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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané!
Co nejsrdečněji vás zdravím na stránkách prvního
Zpravodaje vycházejícího
po podzimních komunálních volbách. Já vím, byly
to takové „divné volby“.
Nemám samozřejmě žádnou možnost ovlivnit kandidátní listiny ostatních stran. Pouze KDU-ČSL se podařilo
zajistit kandidáty do obecního zastupitelstva a nebylo
tak vlastně příliš z koho vybírat. Přesto jste se dostavili
v počtu vysoce překračujícím celostátní průměr. Vyjádřili
jste tak podporu našim zastupitelům, našemu volebnímu
programu a prostřednictvím preferenčních hlasů i mně
osobně. Upřímně děkuji, je to velký závazek!
Dne 30. 10. 2018 proběhlo ustavující zasedání obecního zastupitelstva a bylo zvoleno nové vedení naší obce.
Jeho složení a obsazení jednotlivých funkcí najdete na
straně 7. Představu obecního zastupitelstva o úkolech
tohoto volebního období jsme jasně deﬁnovali schválením „Programového prohlášení OZ obce Šebrov-Kateřina pro období 2018–2022“ již na prvním řádném zasedání OZ dne 20. 11. 2018. S jeho úplným zněním se
můžete seznámit na straně 6 tohoto Zpravodaje nebo na
webu obce.
Jsem tedy opět váš starosta. I nadále chci samozřejmě
zůstat v těsném kontaktu s vámi se všemi, vědět včas,
co vás trápí a s čím vám mohu pomoci. Co nejsrdečněji vás proto osobně zvu na pravidelná jednání obecního
zastupitelstva, která se konají již tradičně každé třetí úterý v měsíci ve večerních hodinách a jsou vždy veřejná.
Tam nejlépe mohu okamžitě reagovat na vaše podněty
a připomínky. Bližší informace najdete vždy s týdenním
předstihem na úřední desce obce.

Ve vedení obce stále přemýšlíme, jak komunikaci směrem k občanům zlepšit, jak vám co nejvíce vyjít vstříc.
U obecního úřadu chceme zřídit novou velkou úřední
desku, kde bude možné rychle a přehledně zjistit všechny důležité informace. Plánované akce roku 2019 jsme
se pokusili shrnout do přehledného kalendáře tak, abyste měli alespoň rámcovou představu o tom, co se v příštím roce v obci chystá. Kalendář je ale pouze orientační,
termíny akcí se mohou z organizačních důvodů měnit
a nové zcela jistě v průběhu roku přibudou. K lepší informovanosti by měly přispět i modernější, právě zaváděné
webové stránky obce.
Dost už ale práce, vždyť Vánoce jsou již před dveřmi
a život není jen plnění pracovních úkolů. První sněhová
nadílka a teploty pod bodem mrazu, letos již počátkem
adventu, nemohly nechat nikoho na pochybách. Rok 2018
rychle spěje ke svému závěru. Ze všech stran se na nás
valí rozněžňující slogany o Vánocích, sněhu a rolničkách,
agresívně prokládané reklamou na zboží, bez kterého
zcela jistě nemůžeme žít. Co ale vůbec budeme o Štědrém dnu slavit? Poselství lásky Toho, od jehož narození
se počítá celý náš letopočet, nebo svátek konzumu a drahých, mnohdy zbytečných darů? Neznáme sice přesné
datum narození Ježíše, o jeho historické autenticitě ale
většina historiků dnes již vůbec nepochybuje. Zamysleme
se prosím o těchto Vánocích nad jeho skutečným odkazem. Odkazem, který má moc měnit naše srdce. Opravdu
si vážíme toho, co je v životě skutečně důležité?
Kapitola starého roku se právě nezadržitelně zavírá. Před
námi je nový rok 2019, čistý a krásný jako neporušená
sněhová pláň. Jen na nás záleží, jaké stopy na ní zanecháme. Všichni se denně rozhodujeme, co je správné
a co nikoli. Přeji nám všem v tomto vánočním čase, ať se
vždy rozhodujeme dobře.
Vánoce plné lásky, pokoje a štěstí vám přeje
Radek Kloz, starosta obce
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Vánoční jarmark
radiční předvánoční vystoupení žáků naší základní a mateřské školy jsme si letos mohli užít v krásném prostředí kostela ve Svaté Kateřině. Po vystoupení pokračoval adventní večer pod rozsvíceným vánočním stromem jarmarkem s výrobky dětí. A tak jsme nakoupili
drobné dárečky, prohodili pár slov se sousedy, zahřáli se čajem či svařeným vínem a okouzleni sváteční atmosférou se vydali domů.

T

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
A KNIHOVNY O VÁNOČNÍCH
SVÁTCÍCH
Oznamujeme občanům, že v době
od 27. 12. 2018 do 1. 1. 2019
budou obecní úřad a obecní knihovna uzavřeny.
Poslední úřední den je pátek 21. 12. 2018.
První úřední den v novém roce je středa 2. 1. 2019.

Srdečně zveme na přednášku

Mgr. et Mgr. Pavla Macků, Ph.D.,
na téma

SKOTSKO
KDY: 18. 2. 2019 od 17:00 hod
KDE: třída MŠ budovy základní školy
Vstup zdarma

TERMÍN SVOZU ODPADŮ MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY
sobota 22. 12. 2018 – papír | sobota 29. 12. 2018 – komunální odpad
Upozorňujeme občany, že od roku 2019 bude probíhat svoz komunálního odpadu každé liché úterý v měsíci. První svoz komunálního odpadu bude tedy v úterý 15. 1. 2019. Kalendář svozu tříděného odpadu na rok 2019 nebyl v době vydání Zpravodaje ještě k dispozici. Jakmile jej svozová společnost dodá, okamžitě bude k dispozici na obecním úřadě nebo ke stažení
na obecních stránkách.

PRODEJ JEHLIČNATÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA
Obec Šebrov-Kateřina přijímá objednávky na jehličnaté palivové dříví (směs borovice, smrk, jedle, modřín) napadlé z nahodilé
těžby, vyrobené při třídění a druhování kvalitnějších sortimentů. Přípustné jsou všechny vady včetně hniloby v rozsahu do
70 % plochy čela (na povrchu i uvnitř polen). Polena jsou různého průměru a nejsou štípaná, délka 1 m včetně zbytků z manipulace od 0,20 m. V dodávce může být obsažena příměs měkkých listnáčů do 10 % dodávaného objemu.
Cena: 500 Kč/prm včetně dopravy.
Zájemci se mohou hlásit do pořadníku u starosty obce (mob. 702 058 878), účetní obce (tel. 516 431 721) nebo osobně v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu v Šebrově. Objednávky budou vykrývány v průběhu zimního a jarního období dle
pořadí až do úplného vyčerpání zásob.
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Parkování vozidel a zimní údržba
komunikací
V noci z neděle 2. prosince na pondělí 3. prosince tohoto roku likvidovali zaměstnanci naší obce silné a nebezpečné
náledí. Náročnou noční práci jimi velmi komplikovaly bezohledně zaparkované automobily. Důrazně upozorňujeme
majitele těchto nevhodně zaparkovaných vozů, že jednak porušují zákon o silničním provozu, a jednak výrazně znesnadňují až znemožňují řádnou zimní údržbu chodníků a komunikací!
v naší obci platí zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu). Povinnosti spojené se
zastavením a stáním jsou vymezeny
v § 25 a § 27. Všimněme si zejména § 25
odst. 3) zákona o silničním provozu: Při
stání musí zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
každý směr jízdy; při zastavení musí
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro oba směry
jízdy. Jestliže tedy po stání vozidla nezůstane na pozemní komunikaci, která
je obousměrná, dopravní prostor široký
3 + 3 metry, pak krom výjimek stanove-

I

ných úpravou provozu (parkoviště apod.)
nesmí na této komunikaci vozidlo stát.
Upozorňuji, že na naprosté většině místních komunikacích takto široký prostor
nezůstane. Proto se uvedeným jednáním
řidič dopouští přestupku. K jeho řešení
může být povolána Policie České republiky. Dle § 27 odst. 1) písm. a) nesmí
rovněž řidič zastavit a stát v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti.
bec se samozřejmě snaží problematiku řešit spíše konstruktivně
než represivně, proto budujeme parkovací prostory, kde mají vozidla možnost
stát legálně. Není to ale vůbec jednoduché. Majitelé vozidla jsou povinní zajistit

O

si stání svého vozu především na svém
vlastním pozemku. Rovněž není možné
blokovat a pojezdem poškozovat chodníky, které slouží především pro pohyb
pěších občanů. Pokud jde o stání na jiných obecních pozemcích než jsou pozemní komunikace, pak může jít o nezákonný zábor veřejného prostranství.
Buďme k sobě navzájem mnohem více
ohleduplní! Zabráníme tím kromě jiného třeba i poškození svého nevhodně
zaparkovaného „plechového miláčka“,
kterému obsluha stroje provádějícího
zimní údržbu nebude schopna ani při
nejlepší vůli zabránit!
Radek Kloz

Obec spustila nové webové stránky
okud navštěvujete pravidelně obecní web, jistě jste zaznamenali novou
podobu našich stránek. Berte je prosím
ještě s rezervou, jsou stále ve výstavbě.
Mně osobně se sice staré webové stránky obce líbily, nesplňovaly však již náročné požadavky dnešní doby. Proto jsme
se spolu s jejich tvůrcem i správcem
obecního webu Barborou Komárkovou
rozhodli zajistit stránky nové, lépe editovatelné, poskytující více funkcí i informací. Nakolik se nám naše snaha podařila,
to nechám jen a jen na vás.

P

a nových stránkách však již bohužel
nenajdete diskuzi. Žádná malá obec
totiž není schopná zajistit provozování
diskuze v souladu s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů, nechvalně známým GDPR. Je to podle mě
velká škoda. Budeme proto hledat nějaké náhradní řešení, které by úředníkům
v Bruselu a Praze tolik nevadilo .
Radek Kloz

N
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Informace od systému MESOH
Vážení občané, rádi bychom vás upozornili, že jsou v odpadových účtech na www.mojeodpadky.cz nahrané EKO body
za třídění odpadů, za efektivní využívání sběrných nádob a pytlů a především za snižování produkce odpadů. Prosíme
o kontrolu přidělených EKO bodů, aby se předešlo případným nedorozuměním při platbě poplatku za odpady. Na co
je dobré se zaměřit?
1. Zkontrolujte si prosím v inventuře stanoviště, zda máte uvedeny všechny osoby a zda u nich máte správně vyplněný čas na
stanovišti. Např. u studentů, kteří domů jezdí jen na víkendy, je dobré uvést poloviční čas na stanovišti a u osob s trvalým

pobytem, které se na stanovišti fyzicky nezdržují, je dobré
uvést čas 0. Díky tomu se budou získané body a obsloužený
objem všech nádob a pytlů dělit správně.

Kalendář akcí 2019

2. U domácností, které mají málo odpadů k třídění, se vyplatí vyplnit odpadový dotazník a uvést v něm všech pět
způsobů, jakými v dané domácnosti dochází ke snižování
produkce odpadů. Díky tomu systém začne sledovat poměr mezi obslouženým objemem nádob a pytlů u tříděného a u směsného odpadu. Domácnostem, které vytřídí
více jak třetinu odpadů a mají malý obsloužený objem, se
připíši patřičné EKO body za snižování produkce odpadů.
V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím chatovacího okna na www.mojeodpadky.cz.
S pozdravem kolektiv MOJE ODPADKY

LEDEN
8. 1.

Tříkrálová sbírka (šebrovští skauti)
ÚNOR

18. 2.

Přednáška: Skotsko (Mgr. et Mgr. Pavel Macků, Ph.D.)
BŘEZEN

5. 3.

Dopolední masopustní průvod dětí ZŠ a MŠ Šebrov

29. 3.

Noc s Andersenem (ZŠ a MŠ, knihovna Šebrov)
DUBEN

25. 4.

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ

30. 4.

Čarodějnický rej dětí ZŠ a MŠ Šebrov
KVĚTEN

3.–4. 5.

Skautský dobrý skutek (Den Země)

9. 5.

Zápis dětí do MŠ Šebrov

10. 5.

Oslava Dne matek (děti ZŠ a MŠ Šebrov)
ČERVEN

1. 6.

Den dětí
Vatra ve Svaté Kateřině
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ

27. 9.

Přednáška

28. 9.

Oslava Dne seniorů
ŘÍJEN
Vítání občánků

11.–12. 10.

Šebrovské hody
LISTOPAD

11. 11.

Lampionový průvod na sv. Martina
PROSINEC
Rozsvěcení obecního stromu



Vánoční vystoupení dětí ZŠ a MŠ Šebrov
5. 12.

Mikuláš v Šebrově (šebrovští skauti)

15. 12.

Vánoční turnaj v pexesu (šebrovští skauti)

22. 12.

Betlémské světlo 2019 (šebrovští skauti)
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Programové prohlášení obecního
zastupitelstva obce Šebrov-Kateřina
období 2018–2022
Úvod k programovému prohlášení:
Po komunálních volbách v říjnu 2018 začala další etapa v budování naší obce. Proto považujeme za nutné jasně říci, jaká
je představa obecního zastupitelstva o dlouhodobém rozvoji
obce a jaké jsou cíle současného volebního období. Tyto cíle
chceme postupně naplňovat v závislosti na potřebách občanů a na ﬁnančních možnostech obce.

1. Hospodaření obce
a) Zajištění financí

Ke splnění všech cílů jsou nutné ﬁnanční prostředky. Obec
se pokusí zajistit dostatek cizích zdrojů (dotace, nízkoúročený úvěr) jako nezbytnou podmínku ﬁnancování nákladných úkolů současného volebního období.
b) Nastavení splácení

Splácení půjčených prostředků bude dlouhodobě nastaveno
tak, aby nemělo žádný negativní dopad na běžný chod obce.
c) S majetkem obce budeme i nadále nakládat maximálně
hospodárně

2. Technická infrastruktura
a) Pitná voda

Dostatek kvalitní pitné vody je pro nás prioritou č. 1. Budeme
pokračovat v další stabilizaci vodovodního řadu a za předpokladu získání dotace posílíme zásobování obce vodou
výstavbou přivaděče ze Svinošic.
b) ČOV a kanalizace

V případě získání ﬁnančních zdrojů, o které usilujeme, zahájíme v obci výstavbu splaškové kanalizace se současnou
rekonstrukcí nejvíce poruchových úseků vodovodního řadu.

3. Život v obci
a) Společenské prostředí v obci a koncepce rozvoje

• Plán rozvoje obce – rozvoj koncepčního dokumentu
přesahujícího svým rozsahem současné volební období
• Moderní obec – vytváření moderní, transparentní,
komunikující obce
• Informovanost občanů – spuštění nových internetových stránek obce, rozšíření šebrovského Zpravodaje, podpora a rozvoj všech dalších stávajících komunikačních kanálů obce (vývěsních skříněk, obecního
rozhlasu, SMS zpráv)

• Obecní budovy – vybudování parkoviště za obecním
úřadem, oprava autobusové zastávky ve Svaté Kateřině,
oprava márnice a hřbitovní zdi
b) Kultura, sport a vzdělávání

• Podpora Základní a Mateřské školy v Šebrově
• Víceúčelová hala – dokončení výstavby víceúčelové
haly (tělocvičny pro místní základní školu a společenského sálu pro kulturní, společenské a sportovní aktivity v obci)
• Podpora organizačních jednotek obce – Sboru dobrovolných hasičů Svatá Kateřina, obecní knihovny v Šebrově
a obecní knihovny ve Svaté Kateřině
• Podpora sdružení, spolků a udržování tradic – ﬁnanční
a materiální podpora zájmových sdružení, organizací,
spolkú a volnočasových sportovních aktivit
• Podpora všech aktivit směřujících k práci s dětmi
a mládeží
c) Podpora ekologie a krajinného rázu

• Ekologie, ochrana přírody a krajiny – atraktivní okolí
naší obce chceme i nadále aktivně chránit a citlivě dotvářet rekreačně-sportovními prvky. Prioritu má podpora udržení vody v krajině včetně výstavby rybníka v Luzích (podmínkou je úspěšný výkup pozemků od jejich
majitelů).
• Sběr tříděného odpadu – podpora důsledného třídění
komunálního odpadu, pokračování spolupráce se sběrným ekodvorem v Lipůvce

Programové prohlášení Zastupitelstva obce Šebrov-Kateřina lze v průběhu volebního období doplnit a rozšířit o jiné konkrétní
body podle aktuálních podmínek.
Věříme, že projekty, které chceme v tomto volebním období uskutečnit, se setkají s podporou a pochopením našich
občanů, kteří se do nich sami aktivně zapojí.
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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.

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
DNE 30. 10. 2018
• Přítomno bylo všech devět členů zastupitelstva a v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích složili přítomní
členové slib. Dále přistoupili k určení počtu místostarostů
a jejich volbě, určení, že pro výkon starosty obce bude člen
dlouhodobě uvolněn, k volbě starosty, zřízení ﬁnančního
a kontrolního výboru, volbě jejich předsedů a členů, schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům
a členům výborů.
• Nově zvolený starosta obce Ing. Radek Kloz poděkoval
zastupitelům za důvěru a voličům za účast ve volbách a jejich hlasy. Dále poděkoval končícím zastupitelům za práci,
kterou odvedli pro naši obec, a připomněl i práci předchůdců
v obecním zastupitelstvu. Zdůraznil, že ho mrzí malý zájem
občanů o zapojení se do veřejného dění a o práci v obecním
zastupitelstvu, který se promítl i do průběhu letošních komunálních voleb. Naopak ho těší, že byly do obecního zastupitelstva zvoleny i nové tváře a že ve zřizovaných výborech je
i zástupce z řad občanů. Popřál všem zastupitelům hodně
úspěchů a vytrvalosti v jejich práci pro obec a vyzval je k týmové spolupráci ve prospěch občanů a celé obce.

• Byl vznesen dotaz ohledně čárových kódů na tříděný
odpad – Marek Nechvíle vysvětlil, že čárové kódy posílá
zpracovatelská ﬁrma a nelze vytisknout štítky jen na plastový odpad, ale celou sadu (plast/papír/kovy). Tu lze dotisknout na požádání kdykoli.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 20. 11. 2018
• Zastupitelstvo obce schválilo programové prohlášení
obecního zastupitelstva na období 2018–2022, které vychází z volebního programu podpořeného hlasováním občanů v komunálních volbách.
• Předsedkyně ﬁnančního a kontrolního výboru Mgr. Renata Nechvátalová a paní Lenka Jonášová přečetly zápisy z kontroly ﬁnančního a kontrolního výboru a seznámily
zastupitele podrobně s výsledkem kontroly.
• Starosta seznámil OZ s průběhem veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ v Šebrově a přečetl protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě, provedené na základě pověření
zřizovatele, obce Šebrov-Kateřina, a vedoucího kontroly, starosty obce, za účasti přizvaných externích auditorů ON-OK
Libina, s.r.o. Shrnutí: bez závad

Obecní samospráva
zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina
volební období 2018–2022 (stav k 30. říjnu 2018)

STAROSTA OBCE
RADEK KLOZ
1. MÍSTOSTAROSTA OBCE
JIŘÍ NECHVÍLE

2. MÍSTOSTAROSTA OBCE
VÁCLAV ZORNÍK

ZÁSTUPCE STAROSTY PRO ŠEBROV

ZÁSTUPCE STAROSTY PRO SVATOU KATEŘINU

PŘEDSEDA KONTROLNÍHO VÝBORU
LENKA JONÁŠOVÁ

PŘEDSEDA FINANČNÍHO VÝBORU
RENATA NECHVÁTALOVÁ

OSTATNÍ ZASTUPITELÉ
ČLENOVÉ KONTROLNÍHO VÝBORU
MAREK
NECHVÍLE

DALIBOR
JÍZDNÝ

OBČANÉ
ČLENOVÉ FINANČNÍHO VÝBORU

JAN
ŠINDELÁŘ

JAKUB
KOTEK

MICHAL
ALTRICHTER
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Střípky z minulosti

Naše obec v letech první
Československé republiky (část 2.)
V minulém čísle Zpravodaje jste si mohli přečíst o dění v Šebrově a Kateřině bezprostředně
po vniku samostatného československého státu. O tom, jaké byly roky následující, si přečtěte
v pokračování článku níže.
osti neklidnou se však stávala situace v obecní samosprávě. Zatímco v letech 1919–1931 se v úřadu starosty pravidelně vystřídali L. Skoupý, R. Kučera, St. Volf,
pak jejich následovníci do roku 1937 – M. Fikés, Fr. Štěpánek, A. Skoupý – čtyřletou funkci neudrželi pro politické spory, respektive i konﬂikty ve ﬁnančním hospodaření.
Teprve po doplňovací volbě ve stejném roce B. Skoupý
z č. 50 (ČSL) přesáhl výkonem svého mandátu až do let
nacistické okupace.

D

e správě areálu se kromě běžné údržby silnic (1936
válcování), mostů, polních cest a regulace potoků stala nejdůležitější akcí elektriﬁkace obce v roce 1930, a to
spoluprací se sousedním Vranovem a Svinošicemi. Krátce
před Vánocemi, 16. prosince 1930 v 19 hod., kdy se poprvé rozsvítilo 20 veřejných světel a též v prvních domácnostech, vstoupil Šebrov deﬁnitivně do moderního století.

V

ebrov nepatřil k bohatým vsím, přesto počet obyvatel rostl, pestřejším se stalo jejich složení. Celostátní
pramen uvádí v roce 1930 vedle 13 rolníků nově přibývající živnosti a obslužná řemesla: 4 obchody se smíšeným
zbožím, 2 hostince, 1 traﬁku, 2 obuvníky, 2 řezníky, po
jednom pekaři, kováři, krejčím, bednáři, truhláři, koláři,
přičemž samostatnou živnost mělo také 15 chovatelů
hus. Obecní úřad tehdy evidoval chov 20 koní, 70 krav,
160 prasat a ke třem stům koz. Tato nejen dovnitř pulzující hospodářská vesnická komunita poskytovala také
vícečlenným chudým rodinám podmínky či aspoň příležitosti k nuznému přežití – zejména za velké hospodářské
krize, kdy tu hlavně v letech 1932–1936 bylo evidováno
až 87 nezaměstnaných. Podporu nacházeli zčásti v odborových organizacích, ve větším počtu však v pomoci
státu (1934 vydáno 3 860 desetikorunových stravenek).
Řada jedinců si pod existenčním tlakem zařídila živnost
prodeje peří, které nabízeli volně ve vesnicích i na trzích
po Moravě.

Š

ístní obecná škola, trvale respektovaná a vážená instituce místního veřejného života, se s rostoucím počtem
žáků stala koncem třicátých let školou již pětitřídní. S ohle-

M
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Šebrovští orli (1910)

dem na provoz ve dvou budovách se rodily i první úvahy
o zřízení školy měšťanské, čímž by odpadla pěší docházka
žáků do vzdálených škol v Blansku nebo v Adamově. Nová
generace učitelů (od r. 1932 řídící Alois Kamenný, učitel
Josef Hofman) účinně působila v rozvíjení místního kulturního života. Různé formy žákovských vystoupení zpestřovaly program veřejných akcí a oslav. S novými impulzy
přicházeli učitelé i mezi dospělé, a to nejen pomocí rozvoji
místní obecní knihovny, ale např. též založením ženského
pěveckého sboru.
ruhá polovina 30. let vůbec přinášela oživení veřejného života, když iniciativně přicházela generace, která dospívala v předchozím poválečném desetiletí. Mnozí
zahořeli pro ochotnické divadlo. Organizováno bylo při
osvětové komisi, kromě toho se zdravou konkurencí přicházel i místní spolek Orel, který patřil k nejstarším vesnickým organizacím Orla na Moravě. Záhy tu vznikl a působil (1921) též spolek Federace dělnických tělocvičných
jednot, avšak s přednostní orientací na gymnastická cvičení. Divadelní představení se konala jak v dolním hostinci U Fikesů (1914), tak v horním U Peroutů (přestavba
1935), kde časem pořídili i skládací jeviště. Hráli tu dramata, komedie i jednoduché operety.

D
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otvářel se a stabilizoval scénář společenských a tanečních zábav, jimž byla k dispozici místní dechová hudba.
Každé roční období mělo zpravidla svůj stěžejní podnik:
podzimu dominovaly hody, zimní plesové sezóně hasičský bál a jejímu závěru ostatky, jaru májové veselice a létu
dožínky. Ty zpravidla v přírodním prostředí na Sádku, kde
tradičnímu úvodnímu obřadu předcházel průvod od školy,
v němž někdy nechyběly ani alegorické vozy.

D

uvedených sférách i dalších formách se za dnů všedních
a svátečních utvářela členitá síť individuální i skupinové
komunikace, která byla značně orientována dovnitř vesnické
komunity a z ní se obrozovala. Jejímu slibnému přirozenému
rozvoji zabránily velké politické změny celonárodních osudů
po roce 1938, 1945 a v dalších letech.

V

Arnošt Skoupý

Skautské hnutí a vznik republiky
Věřím, že se tu nejspíš nenajde žádný čtenář, který by netušil, jaké významné výročí slavila v říjnu naše republika. Dále možná mnoho z vás ví, že skautské hnutí má celosvětově ve svém programu významně zastoupenou
výchovu k vlastenectví. Proto bylo pro skauty naprosto přirozené zapojit se do přípravy oslav vzniku republiky.
obsahující zásady pro přežívání v přírodě, která velmi zaujala místní mládež. S Baden-Powellovými zásadami
se v roce 1911 přijel do Anglie seznámit i český učitel pražského gymnázia
Antonín Benjamin Svojsík. Hned po
návratu začal s aplikací textu na české prostředí a v roce 1912 mu vyšla
kniha o úctyhodných 725 stránkách
pod názvem Základy junáctví, do
které přispěla řada dalších spisovatelů a významných osobností. Junák
a junáctví se staly českými výrazy pro
skauta a skauting.

Národního výboru a novými úřady.
Psaní byla opatřena speciálním razítkem, podpisem kurýra a známkou,
která byla v podstatě první československou známkou v poštovním styku
a první známkou na světě se skautskou tematikou.

Vznik samostatné republiky
znik republiky zastihl skauty připravené. Dali se do služby Národního výboru. A. B. Svojsík svolal
skauty 28. října 1918 pomocí inzerátu
v odpoledních novinách. Na druhý
den se v ulicích Prahy objevily stovky
skautů a skautek, kteří se okamžitě
zapojili do služby nově vznikající republice. Někteří vykonávali ve dne
i v noci strážní službu na strategických místech, mladší skautky šily
kokardy pro důstojníky a policisty,
starší pomáhaly jako úřednice, telefonistky nebo tlumočnice. Zhruba
stovka skautů se pak zapojila do
služby doručování zásilek. Na kole,
pěšky i tramvají, ve dne i v noci přenášeli důležité zprávy mezi členy

V
Oslavy vzniku republiky v Blansku

unák – český skaut je hrdý na své
zapojení a velký podíl na vzniku republiky před sto lety. Protože jsme na
tuto část historie právem pyšní, rádi se
vám o ní zmíníme v tomto zpravodaji.

J

Před vznikem naší republiky
– zrod skautského hnutí
zrodu hnutí Junák stála příručka Scouting for boys zakladatele
skautského hnutí, britského generála
Roberta Baden-Powella z roku 1908

U

yto první československé poštovní známky nesou nápis: „Pošta
českých skautů – ve službách národní vlády“. Byly dány do oběhu v hodnotách 10 a 20 haléřů a platily od
28. října do 21. prosince při příjezdu
T. G. Masaryka do Prahy.

T

znikem samostatné Československé republiky končí první kapitola vzniku a činnosti českého Junáka.
O jeho další historii (násilné rušení táborů, protinacistická odbojová činnost,
věznění skautů v komunistických žalářích apod.) podrobněji někdy příště.

V

Michal Sýkora

strana 9

ZPRAVODAJ

4/2018

Dění v obci ve fotografiích

Už se u nás stává tradicí oslavit Den seniorů. Obec opět připravila
setkání pro seniory se zajímavým kulturním programem.

O Šebrově v období vzniku Československé republiky na své
zářijové přednášce poutavě vyprávěl pan Arnošt Skoupý.

Třetí říjnový víkend se nesl v duchu tradičních šebrovských hodů.

Ke stému výročí vzniku Československé republiky zasadili občané naší obce pamětní lípu a odhalili pamětní kámen.
Starosta Radek Kloz společně se skauty také položili věnce k pomníkům padlých vojáků v 1. světové válce v Šebrově i Svaté Kateřině.
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Vítání občánků
edávno obnovená tradice vítání nových občánků přicházela na řadu
vždy jednou za dva roky. Od minulého
vítání v naší obci přibylo hned devět dětí,
takže tentokrát nebylo na co čekat a tento milý obřad jsme uskutečnili již po roce,
a to 6. 10. 2018. Vyzdobená multifunkční zasedací místnost obecního úřadu
(koná se zde nejen vítání občánků, ale
i pravidelná veřejná zasedání obecního
zastupitelstva, setkání maminek a dětí
v dětském koutku, neveřejné zkoušky

N

místních hudebních skupin atd.) přivítala
nejen šťastné rodiče s jejich ratolestmi,
ale i prarodiče, příbuzné a další hosty.
Děti z místní školy doplnily oﬁciální proslov milými verši a hudbou.
eště jednou přejeme rodičům při výchově malých občánků hodně radosti
a trpělivosti a dětem, aby byl jejich život
naplněn krásou, bezpečím, úspěchem
a především láskou.

J

100 let republiky
– projektový den
áci naší školy si připomněli sté výročí vzniku republiky projektovým dopolednem v pátek 26. října 2018. Celé dopoledne děti ve skupinkách, po
třídách, buď samostatně
nebo všichni společně plnily úkoly, tvořily, odpovídaly
na otázky, diskutovaly, a to
nejen o vzniku ČSR, ale
i o našich státních a národních symbolech, významných osobnostech, o tom,
co nás reprezentuje ve
světě, čím jsme jedineční.

Ž

Renata Nechvátalová

Svatý Martin ve škole
etošní svátek svatého Martina připadl na neděli 11. listopadu. V naší škole jsme si jej ale užili už v pátek. V dopoledních tvořivých dílnách si nejdříve žáci 4. a 5. ročníku
zavzpomínali, co všechno už z minulých oslav o tomto
svátku vědí. Po týmové práci pak své postřehy a zápisky
přednesli mladším spolužákům a společně s vyučujícími
si je utřídili a doplnili.

L

ak už děti tvořily v jednotlivých třídách své výrobky
vztahující se k svatomartinskému tématu. Prvňáci
a třeťáci vyráběli „Martinova bílého koně“, druháci, čtvrťáci
a páťáci se pustili do výroby martinských světýlek, tentokrát ve formě gelových svíček.
Lenka Konečná

P

yústěním jejich práce
byl i zcela nově vytvořený národní strom, tedy
lípa, symbolicky ozdobený
tak, jak vidíte na obrázku.

V

Renata Nechvátalová
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ŠEBROVŠTÍ SKAUTI A SKAUTKY
VÁM PŘINÁŠEJÍ

Ať prozáří a prohřeje vaše domovy i srdce!

23. 12. 2018
16:30 – Svatá Kateřina – kostel
17:00 – Šebrov – obecní úřad
18:00 – Svinošice – náves
19:00 – Lipůvka – kostel

24. 12. 2018
do 14:00 před skautskou klubovnou

