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Z Obecního úřadu
Vážení občané, upozorňujeme Vás, že v měsíci květnu Vám bude do domácnosti doručena
nová smlouva o odběru pitné vody a formuláře k přiznání k poplatkům.
Žádáme Vás o podepsání smlouvy a zároveň o vyplnění formuláře „Přiznání k místnímu
poplatku“ a „Přiznání k poplatku ze psa“ a následné doručení na Obecní úřad v Šebrově a to
nejpozději do 30. 6. 2012 v úředních hodinách nebo do poštovní schránky na budově OÚ
v Šebrově.
Tento formulář je také ke stažení na webových stránkách obce www.sebrov-katerina.cz

Pozvánka
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Ze zasedání obecního zastupitelstva

Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 17. 1. 2012
 Návrh rozpočtu byl vyvěšen na ÚD od 30. 12. 2011 a ke dni 17. 1. 2012 nebyl ze strany
občanů podán žádný návrh k jeho změně. Zastupitelé projednali a schválili rozpočet na
rok 2012 tak, jak byl navržen - ve výši 7 302 900 Kč.
 Dne 3. 1. 2012 proběhlo výběrové řízení na projektovou dokumentaci tělocvična – hala.
Z šesti zájemců byla vybrána jako vítěz výběrového řízení paní Ing. Ilona Janíková
s cenou 389 000 Kč.
 Různé:
- Druhý lednový týden došlo ke krádeži uličních litinových roštů z místní komunikace
a u hřiště u školy. Škoda je v rozsahu cca 3 000 Kč.
- Diakonie Broumov bude koncem února pořádat charitativní sbírku ošacení. Obec se do
sbírky zapojí stejně jako loni.
- Porucha vodovodního řádu v Končinách byla začátkem ledna úspěšně opravena.
Zakoupené přístroje pro hledání poruch se dobře osvědčily.
Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 21. 2. 2012
 Finanční záležitosti: Paní ředitelka ZŠ seznámila zastupitelstvo s výsledkem hospodaření
příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Šebrov. Kladné hospodaření navrhuje dát do
fondu rezerv. Zastupitelstvo schvaluje kladný hospodářský výsledek hospodaření ve výši
44 356,58 Kč převést do fondu rezerv ZŠ a MŠ Šebrov.
 Různé:
- Naše obec se zapojila do sbírky použitého ošacení, která se uskuteční dne 29. 2. 2012
od 16:00 do 18:00 na Obecním úřadě v Šebrově.
Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 20. 3. 2012
 Rozpočtové opatření č. 1: Starosta seznámil s jednotlivými položkami rozpočtového
opatření. Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ve výši
18 900 Kč.
 Finanční záležitosti: Starosta seznámil zastupitelstvo s možností převést část finančních
prostředků z běžného účtu na účet spořící (úrok 2,1%). Zastupitelstvo bere informaci na
vědomí.
- Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi
REPROMEDA SERVICES s.r.o. a příspěvkovou organizací obce ZŠ a MŠ Šebrov ve
výši 6 000 Kč pro účely rozvoje a vzdělávání dětí ZŠ Šebrov.
 Různé:
- Pan Matal předložil zápis do obecní kroniky. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
a bude se věnovat jeho schválení.
- Zastupitelé projednali stížnost na hluk linoucí se v nočních hodinách z klubovny
zahrádkářů, kde se konají různé oslavy. Zastupitelstvo se dohodlo navrhnout Spolku
zahrádkářů umístit na klubovnu ceduli s upozorněním na dodržování nočního klidu.
- Obci přišly dvě žádosti o změnu územního plánu týkající se Svaté Kateřiny ohledně
rozšíření stavebních ploch, což však není v souladu se zájmem rozvoje obce
v projednávaném ÚP.
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Školní okénko
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy se letos na naší škole konal 31. ledna 2012. Budoucí prvňáčky
přivítal nejen celý pedagogický sbor, ale i žáci 4. a 5. ročníku přestrojeni za známé literární
postavy. Po vzájemném představení se všichni rozutekli po škole hledat 8 různých stanovišť,
na kterých je čekaly již známé literární postavičky (Bobík a Fifinka, kocour Modroočko
a jeho dvojnožec, Harry Potter a Hermiona, Luisa a Lotka, Babička s Barunkou, Káťa
a Škubánek, Pipi a Alenka z říše divů, Mikuláš s Vendelínem). Pro předškoláky měly
přichystané různé úkoly, za jejichž splnění získaly děti razítka na papírovou kartu a poté
samozřejmě zaslouženou odměnu. Na školní rok 2012/2013 bylo přijato 9 prvňáčků.

Masopust
Stalo se již tradicí, že v den vyvrcholení masopustu -v úterý- se všechny děti ZŠ a MŠ
místo učení převlečou za různé maškary a prochází vesnicí. Masopustní veselí pak vždy
zakončíme smutečním pochováním basy na školní zahradě.

Nejlepší recept
V období února a března 2012 se na naší škole uskutečnil první ročník soutěže
o "Nejlepší recept". Tato soutěž byla určena všem dětem, tedy i z mateřské školy, které
v tomto období přispívaly svými oblíbenými recepty. Celkem se shromáždilo 36 receptů od
20 žáků. Dne 26. března 2012 byly na školní schůzce vyhlášeny dva vítězné
recepty. Celkovým vítězem se v prvním ročníku této soutěže stala Markétka Kohoutová,
žákyně prvního ročníku, se svým receptem "Masové kuličky s kus kusem a hummusem",
v těsném závěsu se umístila Julie Handlířová, žákyně čtvrtého ročníku naší školy, se svým
receptem "Cuketový nákyp". Oba tyto recepty byly zařazeny do jídelního lístku naší školy
a vítězky si odnesly pěkné ceny v podobě exotického ovoce a Bio výrobků.
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Noc s Andersenem
V tomto školním roce jsme se poprvé zapojili do mezinárodního projektu Noc s Andersenem.
Snažíme se totiž podporovat čtenářství všemi způsoby. Tentokrát nocování připadlo na
30. března 2012.
A jak jsme spaní ve škole prožili?














17.00 hodin - všichni jsme se sešli ve škole a připravili si svoje místo na spaní.
17.30 hodin - navštívili jsme obecní knihovnu, kde nás přivítal místní knihovník pan
Štěpánek. Pověděl dětem několik zajímavých informací a seznámil je s výpůjčním
řádem. Poté žáci plnili v knihovně úkoly, za správné řešení získalo každé družstvo
2 indicie.
Po návratu z knihovny byly pro žáky nachystány další úkoly související
s celotýdenním školním čtením pohádek H. CH. Andersena. I tentokrát získalo každé
družstvo indicii.
V 19.00 hodin nás čekala slavnostní večeře u svátečně prostřených stolů. Před večeří
jsme si připomněli pravidla správného stolování pomocí kartiček. Nejenže všem velmi
chutnala skvělá večeře připravená našimi p. kuchařkami, ale všichni dokázali po celou
dobu dodržovat etiketu stolování (odměnou byla pro každé družstvo 4. indicie).
Od 20.00 byla pro každou skupinu připravena dílna s pohádkou (družstva obdržela
poslední 2 indicie).
21.30 hodin - pomocí získaných indicií během večera rozluštily děti text, který jim
prozradil, kde se ukrývá poklad (stolní fotbal, hra Česko Junior a fixy).
22.00 hodin - se uskutečnilo slavnostní otevření nově vytvořeného čtenářského koutku
v počítačové učebně.
Poté se děti volně rozešly po škole, aby se věnovaly činnostem podle svých zájmů.
Někteří se uchýlili do čtenářského koutku a již převlečení do pyžam si předčítali
z krásných nových knížek. Kluci neskrývali nadšení z fotbálku, které by jim možná
vydrželo až do ranních hodin, ale Noc s Andersenem je spojená se čtením, proto …
23.30 - noční hygiena, zachumlání se do spacáků a pokračujeme v předčítání úryvku
z knihy „O chlapci, který spadl z nebe“ od Petry Braunové.
Myslím, že se nenašel nikdo, komu by se 1. nocování s Andersenem nelíbilo.

Zpracovala: Mgr. Jana Klozová, ředitelka ZŠ a MŠ Šebrov
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Obecní kronika
Co se událo dle kroniky obce v letech končících číslicí 2
Rok 1872
Dne 4-ho září 1872 vypukl oheň v kůlničce Josefa Kučery a shořely stodoly a dvě
kůlně. Stodoly s obilím a pícninami. Škoda značila 1400 až 1500 zlatých, bylo k pánu Bohu
k poděkování, že tam žádný větší větr nebyl a moc štěstí, že tento požár víc nás nezachvátil.
Když jsme viděli, že ze školy Vranovské našim dětem malý prospěch plyne, a že na
nás a obec Kateřinskou větší část výloh školních připadá, usnesli jsme s občany Kateřinskými,
že se o samostatnou školu pro Šebrov a Sv. Kateřinu zasadíme. Ačkoliv proti tomu nejen ze
strany Vranova výboj i ze strany některých občanů se brojilo, dospěli jsme předce k tomu, že
byla žádost o školu v roku 1872 sepsána a slavnostně c. k. okresnímu Hejtmanství (a to za
pana hejtmana J. Součka) podána. Povolení přišlo z jara v roku 1873 a téhož roku počala
stavba jednotřídní školy.
Rok 1912
V roce 1912 byl založen sbor dobrovolných hasičů a současně zakoupena hasičská
stříkačka na ruční pohon a výzbroj za 3.300 k. Do tohoto sboru vstoupilo 27 členů činných
a 3 členi přispívající. Zakládajícími členy byli tito pánové – Bohumil Skoupý obchodník č.50,
Josef Skoupý rolník č.28, Klement Závodník rolník č.27, Ladislav Perout hostinský č.19, Jan
Žáček pekař č.89.
Rok 1942
27. ledna byly vydány lístky na dřevo. Na jednu osobu připadlo 75 kg dřeva. Dík
dobré poloze naší obce, se všech stran les, nepociťovalo zdejší obyvatelstvo toto omezení. Je
třeba zde zdůrazniti velkou benevolenci lesního personálu, že nebylo trestních případů.
Válka zuří. V měsíci dubnu došlo také na zvony. Na Vranově zůstal jen jeden zvon.
Z naší zvoničky byl rovněž odevzdán zvonek a později byl získán náhradní.
Rok 1952
Dosavadní hřbitov na Vranově nevyhovoval a byl zrušen. Místo tohoto hřbitova se
zřídil pro naši obec a Sv. Kateřinu hřbitov v Kateřině. Při jeho zřizování v lese bylo nutno
odstraniti pařezy. Na toto odklízení bylo použito třaskavin a práci prováděl zkušený a úředně
schválený střelmistr z Vavřince. Došlo však k tragickému neštěstí. Nečekaný výbuch při
vsunování rozbušky zabil střelmistra a vedle stojícího Antonína Štěpánka ze Šebrova č.139.
Tento byl uložen do čestného hrobu na tom samém místě, kde byl zabit.
Dne 1. ledna 1952 bylo zlikvidováno Moravské družstvo výkrmů hus v Šebrově,
založeném v roce 1943 a čítající 50 členů, každý z nich s vloženým podílem 15.000 Kč.
Chladírna, skladiště, kancelář atd. byly zřízeny v domě Josefa Hédla zde č.7. Namísto
družstva byly utvořeny Drůbežářské závody národní podnik v Brně u Vlečky č.2 pobočka
Šebrov. Jejím vedoucím byl ustanoven dlouholetý pracovník družstva František Šplíchal
v Šebrově č.46.
Jedná se pouze o výběr událostí, celý dokument je ke stažení na webových stránkách obce. Text je psán bez
jakýchkoliv gramatických či pravopisných úprav.
Zpracoval: Jan Matal, kronikář obce Šebrov-Kateřina
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Stalo se, fotogalerie
Masopust v Šebrově
V měsíci únoru jsme navázali na tradici z předchozích let, na kterou se tak trochu
pozapomnělo a to na Ostatky s průvodem masek po obci. Jako v předešlém roce se masky
sešly u místní restaurace U Suchoše (dříve U Bartoňů). Letošní účast byla vyšší, dostavilo se
takřka 30 masek včetně redaktorky Blanenského deníku.
Před započetím průvodu obcí proběhlo hromadné focení. V 11 hodin byl dán pokyn
k pochodu. Maškary navštěvovaly dům od domu a tam, kde nám bylo otevřeno, jsme zvali
občany na večerní ostatkovou zábavu a nedělní dětský maškarní rej. Šebrovští starousedlíci
nás již znají, a tak pro nás měli přichystáno malé občerstvení, něco drobného do tomboly či
koblížky do košíčku. Ty jsme později použili jako drobný moučník na stoly při večerní
ostatkové zábavě. Pochod obcí byl zakončen před 18 hodinou, aby byl dán prostor maškarám
pro nabrání nových sil na večerní tancovačku.
Večerní taneční zábava se nesla ve velmi veselém duchu ostatků, k čemuž zajisté
přispěla i hojná účast maskovaných hostů v různých převlecích či kostýmech. Jak již je na
ostatky zvykem, proběhlo za všeobecného veselí pochovávání basy, kdy se zapojili i mnozí
návštěvníci (nosiči már, plačky). Před půlnocí bylo provedeno odmaskování a ocenění.
Letošní hodnocení vyhrál pár v kostýmech ze třicátých let - dokonalý Al Capone s družkou.
Po půlnoci proběhlo losování tradiční tomboly, do níž přispěli členové Sokola, občané obou
částí obce, obecní úřad, Spolek zahrádkářů a další místní podnikatelé. Zábava pak nad ránem
skončila a hosté i pořadatelé se rozešli do svých domovů. Nám pořadatelům však práce
neskončila.
V neděli v 9 hodin byl nástup na sál, kde se muselo připravit vše potřebné na
odpolední maškarní rej pro děti. Po příjezdu umělecké divadelní společnosti z Třebíče bylo již
vše hotovo. Od 14 hodin začal program her, soutěží a zábavy pro děti. Celé tři hodiny
produkce bylo na sále veselo a tak živo, jak jen to k dětem patří. Věříme, že se vše zdařilo ke
spokojenosti dětí i rodičů.

Text: Petr Trtílek, předseda TJ Sokol Šebrov
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Masopust ve Svaté Kateřině
Velký zájem vzbudil masopustní průvod i ve Svaté Kateřině. Letos se průvodu
zúčastnilo rekordních 42 maškar, které se v 13:00 hodin shromáždily před
hasičkou. Reprodukovaná hudba zněla po celé vesnici a tak se maskám v rytmu dobře šlapalo.
V každém domě čekalo bohaté občerstvení a spousta sladkostí pro malé i velké účastníky
průvodu. Poděkování patři všem zúčastněným.

Informace ze Sokola, sport
V měsíci březnu zahájil oddíl malé kopané letošní novou sezonu v páté lize okresní
soutěže. Věřím, že celá zimní příprava byla úspěšná a přinese výsledky v bodovém zisku a
možnému dalšímu postupu či setrvání v této soutěži.
Část členů oddílu věnující se volejbalu pravidelně jednou týdně jezdila společně
s členy Sokola Vranov za přípravou do haly v Kuřimi. Jaká byla příprava, se potvrdí a věřím,
že dobrými výsledky na turnajích neregistrovaných hráčů smíšených družstev. Jeden turnaj
bude sehrán i u nás a to na konci prázdnin podle zájmu oslovených okolních sportovních
oddílů. Věříme v hojnou účast a podporu fanoušků, jak na zábavních akcích, tak i sportovních
utkáních.
Plánované akce Sokola
2. června 2012 - soutěžní odpoledne pro děti na hřišti v Luzích
14. července 2012 - první ročník turnajového klání v malé kopané za účasti týmů
z nejbližšího okolí naší obce
konec měsíce srpna - již pátá vatra na ukončení prázdnin
Text: Petr Trtílek, předseda TJ Sokol Šebrov
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