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Úvodní slovo starosty
děného odpadu. Velkým tématem letošního
roku bude proto další podpora třídění odpadů v obci. Zřejmě není daleko doba, kdy
likvidace netříděného odpadu bude podstatně dražší, než je dnes. To se samozřejmě dotkne peněženky každého z nás. Důsledné třídění je proto nejen ekologickou,
ale i ekonomickou nutností. Obec se musí
snažit vytvořit takové podmínky, které třídění odpadu co nejvíce zjednoduší.

Vážení a milí spoluobčané,
Prapodivná zima-nezima skončila a máme
tu opět jaro. Dospělí ani děti si letos sněhové nadílky moc neužili. Ani ledová plocha
kluziště, kterou dětem připravili hasiči ve
Svaté Kateřině, dlouho nevydržela. Místo
ladovské zimy náledí měnící se z hodiny
na hodinu, teploty kolísající kolem nuly,
v noci mráz a ve dne déšť – takové budou
asi v budoucnu zimy, na které se musíme
připravit.
A obec se na tuto situaci připravuje. Údržbu
komunikací máme samozřejmě dlouhodobě sjednánu se smluvním partnerem, pro
možnost rychlého operativního nasazení
ale pořizujeme i vlastní techniku. V současnosti máme nově k dispozici strojní
vybavení umožňující prohrnování a současný posyp zledovatělých komunikací.
V blízké budoucnosti plánujeme nahradit
dosluhující malotraktor novým výkonnějším strojem, kterým by bylo možné zajistit
podobně komfortní údržbu chodníků. Posypovou sůl jsme nakoupili s výraznou slevou do zásoby, na štěrk zbudujeme krytý
přístřešek zabraňující zamrzání v zimním
období.
A co nás čeká v letošním roce? Stát stále
vyhrožuje zvýšením ceny za likvidaci netří-

V komunálním odpadu by dnes již neměl
končit žádný biodpad rostlinného původu.
V rámci dalšího zvýšení komfortu zvažuje obec bezplatný pronájem kompostérů
občanům. Cílem je nabídnout novou, pohodlnější variantu likvidace kuchyňských
zbytků a drobných zahradních odpadů.
Projekt je spoluﬁnancovaný z prostředků
Operačního programu ŽP. Součástí tohoto
Zpravodaje je proto i jednoduchá anketa.
Pokud bude mezi občany dostatečný zájem a pokud budou ﬁnanční prostředky
obci přiznány, budou kompostéry k dispozici na přelomu roku 2016/2017. Za vyplnění dotazníku a doručení na obecní úřad
vám všem předem děkuji.
Dnes již není rovněž žádný důvod pálit rozměrnější biologický odpad nebo ho
vyvážet do lesa. Kontejnery na bioodpad
jsou po celou sezonu rozmístěny v obci,
větve z ořezů zahrad vám obec bezplatně
na požádání seštěpkuje a odveze.
Velkým problémem zůstává zajištění důsledné separace skla, drobných kovů, ale
zejména papíru a plastů, jejichž objem stále
narůstá. V rámci výzvy z OPŽP proto připravujeme projekt podporující navýšení množství tříděných odpadů, zvažujeme i možnost
jejich lisování a následného prodeje. V obci
se ale jen těžko hledají plochy pro instalaci sběrných hnízd, chybí i vhodná plocha
pro centrální sběrné místo. Současný stav
u hospodářského zařízení považujeme za
naprosto nevyhovující. Zahájili jsme proto

jednání se Spolkem zahrádkářů Šebrov
o možnostech využití celé plochy před závorou při vjezdu do areálu HZ, která se jeví pro
tento účel jako nejvhodnější. Pevně věřím,
že uspějeme.
Dalším připravovaným „darem“ státu
svým občanům je návrh změny zákona
č. 254/2001 Sb. (tzv. vodního zákona).
V případě přijetí bude znamenat zvýšení poplatku za odběr podzemních vod od
1. 1. 2017 na dvojnásobek, od 1. 1. 2022
pravděpodobně až na čtyřnásobek dnešního stavu. Tento poplatek samozřejmě
dopadne na všechny obyvatele našeho
státu, kteří využívají podzemní vody. Cena
šebrovské vody tedy přímo závisí na direktivním rozhodnutí státu navýšit své příjmy.
Dále stát hodlá velmi výrazně zvýšit poplatky za vypouštění odpadních vod, a to
čištěných i nečištěných. Obec se chová
opačně – vypláceným příspěvkem na vývoz jímky chceme i nadále pozitivně motivovat všechny, kteří své jímky pravidelně
vyváží.
Na závěr ale přece jedna dobrá zpráva.
Od počátku roku se k trvalému pobytu
v naší obci přihlásilo dalších jedenáct
spoluobčanů. Příjem obecního rozpočtu
díky tomu naroste přibližně o 110 000 Kč.
Ze srdce jim proto děkuji. Přesto v naší
obci bohužel stále žijí a služeb obce využívají celé rodiny bez jediného přihlášeného člena. Obec tak přichází o obrovské
množství ﬁnančních prostředků ze státního rozpočtu, na odvoz jejich popelnic pak
přispíváme my všichni. Nemám bohužel
žádnou pravomoc tento stav změnit, a tak
nezbývá, než neustále po dobrém vysvětlovat a přesvědčovat.
Přeji vám všem krásné prosluněné
jarní dny.
Radek Kloz, starosta obce
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Opravy a investice
Jak se nám daří v letošním roce plnit plán oprav a investic? Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího.
únoru byly provedeny práce v Luzích
na protipovodňové ochraně a zázemí
sportovního areálu. K zajištění ochrany
základů obecních budov před povodňovou
vodou byly s úspěchem využity staré silniční obrubníky, za jejichž likvidaci by obec
musela jinak platit. Práce se podařilo uskutečnit navzdory nepřízni počasí v dobré
kvalitě i čase. Uspořené prostředky ve výši
132 tisíc Kč využijeme na urychlení revitalizace zázemí hřiště. Na tento projekt rovněž žádáme Jihomoravský kraj o dotaci ve
výši 200 tisíc Kč.

V

tace se zavázala provést obec. Tento úkol
jsme díky aktivní pomoci Sboru dobrovolných hasičů ve Svaté Kateřině splnili včas.
Bohužel vlastní stavební práce ﬁnancované Lesy České republiky nebyly dosud
zahájeny kvůli neshodám mezi LČR a stavební ﬁrmou ohledně zpracování projektové dokumentace.
letošním roce proběhne výstavba
pojízdného chodníku ve Svaté Kateřině při vjezdu do obce od Šebrova a dále
v Šebrově v lokalitě Pod Úvozem. Obě
akce mají za cíl zvýšit počet parkovacích
míst v souladu s programovým prohlášením obecního zastupitelstva. Práce by
měly být dokončeny před začátkem léta
za aktivní brigádnické spoluúčasti majitelů
okolních nemovitostí.

V

okončená je projektová dokumentace
na záložní propojení obecního vodojemu a vodovodního řadu VAS Boskovice
ve Svinošicích. Uzavřeny jsou všechny
smlouvy řešící uložení nového řadu na
cizích pozemcích. V současnosti pracujeme na získání dotace. Uvítáme každého,

D
ečekané zdržení nabraly práce na
údržbě koryta toku Šebrovky ve Svaté
Kateřině. Přípravné práce spočívající ve
vyčištění toku potoka od přerostlé vege-

N

PŘÍSPĚVEK NA VÝVOZ JÍMKY
OBEC STÁLE PROPLÁCÍ!
O příspěvek ve výši 500 Kč/rok můžete i nadále
žádat na obecním úřadě po předložení dokladu
o zaplacení vývozu jímky, nejlépe v úředních
hodinách u paní účetní.



kdo by nám mohl v získání dotací na
novou propojku i opravy starého řadu
jakkoli pomoc.
„řadovek“ proběhla těžba dosloužilých dřevin, zejména nakloněných
vrb a olší, ohrožujících místní komunikaci
a přilehlé parkoviště. V jarním období zajistí obec novou výsadbu vhodných stromků tak, aby vytvořily v budoucnu účinnou
protihlukovou a protiprachovou bariéru
snižující vliv provozu krajské komunikace
na místní obyvatele. Pokračovaly rovněž
v loňském roce zahájené práce na bezpečnostním prořezu stromů v obci a výřez
nežádoucích dřevin na Horce.

U

co je nového s víceúčelovou halou?
Nejprve musíme vybrat dodavatele projektové dokumentace, vyřídit stavební povolení, připravit výběrové řízení na dodavatele
vlastní stavby. V předstihu budou muset být
vytěženy stromy bránící stavbě. V letošním
roce proběhnou pouze přípravné zemní
a demoliční práce. Zahájení vlastní stavby
předpokládáme v průběhu roku 2017.

A

Radek Kloz

UPOZORNĚNÍ
Nezapomeňte si včas rezervovat termín pro
napouštění bazénu! K rezervaci můžete použít:
E-mail: obec@sebrov-katerina.cz
Telefon: 516 431 721
Mobil: 702 058 878 – starosta obce
První zájemci jsou již nahlášeni!



Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina vyzývá občany, kteří mají již přesně spočítáno,
o kolik se zvýší cena vody kvůli schválení stavby víceúčelové haly, nechť se dostaví na OÚ
a tuto informaci zastupitelům sdělí.
Zastupitelé takovéto navýšení neplánují, ale budou-li na tom občané trvat, jsou otevřeni diskusi.
(aprílová reakce na zaručené zprávy kolující obcí)
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Ze zasedání zastupitelstva
Přečtěte si, co projednávali naši zastupitelé v lednu, únoru a březnu. Kompletní zápisy ze zasedání jsou k dispozici na webových
stránkách obce www.sebrov-katerina.cz.

ZASEDÁNÍ ZAST. 19. 1. 2016

ZASEDÁNÍ ZAST. 16. 2. 2016

• Starosta Kuřimi seznámil zastupitele
s variantami R43, vysvětlil klady i zápory jednotlivých variant tak, jak je vidí on.
Město Kuřim podporuje tzv. variantu „německou“ s jižním obchvatem Kuřimi tunelem pod Kuřimskou horou. Nastínil také
další vývoj a postup schvalování variant
R43 a aktuality týkající se úprav stávající
silnice I/43.

• Zastupitelstvo schválilo Směnnou
smlouvu č. 1/2016 o bezúplatné směně
pozemků mezi obcí Šebrov-Kateřina a fyzickou osobou v k. ú. Svatá Kateřina. Strany mezi sebou směňují stejnou výměru
pozemků o plochách 27 m2 za celkovou
cenu 1 350 Kč pro každou ze smluvních
stran. Obec tak získává prostor pro uložení kontejneru na biodpad.

• Návrh rozpočtu na rok 2016 byl vyvěšen
na úřední desce od 30. prosince 2015
a ke dni 19. ledna 2016 nebyl ze strany
občanů podán žádný návrh k jeho změně.
Zastupitelé projednali a schválili přebytkový rozpočet obce na rok 2016 v navržené výši příjmů 13 580 000 Kč a výdajů
9 580 000 Kč.

• Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1 týkající se zaúčtování
daně z příjmů obce ve výši 130 200 Kč na
straně příjmů i výdajů.

• Zákon ukládá při každoročním schvalování rozpočtu obce povinnost projednat rozpočtový výhled. Starosta
seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým
výhledem na období 2017–2026. Zastupitelstvo obce bere vypracovaný rozpočtový
výhled na vědomí.
• Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek
TJ Sokol Šebrov, oddílu kopané, ve výši
46 000 Kč.
• Obec chce pokračovat v prodeji pozemků na výstavbu garáží v Končinách. Oznámení prodeje pozemků bude vyvěšeno na
úřední desce obce dne 20. 1. 2016.
• 14. 12. 2015 proběhla rozsáhlá kontrola
nahrazující interní audit. Kontrolováno
bylo celkem 9 rámcových oblastí, vše zásadní je v souladu s platnou legislativou.
• V Tříkrálové sbírce bylo vybráno celkem
23 538 Kč, z toho 15 188 Kč v Šebrově
a 8 350 Kč ve Svaté Kateřině.
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• Zastupitelstvo schválilo rozdělení
kladného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřské škola Šebrov za rok 2015
ve výši 31 702,29 Kč takto: do fondu
rezerv 6 341,29 Kč a do fondu odměn
25 361,00 Kč (vyrovnání schodku krajem
nehrazených částí pracovních úvazků).
• V souladu se schváleným rozpočtem
2016 byly zakoupeny prostředky na
zimní údržbu komunikací – sypač vozovek SKR v hodnotě 82 280 Kč a kontejner
s přepážkou na posyp v hodnotě 42 350 Kč
(úspora proti rozpočtu 25 tis. Kč).
• Vedení obce v reakci na pokles cen
energií vyjednalo výhodnější sazby
u stávajících dodavatelů energií – společností E.ON a RWE. Roční úspora za
el. energii a zemní plyn vycházející ze spotřeby energií v minulých letech činí přibližně 37 %, tj. více než 100 000 Kč. Obec se
přitom vyhnula nebezpečí plynoucí z aukcí
energií a následné změně dodavatele.

ZASEDÁNÍ ZAST. 15. 3. 2016
• Při závěrečném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Oddělením
přezkumu obcí Krajského úřadu Jiho-

moravského kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
• Podané žádosti o dotace:
– Stavební úpravy a přístavba zázemí sportovního areálu Šebrov V Luzích – zažádáno o podporu 200 000 Kč z rozpočtu
JmK, Program rozvoje venkova.
– Památníky padlým v I. světové válce – zažádáno o podporu 50 000 Kč z rozpočtu
JmK, program Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji.
– Dovybavení jednotky JPO Svatá Kateřina – zažádáno o podporu 20 000 Kč
z rozpočtu JmK, program Požární
ochrany pro JSDH obcí JMK.
– Škola podporující zdraví v roce 2016 – zažádáno o podporu 49 900 Kč z rozpočtu JmK.
• Připravované dotace:
– Kompostéry do rodinných domků zdarma – anketa v rámci zpravodaje, příjem
žádostí v případě zájmu občanů od září
do začátku listopadu.
– Vybudování sběrných hnízd a jejich dovybavení separačnímí nádobami.
• Víceúčelová hala – bylo zažádáno na SÚ
MěÚ Blansko o schválení demoličních prací a terénních úprav, probíhá příprava VŘ
na dodavatele projektové dokumentace.
• Byly dokončeny protipovodňové úpravy v Luzích, úspora proti schválenému
rozpočtu činí 132 424 Kč.
• Z důvodu vysokých vstupních nákladů na přípravu projektu a nízké šance na získání dotace z programu MPO
EFEKT 2016 byl pozastaven projekt výměny těles osvětlení obce – dotace je
v letošním roce koncipovaná výrazně ve
prospěch velkých měst a obcí. Zvýšení
počtu světelných bodů proběhne v létě dle
původního plánu.
• 22.–23. 4. 2016 proběhne úklid lesa pořádaný šebrovskými skauty a obcí Šebrov-Kateřina.
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Vánoční besídka ZŠ
Letošní vánoční besídka proběhla v netradičním duchu – byla završením
našeho dlouhodobého projektu Víme, co jíme dotovaného programem ŠPZ
Jihomoravského kraje.
hodba i třída MŠ, kde se vystoupení konalo, byly vyzdobeny některými
z výstupů našeho podzimního zdravého snažení: velkoformátovou potravinovou pyramidou, deseti zásadami správného stravování, zdravými i nezdravými talíři (z papíru ), výtvarně zpracovanými vitaminy atd. Na všechny
čekalo i malé zdravé občerstvení – ovocné špízy, celozrnné jednohubky s rybí
pomazánkou a ovesné kuličky.

C

a besídku si každá třída připravila vystoupení o jídle: O pyšném banánu (1. ročník), Jak pejsek s kočičkou vařili dort (2.–3. ročník),
Laboratoř dr. Stravy (4.–5. ročník). Všechna vystoupení měla své kouzlo a malí herci si vysloužili velký potlesk. Ale nebyla by to
vánoční besídka, kdyby nezazněla alespoň jedna koleda! Zaznělo jich samozřejmě několik za doprovodu kláves paní ředitelky i houslí
a ﬂétny děvčat ze 4. třídy. A pravá sváteční atmosféra byla umocněna také krásnými vánočními přáníčky a dárečky pro maminky, které
děti vyráběly. Jedním z nich byla i naše zdravá kuchařka připravená žáky 5. ročníku za pomoci učitelského sboru.

N

Renata Nechvátalová

Školní MASOPUST
úterý 9. 2. 2016 byly děti z MŠ a ZŠ k nepoznání. Všechny se totiž proměnily
v roztodivné masky a maškary. V 9 hodin zamířil masopustní průvod nejdříve za
panem starostou, který maškarám udělil právo na průvod obcí a také všechny děti
podaroval tradičním sladkým pečivem. Děti jemu i dalším přihlížejícím poděkovaly
masopustními písničkami. Pak už se průvod vydal na divoké rejdění obcí, při němž
někteří obyvatelé překvapeně vycházeli před dům, a dokonce maškary i štědře obdarovávali. Po návratu do školy děti samozřejmě nezapomněly pochovat basu, opět
za zpěvu písní. Čtyřicetidenní půst jsme zahájili tradičními koblížky ve školní jídelně.

V

Lenka Konečná

BEZPEČNĚJŠÍ
PŘÍCHOD
DO ŠKOLY
Od listopadu pomáhají
školáčkům s přecházením
frekventované státní silnice
na přechodu před školou naši
ochotní aktivní senioři –
Dana Jízdná, Lenka Jonášová
a Zdeněk Bumba.

PODĚKOVÁNÍ
Vážená paní ředitelko,
jsme moc rádi, že jste začali sbírat víčka pro naši dceru Elišku Trmačovou. Rádi
bychom poděkovali žákům i zaměstnancům, kteří nosí víčka do ZŠ a MŠ Šebrov,
a občanům obce Šebrov-Kateřina za sbírání víček pro Elišku a Janě Honzákové za
dovoz ze Šebrova do Velkých Opatovic.
Jménem naší dcery Elišky ještě jednou moc děkujeme, Vaší pomoci si velice vážíme.
Rodina Trmačova
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Budoucí prvňáčci u zápisu
V úterý 9. února přišlo deset dětí k zápisu do první třídy. Jako každoročně je
i jejich rodiče přivítala paní ředitelka.
Potom se představily, zpívaly písničku
nebo recitovaly básničku, nakreslily
postavu a pak se vydaly plnit povinnosti. Mezi úkoly, které měly řešit, patřilo prostorové vnímání, barvy, geometrické tvary a také něco na jemnou
motoriku – zavazování tkaniček. Úkol
na paměť, seřadit 5 těles podle vzoru, si chtěli vyzkoušet i někteří rodiče. Za každý
správně provedený úkol dostali předškoláci razítko do svého listu. Po absolvování sedmi
stanovišť, kterými je provázeli žáci 4. a 5. ročníku v masopustních maskách, byli všichni
přijati do první třídy. Ze zápisu si odnesli nejen první seznámení se školou, ale také dárky, které pro ně vyrobili žáci 2. až 5. ročníku. Letošní zápis do první třídy probíhal pod
bedlivým zrakem pracovnice České školní inspekce.
Jana Bojanovská

Komu se nelení… aneb jak žijí
hasiči ve Svaté Kateřině
Je to již 5 let, co jsme na stránkách Zpravodaje představili široké veřejnosti historii a současnost Sboru dobrovolných hasičů ve Svaté Kateřině. Ještě před pár lety patřilo do okrsku
Lipůvka několik sborů, v současné době pracují mimo náš sbor pouze hasiči v Lažanech
a Lipůvce, a proto je to takový malý zázrak, že ve Svaté Kateřině mají hasiči nejen bohatou
minulost (sbor zde byl založen v roce 1942), ale hlavně úctyhodnou přítomnost a snad
i budoucnost.
sobotu 23. ledna 2016 se v budově hasičky ve Svaté Kateřině konala každoroční valná hromada sboru za účasti většiny
členů, hostů i starosty obce Radka Kloze.
Zprávu o činnosti sboru přečetl jeho starosta Jiří Sedláček.

V

bor v současné době eviduje 51 členů – 29 mužů a 22 žen. Jeho práce je
vedena jedenáctičlenným výborem a činnost řízena OSH Blansko. Uplynulý rok se
nesl ve znamení volebních sjezdů, z nichž
okresního v Rudici se naši zástupci zúčastnili.

S

ednou z hlavních činností sboru v dnešní době jsou kulturní a společenské
akce, které probíhaly po celý rok. Mezi ty
tradiční patří především masopustní průvod, tradiční vatra, ukončení prázdnin, mikulášská nadílka a novoroční ohňostroj.

J
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V říjnu jsme zorganizovali zájezd do vinného sklepa Herbenka v Hustopečích, který
se velmi vydařil. Zástupci výboru také navštívili členy při příležitosti jejich životních
výročí.
oblasti brigádnické činnosti provedli
hasiči sběr železného odpadu, 70 hodin odpracovali na dláždění za budovou
hasičky. Koncem roku ve spolupráci s obecním úřadem vyčistili koryto potoka od stromů před opravami, které budou probíhat
v letošním roce.

V

ásahovou jednotku sboru tvoří devět
členů, velitelé se účastní pravidelných
školení. O techniku je řádně pečováno a je
provozuschopná. Poděkování patří obecnímu úřadu za neustálou ﬁnanční podporu
činnosti.
Lenka Komárková

Z

Žáci MŠ a ZŠ Šebrov
vás zvou na tradiční

Školní jarmark,
který se bude konat

25. 6. 2016 od 14 hod.
na hřišti v Luzích.
Program bude upřesněn,
ale jak je zvykem,
čeká vás vystoupení dětí MŠ
a žáků ZŠ, žáků ZUŠ Adamov,
dražba obrazů, prodej výrobků
vytvořených dětmi…
Poté k poslechu zahrají
místní hudební skupiny .

ZPRAVODAJ

1/2016

Tradiční svatokateřinský masopust
Už týden před touto oblíbenou venkovskou
tradicí zval barevný plakát dospělé a děti
do masopustního průvodu. A ten je snad
rok od roku delší. Letos se před hasičkou
sešlo kolem čtyřiceti krásných masek.
norové počasí nám přálo, sluníčko
sem tam vykouklo, takže nám to krásně šlapalo. Nejmladší účastnicí v masce
byla půlroční Natálka, nejstarší devětašedesátiletá květinová víla. Těší nás, že každoročně se průvodu účastní nejen místní,
ale i několik „cizích“, jelikož se jim u nás
líbí. A tak se všichni včelí medvídci, Havajky, gejši, čarodějnice, sportovní fanynky, různá zvířátka, Sluneční paní, dokonce i Jožin z bažin vydali na čtyřhodinovou
cestu po obci, aby se u každého domu
zastavili, popřáli, občerstvili se úžasnými
koblížky a jinými dobrotami a také dostali
nějaký ten ﬁnanční příspěvek do hasičské
kasičky. Velké poděkování patří všem občanům, kteří tuto tradici neodmítají, jelikož si uvědomují, že za vybranou částku
se mohou zdarma uskutečnit další akce
pro místní děti.

Ú

Lenka Komárková

Zima ve Svaté Kateřině
– střípky z posledních měsíců
pátek 4. prosince navštívil kateřinské děti opět svatý Mikuláš se svým čertovsko-andělským doprovodem. Za básničku či písničku obdaroval děti sladkým mikulášským balíčkem a přislíbil svoji návštěvu i v příštím roce. Takže, děti, nezlobit!

V

onec roku starého a první minuty toho
nového – to symbolizuje ve Svaté
Kateřině již několik let tradiční půlnoční
ohňostroj.

K

tejně jako loni, ani letos si děti příliš sněhové nadílky neužily. Proto
patří velké poděkování několika členům
kateřinských hasičů, kteří napustili vodou místní hřiště, aby si děti alespoň
trošičku užily jeden ze zimních sportů –
bruslení. Návštěvnost byla těch pár dní
opravdu veliká, někdy až do pozdních
večerních hodin.

S

Lenka Komárková
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MÝVAL, SANTA A NETOPÝR?
Pokud vám titulek nedává po prvním přečtení smysl, ale vaše asociace po chvilce
přidávají názvy jako Letněnka, Kmitlík nebo Bzučál, potom jste s námi naladěni na
stejnou notu!
ružinka Koťátek našeho skautského oddílu AD FONTES se o víkendu 19.–20. 3. 2016
vypravila za dobrodružstvím až do Havlíčkova Brodu na skautskou akci „Víkend
s kouzelnou lucernou“, kde o přezdívky a obyvatele paloučku nebyla nouze stejně jako
o nová dobrodružství a přátelství.

D

ěděli jste, že město založil Smil z Lichtenburka a že
díky správnému rozpoznání květiny můžete kamarádovi zachránit život? Nebo že při chození na chůdách vidíte
svět skutečně z jiné perspektivy a během hledání pokladu
můžete zjistit, že Bedřich Smetana měl „hudební čich“?

V

poustu nových informací se dozvěděla šestice dívek
během dvoudenní akce pro téměř 120 účastnic zaměřené na podporu používání symbolického rámce Kouzelné
lucerny ve skautských rojích. Děkujeme za super zážitky
a inspiraci na naše schůzky, protože „Když si pomůžeme,
tak to dokážeme“!

S

Monika Ševečková

VÍKEND V DŽUNGLI
Zatímco družina Koťátek zamířila do Havlíčkova Brodu, s chlapeckou
družinou Gepardů jsme se zúčastnili skautské akce, díky níž mohla
vlčata společně se svými vedoucími zažít a vidět fungující příběh Knihy džunglí a následně ho zapojit do družinového programu po návratu
domů, do svých skautských kluboven.
luci byli naprosto skvělí. Dokázali na první celorepublikové akci obstát. V konkurenci dalších chlapeckých družin společně prožili náročnou bojovku
v ulicích Boskovic, vyluštili složitou šifru a zažili tajný
obřad vlčího vytí. To už ale hodně předbíhám.

K

yl to víkend plný her, nových zážitků, překonávání různých překážek, poznávání dalších nadšených kluků z celé republiky, smíchu
i fyzických výkonů, učení se, sdílení nápadů a upevňování přátelství.
Hned v pátek večer jsme zažili probuzení příběhu R. Kiplinga – Knihy
džunglí. V noci nás navštívil Šer Chán, přes den nás honily opice. Zákony džungle nám představoval Balú. Naše snažení bylo přísně hodnoceno profesory a děkanem Univerzity pro vlčata.

B

výsledek víkendu? Šer Chána a zlé opice jsme splněním všech úkolů poslali zpátky do příběhu. Balú nás dál provází zákony
džungle a pomáhá nám zdolávat další životní výzvy chlapeckého věku. Na vysvědčení z univerzity máme velkou jedničku a navíc spoustu nápadů na nové hry ven i do klubovny.

A
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Michal Sýkora

