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v obci

Naše lesy
trpí suchem

Jak efektivně
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s odpadem
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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané!
Srdečně vás zdravím z první stránky prvního Zpravodaje roku 2019. Hned
v úvodu se musím omluvit
za opožděný termín jeho
vydání. Mohu za to já a má
velice sporná snaha fyzicky pracovat na hranici
svých možností. Přece jen
mi už není dvacet a množství operací také nezůstalo
zcela bez následků. Výsledek – zlomená pažní kost pod pravým ramenním kloubem. V práci pro obec jsem se sice snažil nepolevovat
(v duchu cimrmanovské výpravy k severnímu pólu „táhni
a srůstej, Frištenský“), bez ruky se ale, jak známo, opravdu psát nedá. Teď už jsem ale konečně částečně „srostl“,
a tak došlo i na náš opožděný občasník.
Hned v úvodu mám pro vás jednu velmi dobrou zprávu – v psaní editorialu se počínaje příštím číslem bude
střídat celá naše redakční rada. Skončí tak již čtyři roky
trvající, téměř nepřetržitá „show jednoho muže“ a úvodník získá nový, daleko pestřejší rozměr. Každý z redaktorů dostane možnost vyjádřit svůj pohled na jakoukoli
situaci v obci ve stylu „jak to vidím já“. Tím ale otevřenost
našeho plátku teprve začíná. Všichni jste srdečně zváni
přispět do Zpravodaje svým článkem či názorem k veřejnému dění i k dalšímu vývoji naší obce. Stačí opravdu
jen chtít…

zprovozňovat kluziště v Luzích, o to náročnější však byla
zimní údržba obce. Troufám si tvrdit, že až na drobná
zaváhání jsme ji zvládli docela dobře. A kluziště dětem
zprovoznili alespoň na kratičký čas naši hasiči ve Svaté
Kateřině. Děkujeme!
Do nového roku vpadla naše obec i přes moje zlomeniny vcelku svižně, pouze práce na hale se zoufale vlekly. A tak nezbývalo, než tlačit na dodavatele stavby. Jak
jinak než přes peníze. Skluz v pracích je i tak značný.
Průběh letošní zimy měl naštěstí i kladný dopad, práce nebylo nutné přerušit. Nádherného počasí loňského
podzimu dodavatelská ﬁrma totiž ani zdaleka nevyužila
na maximum. Sehnat kvalitní řemeslníky a stavební dělníky není dnes totiž vůbec jednoduché, to jen „netáhel“
a „vševědů“ máme stále víc a víc… Navzdory všem těžkostem se ale mezi školou a obecním úřadem pozvolna
zvedají opěrné zdi nové významné obecní stavby, zadané rozhodnutím místního všelidového referenda – multifunkční objekt budoucí „sokolovny“.
Zimu bez větších mrazů využila obec samozřejmě
i k mnoha jiným aktivitám. I jejich prostý popis přesahuje ale prostorové možnosti tohoto úvodníku. Vůbec o nic
ale nepřijdete, vše si můžete v klidu přečíst na následujících stránkách. Tak se jen se pohodlně usaďte, dejte si
dobrý čaj nebo kávu a začněte číst…
Krásné slunečné dny,
ale i dostatek srážek vám přeje
Radek Kloz, starosta obce

Tento úvodník je ale stále ještě moje parketa, a tak ho
využiji ke stručnému shrnutí počátku roku v naší obci.
Počasí v úvodu roku bylo chaotické, nestálé, plné extrémů a překotných změn. Letos nemělo žádný smysl
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KDY BUDEME MÍT V OBCI SPLAŠKOVOU KANALIZACI
A ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD?
Dlouhodobým záměrem obce je vybudování oddílné splaškové kanalizace a ČOV, jelikož v současné době není
zajištěno čištění odpadních vod dle platné zákonné legislativy.
Proto obec podala žádost o poskytnutí podpory z prostředků EU (naše žádost byla akceptována, pro vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace musíme ale splnit ještě několik dalších
podmínek). V souvislosti se zajištěním spoluﬁnancování výdajů na realizaci tohoto projektu a posílení vlastních zdrojů
jsme také opakovaně požádali SFŽP ČR o poskytnutí podpory formou výhodné zápůjčky, neboť obec nemá samozřejmě k dispozici vzhledem k velkému rozsahu díla dostatek
vlastních zdrojů. V současné době připravujeme podklady
pro zpracování zadávací dokumentace k výběrovému řízení
na dodavatele stavebních prací a rovněž je v řízení stavební
(vodoprávní) povolení k danému projektu.
Kdy tedy budeme mít v obci splaškovou kanalizaci a ČOV?
To bohužel stále ještě nevím. Náklady na její vybudování

v podmínkách naší obce jsou totiž opravdu velké. Bez získání dotační podpory z EU a zároveň zajištění dostatečných
vlastních nízkoúročených úvěrových zdrojů není možné vůbec zahájit realizaci výše zmíněného projektu, byť budeme
mít vše připraveno včas.
V letním zpravodaji 2/2019 přineseme podrobný rozbor
celé problematiky, důvody výstavby i nutné etapizace,
předpokládané náklady pro obec i pro jednotlivé domácnosti a rovněž vysvětlíme, proč likvidace odpadních vod
v souladu se stávajícím čerstvě novelizovaným zákonem
o vodách občany nepřipojené na splaškovou kanalizaci
vychází v důsledku mnohem dráž, než kdyby jen platili
stočné.
Radek Kloz

CO JE NOVÉHO NA WEBU OBCE?
Jak jsme vás informovali již ve Zpravodaji 4/2018, zavedla pro vás obec na sklonku loňského roku nový, modernější
a přehlednější web (www.sebrov-katerina.cz). Nově jsme pod kalendář akcí v pravém sloupci vložili pro rychlou orientaci
i přehledný interaktivní kalendář Svozu odpadu.
Harmonogram svozu komunálních odpadů 2019 ke stažení a vytištění najdete i nadále v sekci AKTUALITY na webu obce.

DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ!
Od 1. 7. 2019 nebude možné vstoupit a odevzdat odpad na dvůr Sběrného střediska odpadů Lipůvka bez
čárového kódu. Zalaminovaný čárový kód byl předán každé domácnosti při zavádění systému.
Pokud kód nemáte, je nutné si jej
opětovně vyžádat na obecním úřadě u pana Marka Nechvíle.

Veškeré informace
a nejčastější otázky
a odpovědí týkající se
systému MESOH
najdete na adrese:

www.mojeodpadky.cz/
sebrovkaterina/mesoh
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V naší obci se nestaví jen
víceúčelová hala
P
rostor hřiště ve Svaté Kateřině rozšířila nově budovaná opěrná zeď, doplněná chodníkem ze zámkové dlažby. Do zázemí hřiště byla nově zavedena voda
a elektřina. S výstavbou významně pomáhají členové
JSDH Svatá Kateřina. Dokončení prací plánujeme před
termínem oblíbené Kateřinské vatry.

praveny byly všechny komunikace i chodníky po poruchách a rekonstrukcích vodovodního řadu (s výjimkou lokalit, které je nutné dořešit komplexně s případnou výstavbou splaškové kanalizace).

O

a obecním úřadem v Šebrově byla zahájena výstavba zpevněné parkovací plochy. Nové parkoviště bude
sloužit návštěvníkům OÚ a víceúčelové haly i jako provozní zázemí pro potřeby obce.

Z

erénní úpravy na „Horce“ jsou nutným předpokladem
pro budoucí instalaci altánu, ohniště a dalších prvků
zahradního mobiliáře. Chceme výrazně posílit rekreační
využití této významné obecní lokality.

T

přístupnění lesních porostů je nezbytnou podmínkou
pro jejich následné řádné obhospodařování.

Z
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Kolik vlastně platíme za svoz komunálního odpadu?
Odpověď je složitá – každý jinak. Je to nespravedlivé? Určitě ne. Základní sazba poplatku je pro všechny občany
stejná a vychází z nákladů na odpadové hospodářství minulých let. Tato sazba je srovnatelná s okolními obcemi.
A výběrem poplatku v plné výši může povinnost obce klidně i skončit.

o ale samozřejmě nechceme. Proto hledáme možnosti
úspor pro obec a následně i pro občany, možnosti snížení
produkce odpadů, zodpovědného přístupu k přírodě i budoucím generacím. Kdo si myslí, že je to jednoduché, velmi se mýlí.
Obec nemá prostor na vymýšlení vlastního systému. Zkušebně jsme zavedli MESOH (motivační a evidenční systém odpadového hospodářství), který umožňuje získání slevy ve výši až
70 %. Tento systém funguje docela dobře ve více než
100 obcích a městech (stejně jako oni jsme ale i my uvěřili
modelu načítání zaplněnosti popelnic. Marně, v praxi to prostě nefunguje. A hlášení počtu nesrovnalostí od našich občanů v době, kdy ještě byly možné řádné reklamace – tipněte
si ). Upřímně – k systému mám i jiné výhrady. Co je ale velmi důležité – MESOH je zcela určitě snahou o spravedlivější
a ekologičtější přístup v odpadovém hospodářství, snahou
o udržitelnější systém. A většina občanů jej tak i hodnotí.

T

ůže maximální slevu získat každý občan? Ano, ale musí
pro to také něco udělat. A není to jen důsledné třídění
odpadu, ale i administrativní úkony spojené s kontrolou odpadového účtu a stanoviště. To je opravdu na každém z nás.
V případě zjištění pochybení svozové ﬁrmy vám obec ráda
nenačtené popelnice či pytle doplní, kontrolu vašeho sta-

M

noviště za vás ale dělat nemůže. Rovněž vyplnění nevelké
vstupní administrativy stanoviště není ani omylem povinností
obce, rádi vám s ní ale samozřejmě v případě potřeby pomůžeme. V „Odpadovém desateru“ na zadní straně Zpravodaje
najdete znovu shrnutí nejdůležitějších zásad, jak maximální
slevy dosáhnout.
na závěr – je systém povinný? Samozřejmě, že ne, bez
něho ale obec slevu spočítat neumí. Chceme přesto
vyjít vstříc i těm, kterým individuální sběr z různých důvodů nevyhovuje. Pokud opravdu důsledně třídíte a vyvážíte tříděný odpad na sběrné místo, snižujete tak náklady
obce. Když dosáhnete výsledného množství netříděného
odpadu pod 700 l na jednoho poplatníka, získáte od obce
mimořádný nenárokový bonus ve výši 200 Kč na každého
poplatníka (platí i pro občany zapojené do systému MESOH, přiznaná je vždy pouze jedna sleva, a to ta vyšší).
V loňském roce obec takto udělila mimořádnou slevu z poplatku v souhrnné částce více než 25 000 Kč. Jako jediná
z obcí zapojených do systému MESOH. Snažíme se ocenit
každou snahu, na větší slevu se ale bez řádné evidence
opravdu dosáhnout nedá…

A

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 18. 12. 2018
• Při přezkoumání hospodaření obce za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, při dílčím
přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.
• Zastupitelstvo schválilo hospodaření obce od 1. ledna 2019 dle pravidel rozpočtového provizoria do doby
schválení obecního rozpočtu na rok 2019.
• Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Šebrov-Kateřina a obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Šebrov na rok 2019 v navrhované výši
výnosů 100 000 Kč a navrženým příspěvkem obce ve
výši 640 000 Kč (celkové navržené výdaje 740 000 Kč).
Zastupitelstvo obce jej schválilo.
• Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku na
provoz obchodu v Šebrově, a to ve výši 1000 Kč/měsíc,
za účelem zachování chodu obchodu.
• Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru na činnost SONS v roce 2019 ve výši 500 Kč.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 5. 1. 2019
• Návrh rozpočtu na rok 2019 byl vyvěšen na úřední
desce od 28. prosince 2018 a ke dni 15. ledna 2019 nebyl ze strany občanů podán žádný návrh k jeho změně. Zastupitelstvo obce schválilo schodkový rozpočet
obce na rok 2019 ve výši příjmů 13 400 000 Kč a výdajů
41 000 000 Kč. Schodek ve výši 27 600 000 Kč (ﬁnancování víceúčelové haly) bude kryt z přebytku hospodaření minulých let.
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• Zákon ukládá při každoročním schvalování rozpočtu obce povinnost schválit střednědobý výhled rozpočtu obce. Návrh byl řádně vyvěšen na úřední desce
a ke dni 15. ledna 2019 nebyl ze strany občanů podán
žádný návrh k jeho změně. Zastupitelstvo střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2020–2022 schválilo.
• Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek obecně prospěšné společnosti PrimaVizus, o.p.s. (nestátní zdravotnické zařízení) ve výši 1 500 Kč určený na prevenci
zdraví dětí v naší obci. Příspěvek bude sloužit na výrobu, tisk a distribuci materiálů spojených s propagací
problematiky preventivního vyšetření zraku předškolních dětí.
• Zastupitelstvo schválilo příspěvek TJ Sokol Šebrov,
oddílu kopané, z rozpočtu obce na rok 2019 ve výši
20 000 Kč.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 19. 2. 2019
• Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru ve výši
5 000 Kč spolku Babybox pro odložené děti – STATIM na
zřízení nového babyboxu v Blansku.
• Výstavba v obci: Lokalita Sádek – starosta prezentoval návrh zastavovací studie; v nejbližší době proběhne
jednání se všemi vlastníky pozemků v dané lokalitě, do
jejichž pozemků zastavovací studie zasahuje. Lokalita
„Za humny“ – územní studie není ze strany Odboru stavebního úřadu MěÚ Blansko stále zaregistrovaná, a to
navzdory opakovaným urgencím starosty obce.
• Starosta seznámil zastupitele s možností zažádat
o dotaci MMR z Podpory obnovy a rozvoje venkova,
dotačního titulu Obnova drobných sakrálních staveb
a hřbitovů za účelem obnovy rozpadlé hřbitovní zdi
a opravy objektu márnice. Obec bude žádat o dotaci ve výši 500 000 Kč. Zastupitelstvo podání žádosti
schválilo.

ZPRAVODAJ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 16. 4. 2019
• Zástavbová studie Sádek – investor (majitel pozemků)
změnil svůj původní záměr na vypracování zástavbové
studie schvalované obcí, zasíťování lokality a prodej
jednotlivých stavebních pozemků na záměr nabídnout
lokalitu jako celek developerské společnosti. V zájmu
obce je proto pokračovat ve zpracování zástavbové,
popř. územní studie tohoto území tak, aby byly ochráněny oprávněné zájmy obce a obyvatel této části obce při
případné budoucí výstavbě v této lokalitě cizím podnikatelským subjektem.
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem dopracovat studii
na náklady obce za účelem zajištění oprávněných zájmů obce v této lokalitě. Studie schválená OZ bude následně zapracována při schvalování nového územního
plánu obce.
• Krajský úřad JmK, Odbor kontrolní a právní, Oddělení přezkumu obcí provedlo dne 11. 4. 2019
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.
• Zastupitelstvo obce schválilo koupi ojetého automobilu Mercedes-Benz (VITO 115 CDI KBI/L, datum první
registrace: 14. 2. 2007, počet ujetých km: 265 000), za
kupní cenu 150 000 Kč. Koupě je v souladu se schváleným ﬁnančním plánem obce. Automobil bude sloužit pro
potřeby běžné údržby obce.
• Informace o opravách a úpravách:
– Proběhla oprava povrchu vozovky ABS po rekonstrukci vodovodního řadu na staré silnici.
– Probíhá stavební úprava hřiště ve Svaté Kateřině
a úprava přilehlého svahu, dokončení je plánováno
před Kateřinskou vatrou (předpokládané celkové náklady cca 250 000 Kč. Starosta poděkoval JSDH Svatá Kateřina za odpracované brigádnické hodiny a za
pomoc při úpravě zpevnění svahu).

1/2019

Proč obec nenakoupí
popelnice na tříděný
odpad ve velkém,
aby je občané mohli
koupit levněji?
a první pohled dobrý nápad. Na druhý už tak
ne. Nákup popelnic a jejich následný prodej
by se stal totiž součástí obratu obce, který by tak
zcela jistě překročil hranici 1 mil. Kč. Tím by se
obec stala automaticky plátcem DPH. Vše, co občanům obec prodává (např. voda, palivové dřevo), by automaticky stálo víc, a to právě o DPH.
Barevnou popelnici chce poměrně málo občanů
(proto jsme také nemohli požádat o dotaci), služby a výrobky obce by se zdražily všem. Stojí to za
to? V případě většího zájmu občanů ale zkusíme
najít nějaké jiné řešení.

N

Obec v letošním roce
omezí pokos travnatých ploch. Proč?
rátce sečený trávník vypadá upraveněji a obec
mnohem udržovanější. Celá naše země ale
vysychá. Trávník, který se seče na krátko a často,
půdní sucho jenom zhoršuje. Častá seč v suchém
období navíc trávníky poškozuje a tím dále napomáhá vysychání půdy, které je v posledních letech kritické. Pokud chceme podpořit udržení vody v půdě,
je vyšší vegetace na travnatých plochách nezbytná.

K

– Proběhla oprava kiosku na hřišti v Luzích poškozeného neznámým vandalem.

Tříkrálová sbírka

– Proběhla úprava terénu na lokalitě Horka v souvislosti
s dlouhodobým záměrem obce posílit rekreační význam lokality výstavbou altánu, otevřeného ohniště
a instalací prvků zahradního mobiliáře.

V

sobotu 5. 1. 2019 proběhla v naší obci tradiční tříkrálová sbírka. Bylo vybráno celkem
28 395 Kč, z toho 19 012 Kč v Šebrově a 9 383 Kč
ve Svaté Kateřině. Všem dárcům upřímně děkujeme.
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Obecní les trpí nedostatkem vody
Já vím, letošní jaro docela prší. Určitě ale nejsem jediný, kdo s obavami sleduje, jak dlouhodobé sucho
a postupující kůrovcová kalamita decimuje lesy v celé naší republice. Nejvíce postižená je právě oblast Moravy.
V okolí nedaleké Černé Hory již jen torza suchých smrků ukazují, kde dříve stával zelený les. Dlouhodobý
nedostatek srážek a nezastavitelný kůrovcový armagedon – to vše vede k dalšímu zhoršování stavu lesů, který
nemá v historii naší země obdoby. A právě v tomto tak nepříznivém období se obecní lesy vrátily pod správu
naší obce.
Těžko přístupné, nevelké, prostorově nesouvislé a poškozené porosty plné nepůvodních dřevin, velký úbytek spodní vody,
přemnožení škůdci, nedostatek zpracovatelských kapacit, drahá pracovní síla, nadbytek pilařské kulatiny na trhu a tím i její
nízká cena – to jsou asi nejvýznamnější
faktory, se kterými se musíme rychle vypořádat.

Co tedy s tím?
V první řadě pokračují práce na zpřístupnění navrácených obecních lesů budováním a obnovou sítě přibližovacích linek. Jen tak je možné plně využít obecní techniku získanou prostřednictvím dotací a rovněž vlastní
zaměstnance k boji s kůrovcovou kalamitou, která v letošním roce udeří opravdu silně. Nelze ji zastavit, pouze
zmenšit její následky. Včasné vyhledávání a zpracovávání napadených stromů je důležité nejen k omezení šíření
kalamitních škůdců, ale zabrání i následnému znehodnocení dřevní hmoty. Pilařské výřezy nebudeme prodávat za stávající nízkou cenu na trhu, ale pořežeme je ve
službě na řezivo pro potřeby obce. Méně hodnotné dříví
prodáme občanům za výhodnou cenu na palivo, zajistíme dovoz až do domu. Odpad po těžbě si mohou občané zpracovat v samovýrobě za cenu více méně symbolickou. Nejdůležitější k eliminaci škod je dostat kůrovce
včas z lesa.

O Skotsku
pondělí 18. února se uskutečnila přednáška doktora
Macků na téma Skotsko. Pan Macků je vpravdě renesanční osobnost – zabývá se výrobou hudebních nástrojů, pořádá výukové programy pro dospělé i pro školy, píše
odborné knihy, má doktorát z ﬁlozoﬁe a fyziky, vystudoval
matematiku i theologii a jeho doménou jsou přednášky
o psychologii, tajemství mysli a psychosomatice.
řestože je cestování jen „okrajovým“ koníčkem, bylo
jeho povídání o Skotsku, jeho přírodních krásách
a svérázných lidech nejen zajímavé, obrázkově pestré
a poučné, ale i milé, vtipné a často velmi osobní.

V
P

Renata Nechvátalová
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Zejména ale podpoříme maximálně přirozenou obnovu původních dřevin, hlavně
listnatých, které jsou
v našich podmínkách
doma.
Smrku v našich podmínkách, ať chceme, nebo ne, zvoní pomalu umíráček.
Zatím náš boj o obecní les, na rozdíl od mnoha jiných
vlastníků, neprohráváme. Co bude dál, záleží zejména na
vývoji počasí. Lesy stále více trpí chronickým nedostatkem vody. Sucho a následná kůrovcová kalamita dosáhla
loni zcela extrémního rozsahu a prognóza na letošní rok
je opravdu neradostná.
Radek Kloz
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Školní talentová soutěž
Dne 20. 12. 2018
nes jsme měli ve škole talentovou soutěž. Připravila ji
Danka Feiková s pomocí Sama Rychtara. Zúčastnilo
se jedenáct soutěžních skupin a samostatných vystoupení. Porotu tvořily paní učitelky: Jana Klozová, Lenka
Konečná a Jitka Brančová. Nakonec o vítězi nerozhodla
porota, ale diváci.
1. místo: Terka Stejskalová
2. místo: Unicorni – Sam Rychtar, Julča Sojková
a Eliška Valendová
3. místo: Sam Rychtar
Všichni si to náramně užili – čtení, hraní, tanec, předvádění…

D

Šimon Sýkora

Koukají na nás správně?
itulek tohoto příspěvku je vlastně názvem projektu preventivního screeningového vyšetření zraku
předškolních dětí, které každý školní
rok probíhá i v naší mateřské školce.
Hlavním smyslem je včasné rozpoznání a léčení zrakových vad, díky
čemuž se může předejít zhoršování
dioptrické vady či vzniku případných
komplikací v pozdějším věku.

T

ěření si hradí rodiče (150 Kč za
dítě), a přestože je zodpovědnost za zdraví dětí především na nich,
uvolnilo obecní zastupitelstvo letos
nestátnímu zdravotnickému zařízení
provádějícímu měření z rozpočtu příspěvek na osvětový materiál. Včasné
zjištění dioptrické vady je důležité pro
celkový zdravý vývoj dítěte. Již malá
porucha vidění může dítěti působit

M

značné potíže. Protože lze toto vyšetření absolvovat již od půl roku věku
dítěte, mohly jej maminky nechat provést v rámci Klubu maminek v úterý
9. dubna i batolatům a „předškolkovým“ dětem.
Renata Nechvátalová

Není čas
být z něj paf…
yslím tím z „umělce z Prahy“, muzikálového zpěváka
a herce Braňa Poláka, který už téměř rok vede ve
Sv. Kateřině každý týden hodinu jógy pro veřejnost. Pokud si pod slovem jóga představíte jen nějaké to válení
se po podložce, vězte, je to sice nenápadně se tvářící,
ale skutečná dřina. Braňo bere formování a zpevňování
našich postav opravdu vážně, cviky jsou krůček po krůčku (rozuměj lekci od lekce) náročnější a namáhavější!
Přesto ho máme rády . Atmosféra při hodinách je i díky
jeho bezprostřednosti uvolněná a o drobné žertíky také
není nouze (zvlášť když se můžeme „trefovat“ do jeho
roztomilé českoslovenštiny).

M

Renata Nechvátalová
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Střípky z minulosti

Je Šebrov starší, než se dosud psalo?
Aneb znovu o první písemné zprávě o Šebrově
Také by vám vadilo, kdyby někdo jen tak manipuloval s datem vašeho narození? S potvrzeným
datem první zmínky o naší obci se tak děje v publikaci LELEKOVICE: 730 let od první písemné
zmínky o obci. Kniha formátu A4 o rozsahu 319 stran vyšla v loňském roce. Z ní přikládáme
fotokopii části obsahující nesprávně interpretované údaje o Šebrově.
tran tvrzení a údajů zde uvedených
se autor starší historie Lelekovic
odvolává na jedinečný pramen moravských dějin 14. století, totiž na Zemské
desky moravské. Ty byly vedeny ve
dvou řadách, tj. v řadě Zemské desky
brněnské (dále ZDB) a v řadě Zemské
desky olomoucké (dále ZDO). Ke knižnímu vydání jejich prvního svazku,
v obojím případě zahrnujícím dokumenty z let 1348–1466, došlo shodně
v roce 1856. Jak svazek brněnský, tak
i olomoucký jsou čtenáři dnes snadno
online dostupné v digitalizované podobě na internetu. Pozorným a kritickým čtením pak může dospět k jiným
zjištěním, než jaké na straně 80 mylně
vnucuje text lelekovských dějin. A na
straně 92 dokonce připisuje vlastnictví Šebrova do rukou pánů z Holštejna
v roce 1351.

S

ejprve k roku 1351. Pro konkrétnost uvádím: po roce 1350 se objevují v zápisech obojích zemských
desk nejméně tři Šeborové. Jednak
ten náš Šebor z Rájce např. v letech
1368 a 1371 (ZDO s. 49, ZDB s. 92),
jednak také Šebor z Řepice roku 1356
(ZDB s. 27; jinak neznámá osoba i poloha vsi, snad jih Vysočiny?) a konečně Šebor z Náměště např. roku 1365
(ZDO s. 89). Právě tohoto si autor vůbec nevšiml. A tak dodávám, že prvního Šebora z Náměště (na Hané)
odborná literatura dokládá už k roku
1276. K tomu doplňme, že následník
zde uvedeného dárce Voka z Holštejna, pan Púta z Holštejna, držel
od r. 1371 krátce městečko Náměšť
jako léno od moravského markraběte

N
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Jana Jindřicha. Náměšť je kousek od
Olomouce, donace tamnímu kostelu
sv. Václava (nyní dómu) je tedy přirozená. V informaci o darovaném příjmu
z Šeborovy hory ještě autor pominul,
že název se netýká sídla (není latinsky
označen villa = ves), nýbrž lesa, dlouhodobě cenné části majetku v Náměšti. Slovem hora se tehdy označoval také les.
oznamenávám, že k roku 1358
pojem obec není pro tehdejší
dobu použitelný. K tomu letopočtu
zmínka o našem Šebrově v ZDB ani
v ZDO není.

P

ato v roce 1365 nacházíme zprávu o Zdenkovi ze Wseborowa,
který prodal Ješkovi a Vitoslavovi z Hodova louku a pastvinu (ZDB
s. 55). Podobně v roce 1368 Ješek
ze Wseborowa prodal do dědičného
vlastnictví zdejší dvůr (ZDB s. 79).
O nějakém Ješkovi z Rájce a Lelekovic k danému letopočtu 1368 však
žádný údaj nenalezneme ani v ZDB,
ani ZDO. Problém pro bližší identiﬁkaci Wseborowa pak spočívá v tom,
že rejstřík místních názvů a osobních
jmen na konci svazku ZDB (s. LXXX)
uvádí Wseborow jako „unbekannt“,
tedy neznámý. Pro nás „detail“, který
opět ušel pozornosti autora textu.

Z

ám bych za velmi pravděpodobnou považoval souvislost Wseborowa s dnešní vesničkou Šeborov.
Jde o malou část obce Uhřínov. Nachází se asi 6 km západně od města Velké Meziříčí. V roce 2009 ve vsi

S

Zmiňovaný úryvek textu z publikace

žilo kolem 30 obyvatel. Domněnku
rovněž podporuje výše uvedená informace o Hodově, jenž leží blízko,
jižněji ve stejném regionu.
ál tedy platí, že první písemná
zpráva o naší vsi Šebrově pochází z roku 1378 (Schebraw, ZDB
s. 136), přičemž nikdo nikde netvrdil,
že teprve tehdy byla ves založena.
Dřívější historici moravských regionálních dějin s pokorou ctili téma, fakta, kritickou práci s nimi. Jestli v nové
publikaci o Lelekovicích (nepoužit
poznámkový, odkazovací aparát) došlo jaksi šejdrem ke spojení špatně
opisovaných a chápaných údajů z regionů Hané, Blanenska a Vysočiny,
s tím už nic nenaděláme. Z knihy už
to nikdo neodstraní. Nezbývá než ve
věcné příležitosti vždy na podobné
i jiné chyby upozorňovat. Nebo lidé
uvěří klamu.

D

Arnošt Skoupý
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Skautský dobrý skutek
„Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských“, … „Skaut je prospěšný a pomáhá jiným“, … „Alespoň
jeden dobrý skutek každý den“…
o jsou jen některé z částí skautských
zákonů a slibů. Když už pátým rokem vidíme rostoucí počet účastníků
při úklidu historických reliktů skládek,
lesa a potoka v okolí Šebrova-Kateřiny
a letos i Svinošic, cítíme hrdost a radost. A v letošním roce nás bylo přes
padesát, kteří se řídili svým skautským
slibem, nebo jen prostě chtěli vyrazit
a nezištně pár hodin pomoci…

T

Michal Sýkora

Svojsíkův závod
Zvládli jsme to! Neztratili jsme se! Postavili jsme sami podsadový stan! Spoustou dalších podobných vět zahrnula každá družina (parta holek či kluků) svého vedoucího hned po tom, co dokončily Svojsíkův závod.

kresní kolo Svojsíkova závodu se
konalo 8. 5. 2019 v Kladorubech
u Letovic. Jde o závod pořádaný pro
děti ve věku 12–16 let na počest zakladatele skautingu A. B. Svojsíka. Z našeho 7. skautského oddílu AD-FONTES Šebrov-Kateřina se ho účastnily
3 družiny (2× chlapci, 1× děvčata). Závod kombinuje různé prvky tak, aby si
samy děti po jeho skončení dokázaly
odpovědět na několik otázek: Zvládnu
pomoct? Postarám se o sebe? Neztratím se? Naplánuji výlet?

O

elé klání začínalo již večer před
samotným závodem, kdy účastníky čekal doslova boj o přežití. Ono to
není jen tak, postavit si stan, vyhloubit ohniště, nachystat závěs a uvařit si

C

něco dobrého k večeři. Tedy zajistit si
dostatek sil na druhý den. Naše družiny
se do úkolu pustily s chutí. Kluci zvolili
klasiku a vařili si guláš nebo těstovinový salát. Holky se toho nebály a večer
si pochutnávaly na bramborácích. Večer je však čekalo ještě jedno velké
překvapení. Trasa závodu nejen že nebyla vyznačená fáborky, ale družiny si ji
musely dokonce určit samy! A jak? Pomocí ofﬂine map a souřadnic GPS. No
a taky se druhý den po cestě neztratit…
áno nás probudil přízemní mrazík
a byl čas vydat se na trasu. Cestou
družiny lovily poklad pomocí kánoe, vázaly si lanový most v lese, hledaly schované stanoviště s orientací, poznávaly
přírodniny, zavařily mozky u logického

R

uvažování či zpracování informací (práce dle postupu). A s čím nejnáročnějším se setkaly? Se stanovištěm první
pomoci, kde byly simulované podmínky
úrazu a jim nezbývalo nic jiného, než
vzít lékárničku do ruky a začít jednat.
Tentokrát si mimo ošetření popálenin
vyzkoušely i resuscitaci. Klobouk dolů,
jak to všechno zvládly!
jak jsme dopadli? Z konkurence 32
účastníků se naše družiny umístily v klučičí kategorii na 11. místě (Gepardi) a 9. místě (Levharti) a v holčičí
kategorii na 9. místě (Tučňáci). Všem
družinám gratulujeme a víme, že teď
už se (v životě) neztratí!

A

Kateřina Brátová
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ODPADOVÉ DESATERO
aneb co můžeš udělat pro získání maximální slevy
1.

Důsledně třiď! Náklady obce i tvé
jsou přímo odvislé od množství
netříděného domovního odpadu!
Snižte množství netříděného domovního odpadu
v popelnici na minimum. Využívejte pravidelně individuální sběr tříděného papíru a plastu, sběrné
kontejnery na sklo a kov, kompostéry a kontejnery
na bioodpad, ekodvůr v Lipůvce, sběr drobného
elektra, baterií, náplní do tiskáren a použitého rostlinného oleje v základní škole. Náplně do tiskáren
můžete odevzdat i na obecním úřadě.

5. Kontroluj si svůj odpadový účet!
Přístupové údaje najdete na pravém okraji archu
s malými čárovými kódy. Zde je uvedeno heslo
a login pro přístup do vašeho účtu.
Na stránkách www.mojeodpadky.cz poté stisknete tlačítko „Přihlásit“ a vyplníte svůj login a heslo. Přístupové údaje obdržíte rovněž na obecním úřadě.

6. Nezaevidovanou popelnici či pytel
reklamuj co nejdříve!
V tomto případě můžete napsat na on-line podporu či
na e-mail MESOH, kde vám chybějící položku doplní.
Stačí sdělit obec, číslo popisné, datum svozu a druh
chybějícího odpadu (např. „Dobrý den, prosím o doplnění chybějícího záznamu: Šebrov-Kateřina, Šebrov č. p. 198, pytel s plastem z 29. 4. 2019“).

2. Předcházej vzniku odpadů!
Nevyhazujte věci, které ještě mohou sloužit! Využívejte boxy na sběr použitého textilu, bazary použitých předmětů či charitativní sběrné akce vyhlašované obcí.

3. Vyplň inventuru stanoviště!

7.

Základem motivačního systému MESOH je 8 druhů
různých bonusů (EKO bodů), jejichž podrobný popis
najdete na www.mojeodpadky.cz/mesoh.
Pro získání EKO bodů BT (za třídění) nemusíte
vyplňovat nic, stačí, když budete odevzdávat
k vývozu pytle/popelnice s čárovým kódem.
Takto ovšem využíváte systém pouze z ¼. Inventura stanoviště je seznam všech účastníků systému
produkujících odpad na daném stanovišti a také seznam nádob evidovaných pro dané stanoviště. Do
inventury stanoviště je možné přidat osoby, které
v obci nemají trvalý pobyt, neplatí poplatek, ale fyzicky se na daném stanovišti nacházejí a produkují
odpad. Dále je možné u inventury uvést čas pobytu
jednotlivých účastníků systému na stanovišti. Potvrzení inventury stanoviště je nutné k získání nároku
na udělení některých EKO bodů (BV – za efektivní
využití pytlů a nádob, BS – za snižování produkce
odpadů, BK – za kompostování a BE – za ekologické vytápění domu).

4. Vyplň odpadový dotazník!
Odpadový dotazník slouží k získání informací, jak
se na daném stanovišti nakládá s různými druhy
odpadů, díky čemuž je možné danému stanovišti
udělovat EKO body (BV, BK a BE). Součástí jsou
také kolonky pro vyplnění až pěti způsobů snižování produkce odpadů, z čehož systém čerpá
při udělování EKO bodů (BS).

Popelnici na netříděný odpad
přistavuj k odvozu pokud možno až
zcela plnou!
I poloprázdná popelnice přistavená k odvozu je
načtená v plném objemu.

8. Popelnice a pytle na papír i plast
přistavuj rovněž pouze plné,
se zhutněným obsahem, bez
cizorodých látek
Pytel musí být průhledný a kontrolovatelný, musí
splňovat hmotnostní rozmezí stanovené v pravidlech MESOH (musí být „nadupaný“), obsah nesmí
být silně znečištěný (např. od oleje, větších zbytků
jídel atd.). V opačném případě nejsou EKO body přiděleny. Samozřejmě musí být opatřený kódem.

9.

Používej pokud možno méně
objemové popelnice (110–120 l,
a to černou, žlutou i modrou)
Obec platí za objem popelnice vyvezené svozovou ﬁrmou, a to i u plastu a papíru, což se následně promítne
do výše slev, které je možné občanům poskytnout.

10. Všechny nejasnosti řeš včas!
V případě jakýchkoli dotazů volej:
Marek Nechvíle, mobil 774 278 299!

Je potřeba to všechno dělat?
ne.
ěl ? Ale
Al vůbec
ůb
Vše je samozřejmě zcela dobrovolné. Pokud ale chcete maximální slevu,
tak to opravdu jinak nejde. Je to zcela na vás…

