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VOLBY, kam se podíváš!
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
úvodem bych chtěla jménem
členů nového obecního zastupitelstva poděkovat všem občanům, kteří přišli k zářijovým
komunálním volbám a svým
hlasem nás podpořili. Dali jste
nám svoji důvěru a dodali novou
energii do další práce ve váš
a obecní prospěch.
Až do roku 2030 nás čekají volby každý rok (s výjimkou roku
2027): volby do Senátu, do Evropského parlamentu, do
Poslanecké sněmovny, do obecních a krajských zastupitelstev. A přibližně za měsíc, v pátek 13. (!) a v sobotu
14. ledna 2023, se koná první kolo voleb prezidentských.
Přijde změna. Konečně. Netajím se tím, že jsem už při první volbě Miloše Zemana za prezidenta hlasovala pro pana
knížete. Pro jeho noblesu, vzdělanost, charisma… Jistým
charismatem disponoval bezesporu i náš současný prezident. Vždyť větší polovině národa, co šla k volbám, se líbí.
Větší polovina národa chce mít za prezidenta „muže z lidu“.
Ale již před druhým volebním obdobím bylo více než jasné,
že jeho fyzický stav je velmi špatný. Mnozí (z naší menšiny) možná sázeli na to, že dalších pět let v úřadu nemůže
vydržet. Ve funkci vydržel. Ale za jakou cenu?! Odmítání
si přiznat své limity končí smutně. Nedůstojně. Až trapně.
Za prezidenta, který nechtěl naši společnost rozdělovat –
ovšem snad každým svým krokem činil pravý opak – naše
společnost zhrubla, vytratila se slušnost, laskavost. Po
vzoru hlavy státu se arogance, bonmoty, ponižování, zloba
i sprostota staly normou.

zvítězí. Prezident nemá fakticky velké pravomoce, ale má
skutečně obrovský celospolečenský vliv. Naše společnost
potřebuje kultivovat. Přeji nám, abychom si na nejvyšší
post zvolili vzdělanou, noblesní osobnost, která nám vrátí
víru, že být slušný a pevný ve svých názorech i v životě
není slabost, ale správná věc! Přijďte k volbám!
Nyní je ovšem stále sváteční předvánoční čas, advent.
A během adventu se sluší mluvit o krásných věcech a volit
slavnostní tón – parafrázuji-li svou oblíbenou redaktorku.
Advent je časem vánočně osvětlených stromů, domů, výloh, ulic… Časem vůně vanilky, skořice a svařeného vína,
časem rozzářených dětských očí a zmrzlých nosů, časem
těšení se na rodinné tradice a rituály, časem, který bychom
měli trávit v kruhu svých blízkých. Upozaďme všechno to
chystání, pečení, uklízení, nakupování, běhání, shánění,
plánování. Zpomalme, vždyť adventní čas je i dobou zklidnění a rozjímání, ohlédnutí se za uplynulým rokem a čekání
na nový začátek.
Nové číslo našeho Zpravodaje se toto snaží odrážet (rekapituluje a zároveň hledí vpřed): vrací se jednak k tomu,
co se v posledních měsících událo v obci (např. šebrovské
hody na str. 4, zasedání zastupitelstva na str. 8, výstavba
kanalizace na str. 5, dění v naší škole na str. 10), zve na
tradiční adventní akce (Vánoční vystoupení spojené s Jarmarkem, předávání Betlémského světla či skautský Turnaj v pexesu) a na sklonku roku se dívá do budoucnosti
– programovým prohlášením nového zastupitelstva (str. 6)
i představením jeho staro/nových členů (str. 7).
Mějte krásné, požehnané Vánoce, nechť nás laskavost,
radostná a dobrotivá nálada provází i v celém příštím
roce 2023.

Ano, jsem naivní, stále věřím, že i v morálním marastu malého českého politického rybníčku pravda a láska nakonec

Renata Nechvátalová

Redakční rada děkuje dlouhodobému nezištnému spolupracovníkovi Michalu Odehnalovi
za krásné fotografie z mnoha obecních i školních akcí, které můžete ve Zpravodaji vídat.
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Naši skauti oslavili 8. narozeniny
Ve večerních hodinách, přesně 8 let od první družinové schůzky, se u skautské klubovny konala narozeninová oslava. Tentokrát to byla schůzka i s rodiči a prarodiči, se spoustou jídla a pití, s ohňostrojem a dortem, jak to na oslavách bývá. Přišli
se ukázat i bývalí členové a nejmladší benjamínci koukali, když nás takto všechny viděli pohromadě, že nás skautů ale je!
Náplní letošní oslavy byla kromě vítání nováčků a oceňování a chválení také dobročinná sbírka na naše
vlastní teepee. Tyče k této typické
indiánské stavbě díky panu hajnému

už máme a díky štědrým příspěvkům
jsme na oslavě vybrali dostatek financí. Od jednoho českého indiána jsme
již objednali ušití plachty a teď čekáme, až k nám dorazí.

Máme v plánu teepee postavit poblíž
klubovny už po Novém roce. Děti se
schází během roku venku i uvnitř bývalých kabin, schůzky se vzájemně
překrývají, a tak teepee může být zajímavým doplňkem a místem, kde bude
probíhat část programu. Také doufáme, že v něm občas v zimních měsících přespíme, protože to může být
další výzva v našem učení se „umění
tábořit“.

rá se už teď připravuje a přivítá až
4 000 skautů a skautek z celé republiky. Těšíme se!
A ještě jednou děkujeme za účast na
skautských narozeninách. Příští rok
budou zase!
Michal Sýkora

Ještě jednu novinku jsme rodičům
představili – Národní skautské jamboree. Určitě ještě o této akci napíšeme
podrobněji v některém z dalších čísel obecního Zpravodaje. Chystáme
se s více jak 20 dětmi reprezentovat
naši činnost, naši obec (i Svinošice,
Lipůvku, Vranov a Útěchov) na velké
skautské akci v Hradci Králové, kte-

ZIMNÍ ÚDRŽBA
– DŮRAZNÉ
UPOZORNĚNÍ!
Žádáme občany, aby v nadcházejícím zimním období brali ohled na
nutnost zimní údržby komunikací
a chodníků. Parkujte prosím své
automobily tak, aby byla zimní
údržba možná a bezpečná, pokud
možno na vlastním pozemku.
Děkujeme za pochopení.

TURNAJ V PEXESU
Přijďte si hrát!
A v letošním 7. ročníku vyhrát!

NEDĚLE 18. PROSINCE 2022
KULTURNÍ DŮM SVINOŠICE

S FINANCEMI OBCE
HOSPODAŘÍME
ZODPOVĚDNĚ!
Staré nízké ceny elektrické energie
a zemního plynu má naše obec
i základní škola smluvně zajištěny
až do konce příštího roku! Prudký
nárůst cen naši obec nezaskočil!

10:00 – 12:00

Startovné: 50 Kč
Srdečně zvou skauti
www.skautisebrov.cz
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Ohlédnutí za tradičními krojovanými hody
v Šebrově
Šebrovské hody jsou opět za námi. Jejich tradiční program začal v pátek
21. 10. 2022, kdy se i přes nepříznivé počasí, které celé hody doprovázelo,
uskutečnilo stavění máje a piškotéka pro děti. V sobotu proběhlo předání hodového práva, předtančení krojovaných dětí a chasy a zvaní na hody po celé obci
za doprovodu harmoniky.
Vydařená tradiční krojová zábava se letos poprvé uskutečnila v nově otevřené
víceúčelové hale, která nám nabídla nejen nové možnosti využití, ale hlavně
větší prostor.
Nové prostory přilákaly rekordní množství návštěvníků, a proto se není čemu
divit, že pod náporem krojovaných i diváků praskala ve švech.
Tímto nám dovolte poděkovat obci
Šebrov-Kateřina,
všem sponzorům
a stárkům za skvělou hodovou atmosféru a budeme se
těšit zase za rok.
Stárky a stárci ze
Šebrova

Z NEW YORKU K INDIÁNŮM PRÉRIÍ
Velice poutavou přednášku nám na 3. listopadu připravil Mgr. Karel Kocůrek, který
se zúčastnil několika výprav do USA. Cílem byly indiánské rezervace severních prérií a národní parky. Navštívil rezervaci Severních Šajenů a Vran v Montaně, kde měl
možnost zhlédnout tradiční mezikmenové shromáždění Pow Wow v Lame Deer. Bydlel
v indiánské rodině, dalšími zastaveními byly zmíněné indiánské rezervace či pradávná
osídlení původních obyvatel, zhlédl expozice 24 muzeí. Dále putoval národními parky
Grand Teton, Yellowstone, Badlands, Glacier N.P. Pozoroval orly, medvědy, bizony,
mustangy, antilopy pronghorn, psouny… Nocoval pod širým nebem, koupal se v horských řekách a plavil se na loďkách z bizoních kůží. O tom všem nám pan Kocůrek nejen napínavě vyprávěl, ale pouštěl i autentická autorská videa a záběry. Přednáška byla doplněna
o města New York a Chicago.
Děkujeme a těšíme se na další zajímavé přednášky.
Renata Nechvátalová
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ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina
I. etapa pomalu končí. Co bude dál?
Je to opravdu tak, nejvýznamnější a nejsložitější stavební akce posledních let v naší obci se pomalu zdárně chýlí k závěru. V letošním roce musí být celé dílo dokončeno v rozsahu umožňujícím zkušební provoz,
dokončeny veškeré výkopové práce na páteřní splaškové kanalizaci a sdružených připojeních, odstraněny
všechny netěsnosti a balastní nátoky. Na začátek příštího roku zbydou pouze dokončovací práce nebránící zkušebnímu provozu, opravy dešťové kanalizace nad rámec smlouvy o dílo (u řadovek) a dokončení
oprav vozovek a chodníků. V příštím roce se na splaškovou kanalizaci musíme napojit i my, občané.

Přehled termínů:
•	19. 12. 2022 podá obec Šebrov-Kateřina žádost
o kolaudační souhlas k užívání vodního díla
a povolení zkušebního provozu.

•	Nejpozději do konce ledna 2023 předpokládáme
vydání kolaudačního souhlasu a povolení
zkušebního provozu.

• Zkušební provoz předpokládáme v délce 10 měsíců.
•	Od 1. února 2023 do 31. srpna 2023 proběhne
připojení jednotlivých nemovitostí. V zájmu
obce je co nejrychlejší připojení co největšího
množství nemovitostí, proto bude obec přispívat
na vývoz jímky pouze do 30. června 2023. Pokud
se občané do 30. června nestihnou připojit, mají
možnost tak učinit až do konce srpna.

•	Veškeré náklady na provoz až do 31. 12. 2023 hradí
z rozhodnutí obecního zastupitelstva obec.

•	Od 1. 1. 2024 již budou uzavřeny nové smlouvy
mezi provozovatelem (obcí) a jednotlivými občany,
zahrnující kromě vodného i stočné.

•	Občané s prioritně využívanými vlastními zdroji vody
(studna, vrt) budou platit paušální částku na osobu
a rok, ostatní dle odečtené spotřeby na vodoměru.

•	V lednu 2023 již také bude jasné, zda jsme získali
dotační prostředky na vybudování splaškové
kanalizace – II. etapa (nové čtvrti nad OÚ Šebrov,
na Zahorce a ve Svaté Kateřině nad Pasekou).
Tato stavba se již většiny občanů netýká.

Přípojku splaškové kanalizace od RD po spojovací šachtu si již financují jednotlivé nemovitosti samy. Obec zajistila
nad rámec svých povinností projektovou a inženýrskou činnost i na soukromou část přípojky, projekt a povolení na
SÚ tedy získáme všichni bez práce a zdarma. Výstavbu přípojky můžete provést sami nebo s kterýmkoliv dodavatelem stavebních prací. Pokud máte zájem, můžete na realizaci využít nabídky služeb pana Lukáše Sekaniny,
tel.: 731 584 947. Cena za provedení i termín prací je již ale plně na domluvě mezi zhotovitelem a vámi, obec do
jednání ani organizace prací nemůže vstupovat.
Důrazně připomínáme, že do splaškové kanalizace nemohou být svedeny žádné dešťové vody ani přepady
ze septiků a jímek. Rovněž přečerpávání starého obsahu septiků a jímek je přísně zakázáno!
Radek Kloz
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Programové prohlášení obecního
zastupitelstva obce Šebrov-Kateřina
období 2022–2026
Úvod k programovému prohlášení:
Po komunálních volbách v září 2022 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.

PRIORITNÍ OKRUHY:
KANALIZACE, VODOVOD, KOMUNIKACE:
•	Dokončení akce ČOV a kanalizace
Šebrov-Kateřina – I. etapa.
	Probíhající výstavbu budeme aktivně využívat i k opravě poškozených částí stávající dešťové kanalizace,
rekonstrukci nejvíce poruchových úseků vodovodního
řadu a doplňování nových prvků řadu, které snižují dopad případných poruch na naše obyvatele.
• ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina – II. etapa.
	V případě získání dotačních prostředků dokončíme odkanalizování obce ve třech zbývajících novějších okrajových lokalitách.
•	Dostatek kvalitní pitné vody je pro nás stále
prioritou č. 1. Budeme pokračovat v další stabilizaci
vodovodního řadu a za předpokladu získání dotace
posílíme zásobování obce vodou výstavbou přivaděče ze Svinošic.
•	Kompletní rekonstrukce povrchu všech
vozovek v naší obci, oprava všech chodníků.

PODPORA EKOLOGIE
A KRAJINNÉHO RÁZU
• Rybník v Luzích
	– velkou prioritu dáváme udržení vody v krajině a tím
i zlepšení mikroklimatu v obci. V případě získání dotace a úspěšného výkupu pozemků postavíme rybník
v Luzích, doplněný tůněmi, mokřady a meandrujícím
tokem Šebrovky.
• Rekreační vyhlídkové místo na Horce
	– atraktivní okolí naší obce chceme i nadále aktivně
chránit a citlivě dotvářet rekreačně-sportovními prvky.
Postavíme vyhlídkový altán na Horce a doplníme ho
venkovním rekreačním mobiliářem.

•	Obecní lesy budeme nadále obhospodařovat
přírodě blízkým způsobem tak, aby stabilně a dlouhodobě plnily všechny funkce lesa.
Palivové dřevo (popř. řezivo) budeme prodávat našim
občanům za nejnižší možné ceny tak, abychom jim pomohli v době sílící energetické krize.

ŽIVOT V OBCI
• Podpora školy a občanských aktivit.
	Budoucnost vidíme v obci živé a spolupracující, v odpovědných a aktivních občanech. Nadále budeme maximálně podporovat ZŠ a MŠ Šebrov, práci s mládeží,
všechny místní spolky, organizace i společenský, kulturní a sportovní život v obci obecně.
• Pomoc našim občanům.
	Obec nemůže suplovat stát, ale může a chce v mimořádných případech pomoci individuálně a dle svých
možností. Každá žádost občanů o pomoc bude OZ
zodpovědně zvážena a posouzena.
•	Náklady na vodné a stočné pro občany udržíme
na nejnižší možné úrovni. Budeme usilovat o získání
dotace na instalaci FVE panelů na střechách obecních
budov a nákup bateriových úložišť. Cena za elektrickou energii činí třetinu nákladů na čerpání a čištění
odpadních vod, její úspora se tedy přímo promítne do
prodejní ceny vody.
•	Náklady na sběr a likvidaci komunálního odpadu jsou v naší obci jedny z nejnižších v celém kraji. Udržíme je nadále co nejníže pokračující podporou
důsledného třídění komunálního odpadu a podporou
myšlenky „Zaplať jen to, co nevytřídíš a vyhodíš“!
	Věříme, že úkoly, které chceme v tomto volebním období uskutečnit, se setkají s podporou a pochopením
našich občanů a ti se aktivně svou účastí zapojí do
jejich plnění.

Projednáno a schváleno na schůzi obecního zastupitelstva dne 15. 11. 2022
strana 6

ZPRAVODAJ 4/2022

Obecní samospráva obce Šebrov-Kateřina – organizační struktura
volební období 2022–2026

STAROSTA OBCE
Radek Kloz
1. MÍSTOSTAROSTA OBCE
Renata Nechvátalová

2. MÍSTOSTAROSTA OBCE
Jan Šindelář

zástupce starosty pro Šebrov
Občanské záležitosti
Zpravodaj RR
Šebrov

zástupce starosty pro Svatou Kateřinu
Stavební záležitosti
Občanské záležitosti
Svatá Kateřina
Svatá Kateřina

PŘEDSEDA KONTROLNÍHO VÝBORU
Dalibor Jízdný

PŘEDSEDA FINANČNÍHO VÝBORU
Jakub Kotek

Příprava výstavby rybníku v Luzích

Územní plánování,
stavební rozvoj obce

Stavební záležitosti
Šebrov-Kateřina

OSTATNÍ ZASTUPITELÉ:
ČLENOVÉ KONTROLNÍHO VÝBORU:
Matěj Trtílek
Zdenek Komárek

ČLENOVÉ FINANČNÍHO VÝBORU:
Ondřej Šrámek
Jiří Nechvíle

Společenský život
ve Svaté Kateřině,
volnočasové aktivity

Příprava výstavby
rybníku v Luzích

Společenský život
v Šebrově,
volnočasové aktivity

Ing. Radek KLOZ
Do naší krásné obce jsem se „naplavil“ již
před 30 lety. Na hájence v Šebrově prožily
krásné dětství obě mé děti, v místní škole
učí dodnes moje paní. Volby do obecního
zastupitelstva jsem poprvé vyhrál v roce
1998. Zástupcem starosty jsem se stal v témže roce, starostou v roce 2014. Od dětství
mám rád přírodu, povoláním jsem lesník
a myslivec. Těší mě pohled na reálné výsledky mé práce. Životní filozofie: každý
člověk je plně zodpovědný sám za sebe
a svůj život, navíc má dle svých sil pomáhat
těm, kdo pomoc opravdu potřebují.
Mgr. Renata NECHVÁTALOVÁ
Od malička jsem se chtěla stát učitelkou,
proto jsem vystudovala aprobaci AJ (pedagogická fak.) a MAT (přírodovědecká fak.).
Po několika zkušenostech v obchodních
firmách jsem zakotvila v báječném kolektivu naší základní školy. Žiji v Šebrově
od narození, s partnerem vychováváme
2 děti. Mám ráda: sladkosti, knihy, zejména detektivky, Londýn a cestování vůbec.
Jan ŠINDELÁŘ
Pracuji ve společnosti Hošek Motor na pozici automechanik – mistr dílny. Mezi moje

zájmy patří především sport v jakékoli podobě, hlavně ale cyklistika, které se věnuji
jako trenér a mechanik. Ve Svaté Kateřině
žiji od narození.
Dalibor JÍZDNÝ
Narodil jsem se v roce 1977. ZŠ jsem absolvoval v Šebrově a v Lipůvce, poté nastoupil na SOU Charbulova Brno v oboru
řezník-uzenář. Po vyučení jsem pracoval
v supermarketu, kde jsem připravoval
maso na prodej. Od roku 2020 pracuji
v uzenářské výrobě. Jsem ženatý, s manželkou máme 2 děti, ve volném čase rád
cestuji na motorce.
Ing. arch. Jakub KOTEK
Pracuji jako architekt ve vlastním ateliéru.
S manželkou a čtyřmi dětmi žijeme v Šebrově 10 let. Mám rád muziku a mimo jiné hraji
i v šebrovské kapele Paradigma. Také zpívám ve vranovskému chrámovém sboru.
Ondřej ŠRÁMEK
Pracuji jako OSVČ v oblasti stavebnictví.
Mezi mé koníčky patří především sport,
v posledních letech převážně fotbal a volejbal. Často mě můžete potkat v okolí naší
krásné obce s našimi čtyřnohými mazlíčky.

Společenský život
v Šebrově,
volnočasové aktivity

Jako zastupitel bych se mimo jiné velice rád
věnoval kultuře v naší obci, pokud máte nějaký nápad i vy, neváhejte mě kontaktovat.
Matěj TRTÍLEK
Jsem rodilý Šebrovák, vyučen v oboru instalatér-topenář, kterému se věnuji v pracovním životě. Ve volném čase si rád zasportuji, zajímají mě kulturní akce a věnuji
se rodině.
Zdenek KOMÁREK
Od raného dětství vyrůstám v naší obci,
mám to tu moc rád, účastním se většiny
akcí, které pořádáme. Již několik let jsem
členem SDH Svatá Kateřina. Každý rok
posledních cca 15 let dělám Mikuláše ve
Svaté Kateřině. Mezi mé koníčky patří historie, kultura, navštěvování českých zámků,
cestování… Souvisí to s oborem, který jsem
vystudoval – cestovní ruch. Miluji dobré jídlo
a dobré víno. Pracovně působím jako správce pohledávek v nadnárodní společnosti.
Jiří NECHVÍLE ml.
V Šebrově žiji s krátkou přestávkou od narození. Pracuji ve firmě Siemens jako technik investic, starám se o údržbu strojů. Moje
koníčky jsou kolo, fotbal, četba a filmy.
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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 20. 9. 2022
1. Zápis finančního a kontrolního výboru
	Předsedkyně finančního výboru Mgr. Renata Nechvátalová
a předsedkyně kontrolního výboru paní Lenka Jonášová
přečetly Zápisy z kontrol ze dne 6. 9., resp. 20. 9. 2021
a seznámily zastupitele podrobně s jejich výsledky.
2.	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby „ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina“ mezi obcí a JMK
	Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové úhrady na základě Sazebníku úhrad za zřizování
věcných břemen na nemovitém majetku JMK. Při uložení
splaškové kanalizace bezvýkopovou technologií pod vozovkou silnice II/379 bude cena za zřízení věcného břemene činit 300 Kč/bm, v případě uložení splaškové kanalizace výkopem bude cena činit 500 Kč/bm bez DPH.
Zastupitelstvo smlouvu schválilo.
3.	Nájemní smlouva mezi obcí a LČR, s. p., v rámci stavby „ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina“ (křížení kanalizačního potrubí s vodním tokem)
	Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno úplatně ve
výši 10 000 Kč bez DPH za každé křížení vodního toku.
Roční nájemné je stanoveno výši 10 Kč bez DPH/m2/rok.
Celkové roční nájemné tak činí 370 Kč bez DPH.
4.	Provozní řád a smlouva o krátkodobém pronájmu
prostor a zařízení víceúčelové haly Šebrov-Kateřina
	Zastupitelstvo obce schválilo Provozní řád a text Smlouvy o krátkodobém pronájmu prostor a zařízení víceúčelové haly Šebrov-Kateřina.
5. Informace starosty obce
• Obec opět začne dodávat občanům palivové dřevo
v rámci pomoci našim občanům v době energetické
krize, možnosti obecního lesa jsou ale omezené a nelze tedy vyhovět občanům v požadovaných objemech.
Přerušení bylo způsobeno velkým objemem dokončovacích stavebních prací kolem OÚ a víceúčelové haly,
které jsme byli nuceni zvládnout vlastními silami.
	Objednávek je hodně, obec se ale pokusí vyřídit v tomto roce všechny přijaté objednávky. Nové objednávky
můžeme přijímat až na rok 2023.
• Starosta informoval zastupitele o nabídce prodeje Ausy
M 250 MC ve velmi dobrém stavu za cenu 250 tis. Kč.
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ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina (I. etapa)
Starosta vyjádřil nespokojenost s komunikací stavbyvedoucího s vedením obce, oprávněné požadavky obce
musí starosta velmi důrazně vymáhat.
Dnešní 40. veřejné zasedání obecního zastupitelstva je
i poslední v uplynulém volebním období. Toto volební období nebylo jednoduché, výsledky jsou ale dobře vidět.
Starosta upřímně poděkoval všem zastupitelům za jejich
obětavou činnost v průběhu celého volebního období. Vyjádřil přesvědčení, že zastupitelstvo pracovalo jako dobře
sehraný tým ku prospěchu celé obce. Těm zastupitelům,
kteří se již rozhodli do OZ nekandidovat, popřál hodně
štěstí a úspěchů v jejich osobním i pracovním životě. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že jejich rozhodnutím vzájemná
spolupráce nekončí a vyzval je k pravidelné účasti na jednáních OZ na straně široké veřejnosti.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 18. 10. 2022
Ustavující zasedání zastupitelstva obce se řídilo především zákonnými normami (zejm. zákonem o obcích), které
novému zastupitelstvu ukládají základní povinnosti:
1. Složení slibu členů zastupitelstva
2. Volba starosty a místostarosty:
a) Určení počtu místostarostů:
		Zastupitelstvo obce schválilo zvolení dvou místostarostů.
b) U
 rčení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
		Zastupitelstvo obce určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
		Zastupitelstvo obce schválilo veřejný způsob volby
starosty a místostarosty.
d) N
 avrhování kandidátů na funkci starosty a volba
starosty:
		Zastupitelstvo obce jednomyslně zvolilo starostou
obce Šebrov-Kateřina Ing. Radka Kloze. Dále zvolilo v pořadí prvního místostarostu Mgr. Renatu Nechvátalovou, v pořadí druhého místostarostu pana
Jana Šindeláře.
3. Zřízení finančního a kontrolního výboru:
a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
		Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní
výbor, oba výbory budou tříčlenné.
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b) V
 olba předsedů finančního
a kontrolního výboru:
		Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou finančního výboru Ing.
arch. Jakuba Kotka a předsedou kontrolního výboru Dalibora
Jízdného.
c) V
 olba členů finančního
a kontrolního výboru:
		Zastupitelstvo obce zvolilo členy
finančního výboru Jiřího Nechvíle a Ondřeje Šrámka, členy kontrolního výboru Zdenka Komárka
a Matěje Trtílka.

6. Diskuse
	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 byli do obecního zastupitelstva
zvoleni mladí spoluobčané. Popřál
všem zastupitelům hodně úspěchů
a vytrvalosti v jejich práci pro obec
a vyzval je k týmové spolupráci ve
prospěch občanů a celé obce.
	Pan Ondřej Šrámek poděkoval
starostovi obce i dobrovolným hasičům ze Svaté Kateřiny za pomoc
při hašení požáru rodinného domu.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
15. 11. 2022

4.	Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva:
	Zastupitelstvo obce stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí ve výši 500 Kč měsíčně,
odměnu za výkon funkce místostarosty ve výši 7 000 Kč měsíčně,
za výkon funkce předsedy výboru
ve výši 2 000 Kč měsíčně a za výkon funkce člena výboru ve výši
1 000 Kč měsíčně.
5.	Protokol o kontrole KÚ JMK,
Odbor ŽP
	Starosta obce seznámil zastupitele
s protokolem o kontrole KÚ JMK,
Odboru ŽP – dodržování povinností provozovatele veřejného pohřebiště. Při kontrole nabyly zjištěny
žádné vážné nedostatky.

1. Programové prohlášení OZ
	Zastupitelstvo obce schválilo programové prohlášení obecního zastupitelstva na období 2022–2026.
2.	Zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření obce
	Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem JmK
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
a nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.
3.	Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Šebrov, okr. Blansko, přísp. org.
	Starosta seznámil OZ s průběhem
veřejnosprávní kontroly provedené
na základě pověření zřizovatele
obce Šebrov-Kateřina za účasti přizvaných externích auditorů ON-OK
Libina, s.r.o.
Shrnutí: Bez závad

4.	Aktualizace směrnice o poskytování stravování č. 1/2016
	Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 2 ke Směrnici o poskytování
stravování č. 1/2016 a příspěvek
obce z rozpočtu obce na nákup
stravenek ve výši 104 Kč na jednu
stravenku pro zaměstnance obce
a uvolněné členy zastupitelstva
obce s platností od 1. 1. 2023.
5.	Aktualizace směrnice o poskytování příspěvku na penzijní připojištění č. 1/2019
	Zastupitelstvo obce dále schválilo
dodatek č. 1 ke Směrnici o poskytování příspěvků na penzijní připojištění č. 1/2019 a příspěvek obce
z rozpočtu obce na penzijní připojištění ve výši 1 000 Kč měsíčně pro
zaměstnance obce a uvolněné členy zastupitelstva obce s platností
od 1. 1. 2023.
6.	Žádost o příspěvek na akci + pozvánka – Mikulášská nadílka v Lipůvce
	Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru na technické zajištění
akce Mikulášská nadílka v Lipůvce
v roce 2022 ve výši 5 000 Kč. V případě, že se akce neuskuteční, dar
poskytnut nebude.
7.	Žádost ZŠ a MŠ Šebrov, okres
Blansko o mimořádný provozní příspěvek na energie ve výši
50 000 Kč
	Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí mimořádného provozního
příspěvku ZŠ a MŠ Šebrov, okres
Blansko ve výši 50 000 Kč z důvodu nárůstu cen energií.
8.	Zvláštní ujednání ke smlouvě pro
umístění Z-boxu a spolupráci při
jeho provozování
	Zastupitelstvo obce schválilo Zvláštní ujednání ke smlouvě pro umístění
Z-boxu a spolupráci při jeho provozování, tj. zvýšení výměry přenechané do užívání na 1,81 m2.
	Z řad občanů byl tlumočen požadavek na doplnění obecního rozhlasu.
Starosta obce opodstatnění požadavku prověří.
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Podzim v naší škole
První školní den

Ve čtvrtek 1. září jsme zahájili nový
školní rok 2022/2023. V MŠ do třídy
Berušek (paní učitelky Gabriela Miadiková a Marie Bambušková) chodí 20 dětí a nová paní učitelka Mirka
Smigová. Do třídy Včeliček paní učitelky Dany Mitvalské přibyla asistentka
Veronika Luňáčková a starají se o jedenáct dětí. Do základní školy jsme
slavnostním špalírem přivítali devět
nových žáků – prvňáčků, jejichž třídní
učitelkou bude Jitka Brančová. Druhý
a pátý ročník ve společné třídě povede
Lenka Konečná, třetí a čtvrtý Renata
Nechvátalová. Pomáhat jim budou dvě
asistentky pedagoga – Jana Holemá

a Emilia Pešková. A samozřejmě i paní
ředitelka, která u vyšších ročníků vyučuje své oblíbené předměty český jazyk, přírodovědu a vlastivědu.
Letošní školní rok začínáme s projektem TVOŘIVĚ, HRAVĚ, ÚSPĚŠNĚ
dotačního program u m i n i s ter s t va
školství Šablony
Jana Amose Komenského, z něhož jsme získali
prostředky na rozvoj inovativních forem a metod výuky
a vzdělávání pro
MŠ i ZŠ a také na
školní asistenty –
opět pro MŠ i ZŠ.
V říjnu končí projekt MAP II (Místního
akčního plánu), který sdružuje školy
našeho okresu a zajišťuje zejména pro
menší školy „služby“, které by jinak
např. nebyly schopny ufinancovat. I pro
tento školní rok se nám ale podařilo

získat speciálního pedagoga (bude
pomáhat žákům se specifickými poruchami učení či jiným znevýhodněním,
podporovat a individualizovat výuku
ve třídě apod.) a opět i rodilého mluvčího anglického jazyka, který bude

jedenkrát měsíčně zpestřením výuky
AJ ve 2. až 5. ročníku (letos na něj
škole přispívají rodiče).
Připraveno je ale pro děti a žáky ještě
mnohé další, a tak se máme opět na
co těšit!

Výchovný koncert
týřskou hudbu – rustikální flétny, fujary a fujárky, hudbu
severoamerických indiánů – bubny, chřestidla, kostěné
píšťaly – i skladby pro housle a pro kytaru. Děti si mohly
prohlédnout a osahat také ruční výrobky a přírodniny Severní Ameriky.

Den po státním svátku svatého Václava k nám po dvou
letech opět zavítali manželé Kocůrkovi – hudebníci, muzikologové a pedagogové. Karel Kocůrek je také velký cestovatel po celém světě. S novým výukovým programem
pro 1. stupeň ZŠ opět představil a zahrál na etnické hudební nástroje, které si z cest přivezl. Slyšeli jsme: pas-

strana 10

ZPRAVODAJ 4/2022

Vyřezávání dýní v Zahradnictví U Kopřivů
Děti se každoročně těší na podzimní tvořivou dílnu v místním zahradnictví. Jde především
o zdobení a dlabání dýní. Letos (29.–30. září) opět mohly přijít jak děti z mateřské školky,
tak žáci školy. Paní Kopřivová oběma skupinám věnovala nejen halloweenské
dýně, ale především svůj
čas a předvedla dětem, jak
nazdobit a vyřezat dýně.
Spolu s pedagogickým doprovodem dětem i ochotně
pomáhala jejich nápady
realizovat. Děkujeme!

Výukový program Lesů města Brna – PTÁCI
Kolem naší obce se rozprostírají vesměs lesy, které patří
právě Lesům města Brna. Ale nejen proto jsme se letos po
delší době rozhodli opět zařadit do výuky programy, jež nabízí v rámci jejich lesní pedagogiky.
Druhou říjnovou středu (12. října) to
byl program věnovaný ptákům.
Program probíhal v lesním areálu
U Mravence v Brně-Řečkovicích. Děti
si ve dvou skupinách prošly naučnou
stezku lesem kolem areálu, kde se
dozvěděly mnoho zajímavého o životě v lese, zvířatech a hlavně ptácích,
poslechly si jejich zvuky, navštívily
učebnu ve větvích a naučily se něco

málo z myslivecké hantýrky. V poznávání ptáků a jejich způsobu života pokračovaly i ve venkovní učebně v zázemí areálu. Tam si také nakonec vyrobily šiškové krmítko se semínky i opravdickou ptačí budku. Na jaře nás čeká další setkání
s lesními odborníky, tentokrát v oboře Holedná.

Sv. Martin – tvořivé dopoledne
Svátek svatého Martina si s dětmi připomínáme každý podzim. Jednou za dva roky je odpolední lampionový průvod
a mezi tím dopolední tvořivé dílničky. Na letošek vyšla právě dopolední „oslava“.
Na téma sv. Martin děti MŠ i žáci ZŠ ve svých třídách četli,
kreslili, diskutovali, hádali, běhali, stříhali, lepili, malovali,
zpívali… Celé dopoledne soustředěně tvořili a výsledky

svého snažení si přišli navzájem ukázat do třídy Berušek.
Každá třída pojala svatomartinskou dílničku jinak, takže
šlo o vskutku různorodé „představení“. Protože byli všichni
opravdu velmi šikovní, odměnil každého sv. Martin podkovou – skořicovým svatomartinským rohlíčkem.
Renata Nechvátalová
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POZVÁNKA
NA VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
spojené s JARMARKEM
Víceúčelová hala v Šebrově,
16. prosince 2022 od 17.00 hod.
Srdečně Vás zvou děti a zaměstnanci
ZŠ a MŠ Šebrov

