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Obecní knihovny
Knihovna Šebrov
pondělí
knihovník: pan Štěpánek

16,30 - 17,30

Knihovna Svatá Kateřina
pondělí
17,00 - 19,00
knihovnice: paní Ševčíková
Začátkem letošního roku obec Šebrov-Kateřina zažádala ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Blansku na Ministerstvo kultury o dotaci na „Automatizaci místních knihoven
v regionálním systému CLAVIUS REKS“ ve výši 32 000,- Kč, kterou se podařilo naší obci
získat.
K dnešnímu dni jsou částečně z prostředků dotace (70%) a částečně z prostředků obce
nakoupeny do místních knihoven počítače s tiskárnami včetně licence na regionální knihovní
systém CLAVIUS REKS.
Věříme, že ve spolupráci s vedoucími knihoven se podaří během příštího roku
zaevidovat všechny knížky do systému a umožnit tak občanům přístup k on-line katalogu
z pohodlí domova. Měla by se také zjednodušit komunikace s regionální knihovnou
v Blansku, kde na základě výpůjčního systému lze do knihoven dodat aktuálně vydané
a žádané knihy a zkvalitnit tak evidenci dokumentů i výpůjček.
Cílem je získat do knihoven více čtenářů, především však dětí a mládeže. Dále chceme
spolupracovat se ZŠ a MŠ Šebrov a umožnit dětem přístup ke knihám, které je zajímají
a které potřebují ke studiu.

Výstavba v obci
V polovině měsíce října byla zahájena výstavba chodníku ve Svaté Kateřině.
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Ze zasedání obecního zastupitelstva

Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 21. 8. 2012
 Ve středu 22. srpna 2012 se dokončí pokládka durelis desek a provede úklid v budově ZŠ
a MŠ Šebrov. Poté firma pana Zouhara položí finální vinylovou podlahu.
 Obec obdržela Rozhodnutí o přidělení dotace na obnovu zeleně v obci ve
výši 572 194,- Kč. Tuto akci mají organizačně na starosti Mgr. Jana Klozová a Jiří
Šrámek. Starostou obce byla požádána o spolupráci paní Ing. Martina Trnková.

Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 18. 9. 2012
 Projednání návrhu zásobování vodou – Zahorka:
Zastupitelé obce předložili přítomným hostům v diskuzi informace o zamýšleném zřízení
dodávky vody z Vranova do Šebrova – Zahorky.
1) Voda z Vranova by byla dodávána (cca 20m3/den) pouze do části obce Zahorka
(30 domácností) již existujícím vodovodním potrubím mezi Šebrovem a Vranovem.
2) Toto řešení by bylo prozatímní a krátkodobé (smlouva o dodávce vody by se sepsala
na 2 roky). Obec bude hledat dlouhodobější řešení problému (např. zřízení druhého
vrtu).
3) Výhodou pro domácnosti na Zahorce by byl dostatečný tlak vody a stabilní přísun
vody. Na Zahorku by totiž neměl dopad nedostatek „šebrovské“ vody v letní špičce.
Cena vody by zůstala nezměněna pro všechny odběratele.
4) V případě havárie (na potrubí Vranov – Zahorka) by šlo okamžitě obnovit stávající
vodovodní propojení Zahorky se zbytkem obce.


Informace – finanční, investice, opravy:
- Starosta informoval o auditu, který na obci proběhl dne 18. 9. 2012. Při dílčím
přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
- V současné době probíhá výběrové řízení na stavbu chodníku ve Sv. Kateřině.
- Ve Sv. Kateřině byla opravena porušená kanalizace.
- Ze strany banky byl snížen úrok z finančního zůstatku na účtu obce. Zastupitelstvo
obce se pokusí najít lépe úrokovaný účet, na který by se dala přeložit část finančních
prostředků obce.
- Organizátoři tradičních Šebrovských hodů zažádali o příspěvek na zapůjčení krojů.
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 35 000,- Kč na Šebrovské hody
pořádané 13. 10. 2012.



Různé:
- Proběhla diskuze o vhodnějším způsobu ozvučení Sádku obecním rozhlasem.
- Obec pracuje na vytvoření systému, který by rozesílal občanům (dle jejich zájmu)
formou e-mailů či zpráv SMS informace o dění v obci.
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A konečně je po prázdninách… nebo snad už?
No, jak pro koho. Ale nejdůležitější věcí je, že se všechny děti ve zdraví vrátily do
školních lavic, každý našel svého souseda nebo kamaráda. Shledání to bylo vesměs radostné,
bylo si o čem povídat nebo se pochlubit. Léto patřilo k těm lepším, a tak se děti opálily,
povyrostly a pochopitelně jsou již ve vyšší třídě. Představte si, že žádný z prvňáčků si nespletl
dveře a nezabloudil do mateřské školy, kam ještě před prázdninami chodil. Ti, kteří se do
školky vraceli, si všimli nové podlahy, nového vybavení v herně i nových stolků v jídelně.
Zatímco se děti rekreovaly, ve škole se kopalo, sekalo, obkládalo, malovalo…
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K překvapení se přidružilo ještě další, a to u žáků 2. a 3. ročníku. Přišel mezi ně nový
žák a o dva dny později se mezi nimi objevila i nová paní učitelka Mgr. Lenka Konečná. Pak
už docházelo ke vzájemnému seznamování a i na fotografiích je vidět, že si děti vzájemně
rozumí a budou dobrými kamarády.

A tak mohou všichni s klidem začít louskat školní učebnice a věřit, že to budou právě
oni, kteří budou mít co nejvíce jedniček. No a pochopitelně se už zase začínají těšit na kratší
prázdniny a další dvouměsíční, které tu budou co nevidět. Úspěchy v odpovědné pedagogické
práci popřejme i všem učitelům naší školy.

Zpracoval: Jan Matal, kronikář obce Šebrov-Kateřina
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Šebrovké hody, fotogalerie
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Konfrontujeme staré fotografie se současností

Budeme vděčni všem, kteří poskytnou pro obecní kroniku fotografie a historické
dokumenty. První vlaštovky se již objevily a my Vás můžeme seznámit s místy a budovami,
které dnes již neexistují, s lidmi, kteří vykonávali práce, které dnes již neznáme...
Přineste, prosím, foto i vy!
Hlavní změny v naší obci přinesla zejména výstavba nové silnice Lipůvka – Blansko, a to jak
v Šebrově, tak ve Svaté Kateřině, kde byly výstavbě obětovány oba domky.
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Vzájemnost „VČELA“ založenou roku 1887 převzala v 50. letech „JEDNOTA“.
V horním patře byl byt pro prodejnu. V 60. letech musela prodejna spolu s několika domy
ustoupit silnici a odkryla tak domky schované za ní v uličce. Lidé pak museli do kopečka nad
školu, kde byly postaveny náhradní domky, budova národního výboru a nová prodejna
Jednoty. Tato výstavba vytvořila základ pro zástavbové plány obce v dalších letech a výstavba
zde pokračuje dodnes. Tyto domky byly dříve schovány v uličce a dnes jsou přímo u silnice.

Dostaly se mi do rukou také vzácné historické fotografie. Jsou z doby největší slávy
obce v širokém okolí. Do povědomí okolního světa se totiž dostal slogan:
„DO SVĚTA SE DOSTAT MUSÍ ZE ŠEBROVA KACHNY, HUSY‘‘

Zpracoval: Jan Matal, kronikář obce Šebrov-Kateřina
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Stalo se…
Informace ze Sokola, sportu
Pro příznivce oddílu malé kopané přinášíme základní informace. Po skončení jarní
části soutěže, kde jsme podávali značně nevyrovnané výkony (www.mkblansko.cz), jsme se
pokusili nastartovat novou akci, a to turnaj v malé kopané v našem areálu v Luzích. Podařilo
se nám přivítat 4 mužstva z blízkého okolí a místní borci poskládali 2 týmy. Zvláště „staří
páni“ si zasloužili pochvalu za schopnost „přežít“ a dokonce i vybojovat 3. místo. Druhé
místo obsadil mladší tým Šebrova a vítězství bude, doufáme, v příštím roce obhajovat tým
pod hlavičkou Nuzířova doplněný o hráče Lipůvky. Škoda, že se ke konci pokazilo počasí,
jinak turnaj musíme hodnotit pozitivně. Pro další rok však máme docela dost námětů, co by se
dalo zlepšit.
Podzimní sezóna nás také nezastihla v dobré formě, takže výsledkem tohoto roku bude
střed tabulky v 5. lize. Dokonce i černá lesní zvěř naše výkony neunesla a raději nám rozryla
hrací plochu. Uvidíme, co přinese příští rok. Podle nezaručených zpráv by mohlo dojít i na
zmrtvýchvstání klasické kopané v Šebrově. Po skončení soutěží (od konce října) se pravidelně
hrává fotbálek všech příchozích na hřišti před školou ve středu od 18:00 za umělého osvětlení
a v neděli v 10:00.
Začátkem prázdnin byl již tradičně uspořádán turnaj v nohejbale trojic na umělém
povrchu hřiště před školou v Šebrově. V příznivém počasí mohli příchozí diváci vidět kvalitní
sportovní výkony i okamžiky pro pobavení v podání družstev převážně místních borců.
Z vítězství se radovala trojka nazvaná „Čumovo komando“, kterou tvořili borci ze Suchdola.
Jako u všech akcí pod hlavičkou Sokola, tak i při tomto turnaji bylo zajištěno kvalitní
občerstvení pro startující i příchozí diváky. Zvláštní dík patří Jirkovi Bradáčovi, který měl
celý turnaj na svých bedrech.
Volejbalový oddíl se pravidelně celou letní sezónu scházel v pátek a neděli na svoje
„zápasy“ na horním hřišti v Luzích. Dokonce jsme sehráli i jedno exhibiční utkání s týmem
nejmenovaného podniku z Brna. Byla to bitva, kterou rozhodla lepší znalost specifických
podmínek našeho travnatého dvorce pro náš tým. Znovu se obracíme na všechny, kteří to
chtějí s námi zkusit: Přijďte se mezi nás pobavit, naši sportovní výkonnost jasně převyšuje ta
společenská, takže nemusíte mít žádné obavy. Po oblíbeném hodování, a jestli se podaří,
i drakiádě, budeme určitě zajíždět minimálně 1x týdně do některé blízké tělocvičny.
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Natáčení v kostele svaté Kateřiny
Vánočními koledami se rozezněl poslední sobotu v září kostel sv. Kateřiny ve Svaté
Kateřině. Česká televize Brno zde natáčela pořad s pracovním názvem Marija Panna přečistá.
Jednalo se o výrobu vánočního pořadu – koncertu vánočních koled Zuzany Lapčíkové a jejího
kvintetu, který se bude vysílat na Štědrý den. Místní občané měli možnost zúčastnit se tohoto
natáčení v roli posluchačů.

Mladí hasiči ve Svaté Kateřině
Dne 12. 9. 2012 se uskutečnil nábor mladých hasičů ve zbrojnici ve Svaté Kateřině. Po
několika letech tedy mohli vedoucí (Jiří Sedláček, Jiří Šindelář, Vítězslav Šebesta, Marek
Baštrnák) začít s výcvikem 11 mladých hasičů.
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Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 12. 10. a 13. 10. 2012
Šebrov-Kateřina
číslo
60
43
84
70
26
48
77
3
7
44
51
93
8
80
20
92

Kandidátní listina
název
Česká str.sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lidová
Občanská demokratická strana
NEZÁVISLÍ
TOP 09 a Starostové pro JMK
Strana svobodných občanů
Sdružení nestraníků
Volte Pr.blok www.cibulka.net
SUVERENITA-Blok JB pro JMK
Strana zelených
Česká pirátská strana
Strana práv občanů ZEMANOVCI
Dělnická strana sociální sprav.
Moravané
Nezávislí demokraté

Platné hlasy
celkem
%
76
25,50
68
22,81
60
20,13
21
7,04
19
6,37
13
4,36
9
3,02
7
2,34
6
2,01
4
1,34
4
1,34
4
1,34
3
1,00
2
0,67
1
0,33
1
0,33

Svatá Kateřina
číslo
60
84
43
70
26
48
77
51
3
7
44
93
8
80

Kandidátní listina
název
Česká str.sociálně demokratická
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
NEZÁVISLÍ
TOP 09 a Starostové pro JMK
Strana svobodných občanů
Strana zelených
Sdružení nestraníků
Volte Pr.blok www.cibulka.net
SUVERENITA-Blok JB pro JMK
Česká pirátská strana
Strana práv občanů ZEMANOVCI
Dělnická strana sociální sprav.

Voličů v seznamu: 612
Vydané obálky: 300
Volební účast v %: 49,02
Odevzdané obálky: 300
Platné hlasy: 298

Šebrov
Platné hlasy
celkem
%
22
18
16
7
7
3
3
2
1
1
1
1
1
1

číslo
60
43
84
70
26
48
77
3
7
44
93
51
8
80
20
92

26,19
21,42
19,04
8,33
8,33
3,57
3,57
2,38
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
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Kandidátní listina
název
Česká str.sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lidová
Občanská demokratická strana
NEZÁVISLÍ
TOP 09 a Starostové pro JMK
Strana svobodných občanů
Sdružení nestraníků
Volte Pr.blok www.cibulka.net
SUVERENITA-Blok JB pro JMK
Česká pirátská strana
Strana zelených
Strana práv občanů ZEMANOVCI
Dělnická strana sociální sprav.
Moravané
Nezávislí demokraté

Platné hlasy
celkem
%
54
52
42
14
12
10
6
6
5
3
3
2
2
1
1
1

25,23
24,29
19,62
6,54
5,60
4,67
2,80
2,80
2,33
1,40
1,40
0,93
0,93
0,46
0,46
0,46

