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Úvodní slovo starosty
na uspokojivé úrovni. Není ale důvod
usínat na vavřínech. Práce na další
stabilizaci dodávek pitné vody samozřejmě intenzivně pokračují.

Vážení a milí spoluobčané,
je tu opět podzim a s ním i třetí číslo
obecního zpravodaje. Právě skončilo
extrémně suché a teplé léto, nejsušší
léto od roku 2003. V mnoha obcích byl
hlášen nedostatek vody, byly vyhlašovány zákazy zalévání zahrádek, napouštění bazénů i omezování běžné
spotřeby pitné vody. U nás nikoli. Nebylo třeba vyhlašovat žádné zákazy,
v obecním vodojemu bylo stále vody
dost. Díky opatřením zavedeným obcí
a zejména díky ukázněnosti většiny
z vás se zdá, že problémy s nedostatkem vody se stávají postupně minulostí. Není samozřejmě ještě zdaleka
vše vyřešeno. Letos jsme ale vyhráli.
Ani náhlý výpadek v dodávkách pitné
vody z Vranova pro část obce Zahorka, a to v době největších veder, nebylo obtížné pokrýt z vlastních zdrojů.
Navzdory extrémně suchému počasí
i několika málo trvale nepřizpůsobivým spoluobčanům jsme dokázali
udržet stav vody v obecním vodojemu

Jak můžeme slyšet v médiích i všude
kolem nás, dostatek vody v budoucnu
není bohužel vůbec samozřejmostí.
Nestačí pouze budovat novou infrastrukturu vybavenou moderní technikou a opravovat stávající rozvody, zásadní je zadržet vodu v krajině. Vždyť
i u nás, ač jsme měli letos zdánlivě
vody dost, snížilo horké léto hladinu
spodní vody ve vrtu o více než jeden
metr, tedy téměř o 3 %. Proto je jedním z dlouhodobých cílů obecního
zastupitelstva i vybudování rybníka
v Luzích a další podpora zvyšování
retenční schopnosti krajiny.
Horké léto už ale skončilo a začíná
podzim. Na dalších stránkách zpravodaje se dozvíte, jaké úkoly se nám
podařilo během letního období splnit
a jaké nás do konce roku ještě čekají.
Ten nejdůležitější podzimní úkol pro
nás pro všechny chci zdůraznit hned
v úvodu. V podzimním referendu budeme všichni společně rozhodovat
o stavbě dlouho diskutované víceúčelové haly. Referendum je nutné – obec
je nejednotná, názory se různí. Potřebuje obec podobnou stavbu, jak tvrdí
její podporovatelé, nebo je zbytečná,
jak tvrdí její odpůrci? Není mým úkolem rozhodnout tuto při, můj hlas bude
mít při hlasování stejnou váhu jako kohokoli z vás. Mým úkolem je ale pravdivě vás informovat o všech kladech

i záporech připravovaného projektu.
Na vás potom bude rozhodnout, zda
má obec touto cestou vůbec jít. Proto
bych vás chtěl přesvědčit, že je velmi
důležité k referendu přijít a svůj postoj
hlasováním vyjádřit. Je to vaše právo,
nenechte si ho vzít!
Pracovní skupina z řad zastupitelů
a odborné veřejnosti spolu s projektanty již připravila studii haly. Cílem
byl ucelený návrh objektu vhodně
zasazeného do prostoru mezi obecním úřadem a základní a mateřskou
školou. Objektu, který by byl schopen
plnit tři základní funkce – tělocvičny
pro základní a mateřskou školu, sportovního zázemí pro širokou veřejnost
a obecního kulturního centra pro pořádání společenských akcí. Na středové dvoustraně vám přinášíme první
vizualizace tohoto záměru. Zhodnocení, nakolik se snaha podařila a zda
ji vůbec podporujete, nechám už jen
a jen na vás.
Přeji vám krásný prosluněný podzim.
Radek Kloz, starosta obce
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ROZSVĚCENÍ
OZSV
O
OZS
SVĚC
CENÍ
C
NÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
VÁNO
VÁN
ÁNOČNÍ
NÍÍH
NÍH
HO
H
O ST
STRO
dne
e 3. prosince
pros
os
os
sin
since
si
ince
ce 2015
20
201
hodin
v 17
1 hodi
odin
in
n (u
(u Křížku).
Kř
Křížku
Připraveno
řiprav
praveno
o je vystoupení
vysto
v toupe
dě ZŠ
dětí
Š a MŠ
Š Šebrov
Šeb
i malé občerstvení.
čer
ers

ZPRAVODAJ OBCE ŠEBROV-KATEŘINA
Číslo 3/2015 – říjen
Obecní úřad Šebrov-Kateřina, Šebrov 64, 679 22 Lipůvka, www.sebrov-katerina.cz
Redakční rada: Martina Rychtarová, Renata Nechvátalová, Radek Kloz
Vydavatel: Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina
Registrováno: MK ČR E 20213

strana 2

ZPRAVODAJ

3/2015

Vítejte po prázdninách!
Vzpomínky na výpravu do Luhů a spaní ve škole na konci roku
2014/2015 ještě zcela nevymizely a už tu máme nový školní rok
2015/2016. Jaký bude? Co nás čeká? Samozřejmě učení. Jak
jinak. Ale s tím je spojena i spousta zajímavých činností.
ěhem podzimu se zaměříme na zdravý životní styl v projektu
„Víme, co jíme a proč“ z programu Škola podporující zdraví,
na který se nám podařilo získat dotaci z rozpočtu Jihomoravského
kraje. A protože vyvrcholením projektu bude vystoupení dětí
spojené s ochutnávkou zdravých pokrmů, neprožijeme si letošní
předvánoční atmosféru tak jako v letech předešlých v Zahradnictví
u Kopřivů, ale tentokrát přímo ve škole.

B

nadcházejícím školním roce nezapomeneme také na dnes
již tradiční akce, jako jsou oslava sv. Martina, Rozsvěcení vánočního stromu, Masopust, Čarodějnický rej, Noc s Andersenem,
Spaní ve škole apod. No a pokud vám v uplynulých letech scházel
náš školní jarmark, těšit se na něho můžete v červnu 2016.

V

lán máme, šikovné děti také, proto jsme se již rozjeli na plné
obrátky. Školní rok jsme slavnostně zahájili 1. září a uvítali
10 prvňáčků spolu s novou paní učitelkou Janou Honzákovou.
Ta nastoupila na volné místo po paní učitele Floriánové, které za

P

mnohaletou práci na naší škole patří velký dík. Ostatní zůstává při
starém – ve II. třídě jsou spojeny 2. a 3. ročník v počtu 18 dětí, III. třídu
tvořenou 4. a 5. ročníkem navštěvuje 16 žáků. Provoz mateřské školy
se i nadále uskutečňuje ve dvou třídách od 6.30 do 16.00 hodin.
Podstatná změna nastala ve školní družině, kdy jsme vyšli vstříc
požadavkům rodičů a prodloužili provoz až do 16.00 hodin.
ávěrem bych chtěla popřát všem dětem a žákům úspěšný
start do nového školního roku, rodičům radost z ratolestí
a svým kolegům mnoho elánu a chuti do další práce.

Z

Jana Klozová, ředitelka školy

Plnění rozpočtu 2015 – opravy a investice
Tři čtvrtiny roku jsou za námi. Nastává čas poslední letošní rebilance – co se nám už podařilo a co ještě zbývá?

• Proběhla kompletní revitalizace budovy
OÚ v Šebrově – zateplení obvodového
pláště budovy a stropu suterénu, opravy vnitřních prostor a oddělení suterénu
od kancelářské zóny, výměna vysloužilé
elektroinstalace za novou. Kancelářské
prostory byly vybaveny novým nábytkem. Výsledkem rekonstrukce bude snížení energetických ztrát a tím i snížení
nákladů na vytápění, zároveň se zvýší
tepelný komfort v celé budově.

• Souběžně byly provedeny nejnutnější
práce na údržbě budovy OÚ ve Svaté
Kateřině.
• Proběhla oprava cesty ke hřbitovu včetně zpevnění přilehlého parkoviště technologií minerálně zpevněného kameniva doplněného odvodněním pomocí
ocelových svodnic.
• Byla vybudována opěrná zeď čela propustku z přírodního kamene skládaného do betonu na Vranovském potoce.
• Proběhly stavební práce na propojení
nového a starého vrtu, zpevnění ploch
a oplocení prostor obou vrtů, vybavení vrtů a vodojemu moderní regulační
a měřicí technikou s dálkovým přenosem dat. V plném běhu jsou projekční
práce na napojení obecního řadu na
VaS Boskovice ve Svinošicích.
• Neplánovaným výdajem se stala oprava veřejného osvětlení ze Šebrova do
Svaté Kateřiny, které výrazně poškodil
neznámý pachatel.

• Koncem léta jsme také převzali malý
nákladní terénní automobil s příslušenstvím, jehož nákup je z 90 % krytý
z prostředků SFŽP. Dnes již všechny
získané strojní prostředky pracují naplno pro potřeby naší obce.

Z akcí plánovaných na letošní rok bychom
ještě rádi uskutečnili rekonstrukci chodníku v Končinách, rozšířili veřejné osvětlení
u staré komunikace na Svinošice (u Závodníků) a zahájili práce na rekonstrukcích
budov sportovního zázemí hřiště v Luzích.
Radek Kloz
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Víceúčelová hala
Záměr výstavby víceúčelové multifunkční haly není v naší obci vůbec nový. Za honosně znějícím názvem
se skrývá obyčejná sokolovna či orlovna, přenesená do podmínek dnešní doby. Na rozdíl od mnoha obcí
podobné velikosti u nás žádná taková stavba jako dědictví minulých generací dosud nestojí. Nyní je třeba se
rozhodnout a v referendu rozetnout dilema – potřebujeme ji, nebo ne?
mě v reálu nižší díky výběru nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení. Přibližně
polovinu předpokládaných nákladů na výstavbu haly je možné pokrýt z prostředků
uspořených z přebytků hospodaření minulých let, chybějící ﬁnanční prostředky
si budeme muset půjčit. Možnost získání
významné dotace není pravděpodobná.
Při ponechání nezbytné rezervy na nejnutnější opravy a investice bychom půjčené prostředky spláceli asi 8 let.

Co stavba přinese a co nás bude stát?
Jako každá taková budova má i tato za cíl
skloubit sportovní aktivity široké veřejnosti
v obci s vytvořením vhodného prostoru pro
společenské a kulturní zázemí. Obec získá víceúčelové kulturní a sportovní centrum spojené s tělocvičnou pro základní
školu, prostor pro místní sportovní sdružení a zároveň společenský sál pro pořádání
kulturních akcí – tanečních zábav, plesů,
školních besídek a divadelních představení. Podobný prostor v Šebrově-Kateřině
výrazně chybí. Svou velikostí má odpovídat obci našeho typu. Nad zmenšováním
rozměrů a vyškrtáváním nadstandardních
věcí jsme strávili opravdu mnoho času. Pokud má objekt plnit všechny požadované
funkce, není už dále co škrtat.
Navzdory „zeštíhlovací kůře“ se ale stále
jedná o velký objekt, náklady na výstavbu
proto nebudou vůbec malé. Přesnější rozpočtové náklady zatím nemáme k dispozici, projekt je ve fázi jednoduché studie za
strana 4

účelem uspořádání referenda. Ostrá čísla
budou zřejmá až po vypracování podrobné prováděcí projektové dokumentace. Ta
může být zadána ke zpracování pouze
za předpokladu schválení záměru v referendu. V případě neschválení bychom
investovali do podrobného projektu zcela
zbytečně. Odhadované rozpočtové náklady stavby včetně úprav okolí však
činí 35–40 mil. Kč. Tato částka bude zřej-

Odhadované provozní náklady na spotřebu energií činí zhruba 100 tisíc Kč
za rok. Pro srovnání – jsou to přibližně
2/3 částky ročně vynakládané obcí na
veřejné osvětlení. K vytápění haly má být
využito tepelné čerpadlo vzduch-voda
doplněné plynovým kotlem jako záložním
zdrojem, TUV bude částečně ohřívána
solárními panely umístěnými na střeše
objektu. Na střeše bude rovněž pro větrání a přitápění haly umístěna rekuperační
vzduchotechnická jednotka. K nákladům
na energie samozřejmě přibudou ještě náklady na úklid a případné opravy, na straně příjmů pak naopak výnosy za pronájem
haly. Výstavba haly rovněž znamená přemístění oblíbeného dětského hřiště pod
obecním úřadem, vhodný prostor pro ně
však budeme teprve hledat.
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A co bude dál?
• ŘÍJEN
Prezentace studie haly včetně vizualizací, pohledů a doprovodných materiálů
na obecních vývěskách, obecním webu
a v zasedací místnosti OÚ.

• 27. ŘÍJEN 2015
Beseda občanů s projektanty a pracovní
skupinou z řad zastupitelů i občanů, která studii připravovala, v zasedací místnosti OÚ v Šebrově.

• 27. LISTOPAD 2015
– TERMÍN REFERENDA.
Rozhodněte, zda máme
v projektu dál pokračovat.
Je to na vás!
Radek Kloz

!
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Ze zasedání zastupitelstva
Zajímáte-li se o dění v naší obci, jistě chcete vědět, co probírají zastupitelé na jednotlivých zasedáních. Nejdůležitější informace najdete
na následující dvoustraně, kompletní zápisy ze zasedání jsou k dispozici na webových stránkách obce www.sebrov-katerina.cz.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 16. ČERVNA 2015
• Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření týkající se
zaúčtování dotace z JMK ve výši 200 000 Kč na opravu a zateplení OÚ na straně příjmů i výdajů a dále přesunů mezi položkami na straně výdajů neovlivňujících celkovou výši výdajů.
Navýšení výdajů je navrženo v položkách posilujících stabilitu
vodovodního řadu.
• Dar pro SDH
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru na činnost SDH
ve Svaté Kateřině ve výši 5 000 Kč.
• Obecní vodovod – aktuální stav
Je plně zprovozněna moderní regulační a měřicí technika, která
nám umožňuje plynule využívat potenciál obou vrtů, maximálně
využívat nízký tarif nočního proudu a pružně reagovat na zvyšující
se spotřebu zvýšeným výkonem čerpadel. Odtok vody z vrtu do
obce kontrolujeme telemetricky – nenahlášené živelné napouštění
bazénů jsme schopni zjistit okamžitě.
V letošním roce nebyly zjištěny žádné výraznější úniky z vodovodního řadu. Připravuje se výměna nejvíce poruchového úseku obecního vodovodu u státní silnice za nové potrubí z litiny.
• Víceúčelová hala
Na přípravu materiálů k referendu v otázce víceúčelové haly
byla vytvořena pracovní skupina z řad zastupitelů a odborné
veřejnosti, která spolu s projektanty připravuje studii haly.
• Zákaz skládky
Starosta upozornil na zákaz skládky jakéhokoli materiálu na
parkovišti u cesty ke hřbitovu i na Vranovském potoku a zároveň nabídl občanům Svaté Kateřiny možnost bezplatného
přistavení kontejneru na biologický odpad.
• Dotazy zastupitelů a občanů
Pan Ševčík požádal o zasílání informačních SMS o konání zasedání ZO do ukončení oprav vysílání místního rozhlasu ve
Svaté Kateřině.
Paní Ševčíková vznesla dotaz na časový horizont opravy místního potoka a opravy přilehlého zábradlí. Potok je ve správě
společnosti Lesy ČR s. p., která čeká na státní dotaci. Stanovení termínu opravy tedy není v pravomoci obce. Předpokládaný
termín je leden – květen 2016.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 30. ČERVNA 2015
• Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření týkající se
zaúčtování dotací (dotace na zavedení separace a svozu
bioodpadu v obci Šebrov-Kateřina a dotace z rozpočtu JMK
pro ZŠ a MŠ Šebrov) ve výši 2 859 700 Kč na straně příjmů
i výdajů a dále přesunů mezi paragrafy a položkami na straně
výdajů, které neovlivní celkovou výši výdajů.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 18. SRPNA 2015
• Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR.
• Zastupitelstvo obce schválilo přijetí daru od společnosti Agro
Trnava v podobě motorové pily Husqvarna 445 v celkové hodnotě 9 855 Kč.
• Obecní vodovod – aktuální stav
V uplynulém extrémně suchém období došlo k náhlému výpadku v dodávkách pitné vody z Vranova pro část obce Zahorka.
Bylo proto nutné přívod z Vranova zcela odstavit a napojit i část
obce Zahorka na obecní vodovod. Dále bylo zjištěno několik
případů nehlášeného napouštění bazénů. K výraznému poklesu vody ve vodojemu však přesto nedošlo, opatření zavedená
OZ za účelem zajištění dostatku pitné vody se zcela osvědčila.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 15. ZÁŘÍ 2015
• Dílčí přezkoumání hospodaření obce
Starosta seznámil zastupitele s průběhem auditu Krajského
úřadu Jihomoravského kraje a se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Šebrov-Kateřina za rok 2015. Při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Dále proběhla externí kontrola obce nahrazující interní audit
a veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Šebrov provedená na základě pověření zřizovatele příspěvkové organizace externím auditorem. Žádná pochybení ze strany obce Šebrov-Kateřina nebo ZŠ
a MŠ Šebrov ohrožující kontrolované subjekty nebyla zjištěna.
• Aktualizace Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo Směrnici pro
zadávání zakázek malého rozsahu č. 2/2015, která aktualizuje
směrnici č. 3/2012. Návrh na aktualizaci směrnice vzešel ze
závěrů dílčího přezkoumání hospodaření obce v návaznosti
na zákon č. 137/2006 Sb. v platném znění. Návrh Bc. Michala
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Sýkory na změnu čl. 2 této směrnice a na posunutí schvalování
směrnice na další jednání OZ nebyl přijat.
• Hřiště v Luzích
Byla vypracována dokumentace „Zázemí sportovního areálu
Šebrov – stavební úpravy a přístavba“ a zažádáno o stavební
povolení.
• Dotazy zastupitelů a občanů
Místostarosta Václav Zorník požádal o vypracování vyhlášky
o zákazu podomního prodeje. Zastupitelé pověřili starostu obce
jejím vypracováním.
Mgr. Renata Nechvátalová přednesla zastupitelstvu připomínky k dopravní situaci v obci, které vznesli rodiče při třídních
schůzkách v ZŠ. Starosta obce i zastupitelstvo se budou podněty na řešení a zlepšování dopravní situace v obci dále zabývat, a to i ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu.

Paní Dražková poděkovala obecním zastupitelům za zajištění
bezproblémového zásobování obyvatel pitnou vodou během
letošního velmi suchého léta.

PŘIVÍTALI JSME
DVANÁCT NOVÝCH
OBČÁNKŮ
V sobotu 26. září 2015 zástupci obce
slavnostně přivítali nové občánky Šebrova-Kateřiny. Součástí obřadu bylo také
vystoupení žákyň ZŠ, zápis rodičů do
Pamětní knihy, společné fotografování
a předání drobných dárků čtyřem sladkým
holčičkám a osmi roztomilým kloučkům.
Přejeme hodně lásky, štěstí a zdraví!
Renata Nechvátalová
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Poprvé na opravdovém
skautském táboře
ábor vždy bývá pro skauty vyvrcholením celoroční činnosti.
Oproti mnoha běžným táborům je hlavní rozdíl v tom, že na
skautském táboře si dělají děti spoustu věcí samy. Zakladatel
českého skautingu A. B. Svojsík to poprvé vyzkoušel na táboře
v létě roku 1912. Vyjel jen se svými studenty – tedy s těmi, se
kterými se znal a mohl se na ně spolehnout – a svěřil jim vše od
stavby stanů až po vaření a hlídání tábora. A zjistil (možná i trošku
ke svému údivu), že to jde. I nám to šlo, byť za sebou máme velmi
krátkou činnost a věkový průměr našich dětí na táboře nepřesáhl
devět let. Začínáme od prvních krůčků a sbíráme první zkušenosti.
Typické stany s podsadou jsme si sice ještě sami nestavěli, ale
všichni účastníci si poprvé vyzkoušeli připravit jídlo na otevřeném
ohni, starat se celý den o kuchyni, hlídat tábor. Nikdo za děti
ešusy neumýval, stany neuklízel. Vždy tu pro ně ale byla spousta
starších vedoucích ochotných pomoci, poradit a vyslechnout.

ZAHÁJENÍ SKAUTSKÉHO
ŠKOLNÍHO ROKU

NOVÁ KLUBOVNA
Minulý rok v listopadu jsme se začali scházet v prostorách obecního úřadu v Šebrově a během jeho rekonstrukce jsme využili
i zázemí místních zahrádkářů pod obchodem. S nadšením jsme
uvítali možnost dlouhodobě využít prostor staršího rodinného
domku v centru obce. Během léta jsme interiér zrekonstruovali
a díky podpoře naší obce, rodičů i sponzorů objekt vybavili. Stále
v tom pokračujeme – chystáme se obložit zdi dřevem, dokončit
nástěnky i opravit střechu.

Michal Sýkora

Za zpěvu skautské i státní hymny, v nových prostorech, v neskutečném počtu 42 dětí, za přítomnosti rodičů i starosty naší obce
jsme 7. září slavnostně zahájili další skautský rok. Už nejsme tolik
závislí na blanenském středisku, některé družiny mají své vedoucí přímo ze Šebrova-Kateřiny nebo ze Svinošic. Nově se scházíme v pondělí, ve čtvrtek a kluci od deseti let v pátek. V některých
věkových kategoriích už bohužel nemůžeme kvůli plné kapacitě
ani přijímat nováčky. Každopádně pro více informací navštivte
naše internetové stránky www.skautisebrov.cz.

trnáct dní nás táborem provázela celotáborová hra, při které
spolu děti bojovaly jako Aztékové proti krutým Španělům.
Na konci pobytu už nebylo pochyb o tom, kdo je vítěz. Zkrátka
a dobře, na našem táboře jsme maličko přepsali dějiny. Kmen
Aztéků totiž dál vládne v lesích okolo Uhřínova u Velkého Meziříčí.

Č

Michal Sýkora

T

DÁVNÁ MINULOST NAŠÍ OBCE
Obecní úřad Šebrov-Kateřina pořádá pro občany veřejnou besedu.
O svá bádání se s vámi rád podělí náš rodák PhDr. Arnošt Skoupý, CSc.,
dlouholetý člen Katedry historie Filozoﬁcké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
BESEDA SE KONÁ V PÁTEK 30. ŘÍJNA 2015 V 18 HODIN V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŠEBROVĚ.
Srdečně vás zvou zastupitelé obce.
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