předpokládaný termín
provádění zemních prací je podzim 2016.
– Na počátku měsíce července 2016 zadal starosta veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení, stavební povolení a výběr dodavatele.

ZASEDÁNÍ ZAST. 19. 7. 2016
•	Proběhlo výběrové řízení na zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a výběr dodavatele
víceúčelové haly Šebrov. Do výběrového
řízení se přihlásili čtyři uchazeči, vítězem
se stal pan Lukáš Novotný z Blanska, který nabídl nejnižší cenu. Vítězná nabídková
cena včetně DPH činí 740 000 Kč.
•	V budově ZŠ a MŠ Šebrov proběhla instalace nového zabezpečovacího zařízení a rekonstrukce rozvodů datových
kabelů a videotelefonu. V chodbě prvního nadzemního podlaží byly instalovány

sádrokartonové podhledy, opravované
místnosti byly nově vymalovány.
•	Probíhající stavební úpravy sociálního zázemí sportovního areálu v Luzích mají
za cíl revitalizovat a modernizovat chátrající
obecní budovy na hřišti v Luzích a zároveň
zabránit podstatnému navýšení nákladů
v budoucnu. Většina stavebních prací byla
dokončena, zbývá položení dlažby v šatně
hostů, instalace komína a vstupních dveří.
Všechny stavební otvory budou opatřeny
mříží. Nová fasáda bude ze strany hřiště doplněna palubkovou stěnou. Na stavbu jsme
získali dotaci 200 000 Kč.
•	Během letních prázdnin proběhne oprava
památníků padlých v I. světové válce
v Šebrově i Svaté Kateřině. Na akci jsme
získali dotaci 40 000 Kč.
•	Zastupitelé hledali řešení vyčištění umělého povrchu hřiště před školou, jehož
údržba je, zejména v období po silnějších
deštích, stále náročnější. Marek Nechvíle
si vzal na starost oslovení dodavatelské firmy s požadavkem návrhu možného řešení.

CO NÁS PÁLÍ – čistota míst pro sběr tříděného odpadu
Já vím, kontejnerů je málo a jsou neprakticky rozmístěné. Proto
také usilujeme o získání pozemků pro rozšíření sběrných míst
a získání dotace na podstatné navýšení počtu nádob. Proč ale
ty stávající nevyužíváme s rozumem? Je opravdu takový problém sešlapat petlahev, než ji vhodím do kontejneru? Je normální vhodit do kontejneru na papír nerozloženou krabici tak,
aby ho zabrala celý? Je nejlepším způsobem, jak se zbavit
kostí z kuřete, jejich vyhození do kontejneru na kov? Je slušné

PROČ JEŠTĚ NEMÁME KOMPOSTÉRY?
Protože byla dotace vypsána až v září 2016. I v případě, že
uspějeme, kompostéry získáme nejdříve za rok. Zažádali jsme
o dotaci navzdory nedostatečnému zájmu ze strany našich
občanů. Kompostéry ale budou pro občany zdarma. Pokud
tedy dotaci získáme, jistě se přihlásí i další.
Radek Kloz
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vyskládat sklenice vedle kontejnerů na plast s vědomím, že
to bude muset někdo po mně poklízet? Je standardní zbavit
se mrtvého zvířete jeho pohozením do kontejneru na papír?
Obci nezbývá nic jiného, než začít monitorovat stávající sběrná místa systémem fotopastí a kamer. Ti slušní na tom vydělají. A konečně budeme znát ty neslušné.
Radek Kloz

NESVÍTÍ SVĚTLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
NEBO NEHRAJE OBECNÍ ROZHLAS.
CO S TÍM?
Informujte starostu – mobil 702 058 878 nebo na e-mail
obec@sebrov-katerina.cz, a to pokud možno IHNED.
Opravy zajistíme v nejbližším možném termínu při zaevidování poruch v počtu více než tří.
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Co se děje v naší škole?
O tom, co čeká šebrovské školáky v letošním roce, i o tom, jaký byl rok minulý, se dozvíte v rozhovoru s ředitelkou
ZŠ a MŠ Šebrov Janou Klozovou.
lem ověření si úrovně výchovně-vzdělávacího procesu. Je to pro nás učitele jedna
ze zpětných vazeb naší práce. A věřte, že
máme vždy velkou radost, protože výsledky našich žáků jsou pokaždé lepší, než je
celorepublikový průměr. Ani letos páťáci
nezklamali. Zvolili jsme testování Scio-Stonožka (český jazyk, anglický jazyk
a matematika) a naše škola byla zařazena mezi úspěšné školy s nadprůměrnými
výsledky. Dobrým výsledkům napomáhá
také to, že v málopočetných třídách máme
mnoho příležitostí k individuálnímu přístupu k žákům.
Často se řeší, zda dětem zakázat/nezakázat ve škole mobily,
tablety a podobná zařízení. Jak
se na to díváte vy a jak se tento
problém řeší v šebrovské škole?
Paní ředitelka je již tradiční moderátorka
všech školních akcí.

Jak hodnotíte uplynulý školní rok?
Co se povedlo více a co méně?
Uplynulý školní rok jsme společně vyhodnotili jako úspěšný, neboť se nám podařilo
naplnit téměř vše, co jsme si naplánovali.
Za nejdůležitější považujeme, že se nám
daří v šebrovské škole udržovat pohodu,
vstřícné klima a otevřenou komunikaci.
Usilujeme o to, aby vzdělávání bylo co
nejefektivnější a výuka smysluplná. Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu
a ochraně přírody. Proto jsme jako škola
zapojeni do projektů Škola podporující
zdraví, Ovoce do škol, Les ve škole a Recyklohraní. Samozřejmě, vždycky je co
zlepšovat a to shledáváme jako úkol do
dalších let.
Žáci pátých ročníků se účastnili
srovnávacích testů – jak si vedli?
Testování žáků 5. ročníku provádíme již
několik let pravidelně na jaře, a to za úče-

Počítače, stejně jako ostatní informační
a komunikační technologie, patří neodmyslitelně k životu moderního člověka
a většina z nás se bez nich už v dnešní
době neobejde. U nás ve škole panuje
stejný názor – využívat ano, ale rozumně. Rozvíjet u dětí potřebné dovednosti
v oblasti informačních a komunikačních
technologií je nutné již na 1. stupni. Postupem času se nám podařilo zajistit dostatečné množství počítačů vybavených
kvalitními výukovými programy, na nichž
si žáci mohou sami procvičovat učivo
jednotlivých předmětů v rámci vyučovací
hodiny, od 5. ročníku mají žáci povinný
předmět informatiku. Co se týče otázky zakázat/nezakázat ve škole mobily
a tablety, stanovili jsme si s rodiči a žáky
jasné pravidlo – tablety do školy nenosíme a mobily jsou během vyučování, a to
platí i po dobu přestávek (důležité hovory
nezakazujeme), uloženy v aktovce. Nechceme, aby žáci trávili přestávky hraním her na tabletu či mobilu. Přestávka
má sloužit k tomu, aby žáci relaxovali,
proběhli se a využili čas k vzájemné komunikaci mezi sebou.

K poslednímu říjnu odchází na
mateřskou dovolenou žáky velmi
oblíbená paní učitelka Nechvátalová. Kdo ji zastoupí? Bylo těžké
najít za ni náhradu?
Už ve chvíli, kdy mně paní učitelka sdělovala radostnou zprávu (mám na mysli
těhotenství ne odchod ), jsem věděla,
že najít za ni náhradu bude těžké. Zároveň jsem však věřila, že na tuto příležitost někde čeká vhodný uchazeč.
A to se naplnilo. Hledání bylo náročné,
ale vhodný uchazeč se nakonec našel.
Od 1. listopadu vystřídá paní učitelku
Nechvátalovou sympatický pan učitel
s mnohaletými zkušenostmi. Já osobně
mu přeji, aby si ho nejen děti, ale i rodiče
oblíbili a aby se mu v naší škole líbilo. No
a paní učitelce Nechvátalové přeji krásné a šťastné chvíle na mateřské a rodičovské dovolené. Za všechno, co pro
naši šebrovskou školu dělá, si zaslouží
trochu odpočinku . A až si odpočine,
může zase s novým elánem pokračovat
v započatém díle.
Co čeká šebrovské školáky v letošním školním roce?
Tak především, letošní podzim bude ve
znamení projektu „HEJ!bejme se“, na který jsme získali dotaci ve výši 41 000 Kč.
Finance budou využity na různé sportovní
akce a výukové programy pro děti. Všechny děti a jejich rodiče, ale i ostatní občané se mohou těšit na tradiční lampionový
průvod, který plánujeme na 10. listopadu.
Na advent chystáme vánoční vystoupení
žáků základní školy v Zahradnictví u Kopřivů a ve spolupráci s obcí každoroční
rozsvěcení vánočního stromu – letos
1. prosince. To je asi to nejdůležitější, co
nás čeká v nejbližší době, samozřejmě
když pominu to, co je naší hlavní prioritou,
a to je kvalitní vzdělávání dětí.
Martina Rychtarová
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Problém počátků vsi
Svatá Kateřina
M

lhavost počátků vsi Svatá Kateřina je
spojena mimo jiné se skutečností, že
na rozdíl od většiny vesnic nebo obcí blanenského regionu neznáme údaj o první písemné zmínce. Letopočet dokončení kateřinského kostela, rok 1469, je všeobecně přijímán
podle data uvedeného na stěně. Nikomu se
však zatím nepodařilo uvedenou dataci doložit (ani vyvrátit) také nálezem z písemného
pramene. Avšak datování počátků samé vsi,
která posléze přijala jméno patronky místního pozoruhodného kostela, je ještě komplikovanější, neboť chybí bližší časový údaj
s nimi spojený. Tak jako je zřejmé, že už v zárodečném stadiu přejímala vznikající osada
své pojmenování podle kostela sv. Kateřiny,
tak rovněž nepochybný je její vznik ve spojitosti s existencí blízkého Šebrova (první písemná zpráva z roku 1378).

P

odobně jako v Šebrově, tak i v Kateřině tvořil potok hranici mezi blanenským panstvím (levý břeh) a panstvím
kuřimským, které bylo od 16. století v ma-

Kostel ve Sv. Kateřině r. 1819
(reprodukce kresby)

jetku města Brna. Kateřinu jako ves či
osadu ještě neuvádí ani klíčový pramen
z roku 1570, jímž je urbář kuřimského statku. V Šebrově tento urbář zaznamenává
šest usedlostí povinných poplatky. Obsahuje jména šesti hospodářů, vůbec první
nám v Šebrově známá. Z nich zápis o Filomeně z Mačkova podsedku uvádí, že ta
platí „... z louky w horach u Svaty Katerzyny... z louky a z poli v horach obecnich
Ssebrowskych...“. [pozn. aut.: hora znamená les] To je snad jedna z nejranějších
písemných zmínek o Svaté Kateřině.

Z

Kostel ve Sv. Kateřině
na dobové fotografii
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e stejného století známe také strukturu
vesnic blanenského panství z r. 1546.
Soupis zaznamenává kromě Šebrova
i Olešnou, Hořice a jiné, Kateřinu však
ne. Až v roce 1591 najdeme o kostelíku
informaci v majetkovém vkladu blanenského statku Janu Žalkovskému: „... se
všemi toho panství mezemi a hranicemi
i se všelijakejmi pustotinami, s kostelíkem
sv. Panny Kateřiny v horách i s lidmi při

tom kostelíku přistavenejmi na tom panství
ležícími...“ Z let 1594–1612 pak máme kopie bohaté korespondence blanenského
úředníka. Ten v roce 1595 píše nejprve
o mlýnu šebrovském, dva roky poté však
už jako o mlýnu ve Svaté Kateřině. A tak
onen záznam z roku 1570 nám naznačuje
počátky mýcení a osídlování (urbář Kuřim)
a mlýn z 1595 chápeme jako znak vrchnostenského podnikání ve Svaté Kateřině.
V dalším kuřimském urbáři po třicetileté
válce se však její jméno náhle (překvapivě, ale přechodně!!) objevuje v podobě
Nový Šebrovec nebo i Malý Šebrovec.
Sídelní jádro vsi vznikalo tedy v uvedeném
období na kuřimské straně potoka (Paseka), a to přičiněním dvou až tří generací.
Jejich úsilí bylo krutě zasaženo a zbrzděno řáděním švédských vojsk v době
dobývání Nového hradu a obléhání Brna
(1645). Dalších 200 let se ves vyvíjela ve
spojení se Šebrovem, samostatnou obcí
se stala v roce 1868.
Arnošt Skoupý
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NÁŠ DRUHÝ SKAUTSKÝ TÁBOR

Hned na začátku letních prázdnin jsme vyrazili do tábořiště Norbetka u Vysočan, kde
jsme strávili první dva červencové týdny. Byl to už druhý tábor našeho šebrovského
oddílu, který jsme měli stejně jako loni dohromady se skauty z Blanska.

T

ábor vedl Víťa Pořízek z Blanska, zástupcem byl náš šebrovský vedoucí Michal
Sýkora. Spali jsme v teepee (víte, že v teepee si můžete i zatopit?), tábořiště bylo
u potoka na palouku uprostřed temného (podle Sama)/úplně normálního (podle Maxe)
lesa. Bylo nás tam více než osmdesát a byli jsme rozdělení do několika družin. Jak je
zvykem, na každém táboře bývá vždy celotáborová hra, letos bylo téma Samurajové.

N

a táboře jsme plnili vlčácké a skautské sliby a různé skautské výzvy a dovednosti.
Nechyběla stezka odvahy ani kanadská noc. Byli jsme na spoustě výletů, například
na zřícenině hradu Holštejn nebo v aquaparku.

D

ozvěděli jsme se hodně nového, našli jsme si další kamarády a naučili se spoustu
zajímavých věcí. Těšíme se na příští tábor a doufáme, že bude stejně super jako
ten letošní. A jestli se chcete dozvědět víc o našem skautském oddíle, koukněte se na
stránky www.skautisebrov.cz.
Maxim a Samuel Rychtarovi

LÉTO VE SVATÉ KATEŘINĚ

Zahájení skautského
školního roku

K

aždoroční Vatra ve Svaté Kateřině se tento rok konala 9. července. Počasí vyšlo
naprosto dokonale, po celý den svítilo kateřinským hasičům sluníčko, takže příprava Vatry probíhala po několika předcházejících letech bez již tradičních obav z deště.
Letošní návštěvnost byla opravdu velká, pro děti i dospělé bylo připraveno několik druhů občerstvení, kolo štěstí, tombola a samozřejmě celý večer byl provázen hudbou.
Poděkování patří nejen pořadatelům, ale i všem, kteří přispěli do bohaté tomboly.

D

alší akcí kateřinských hasičů bylo již tradiční „Ukončení prázdnin“, aby se dětem
zpříjemnil nástup do školy. Malé i větší děti čekalo pět sportovních disciplín, sladkosti za jejich splnění, občerstvení a hlavně pohodové páteční odpoledne.
Lenka Komárková

Skautský oddíl AD FONTES připravil pro
děti zahájení skautského školního roku
a krátký program v klubovně i v přilehlé
skautské zahradě. Nováčky jsme v pondělí 5. 9. v 16.30 přivítali, provedli klubovnou a pobavili se o chystaném programu
na další měsíce. Scházíme se nově už
každý den, v šesti družinách, z nichž
každá má svého rádce, který se bude
věnovat jen své družince. Stále chceme
jezdit na výpravy, učit se o přírodě, dělat dobré skutky a připravovat se na svůj
první sólo tábor.
Michal Sýkora
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ŠKOLNÍ JARMARK
N

a letošní jarmark, který proběhl 25. června, jsme se připravovali opravdu důkladně. Vystoupení dětí ZŠ a MŠ jsme zaměřili na
Českou republiku a její kraje. Děti provedly dvojici mimozemšťánků naší zemí díky pásmu scének, pohádek, vtipných rozhovorů, básní a písniček. A skutečně se překonávaly – od roztomilých vystoupení těch nejmenších až po opravdové herecké a hudební
výkony těch větších. Po jejich zábavném představení následovala dražba obrazů vytvořených ve výtvarném kroužku. Poté se již děti
rozeběhly ke stánkům, kde nabízely své výrobky z hodin výtvarné výchovy. Povedené odpoledne zakončila svým koncertem skupina
Paradigma. K našemu úspěšnému jarmarku přispěli nemalou měrou i pracovníci OÚ a Sokola Šebrov.
Renata Nechvátalová
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