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Jaké bylo
uplynulé volební
období?

Naše obec za první
Československé
republiky

A škola
už je zase tu!
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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
stávající volební období se
chýlí ke konci a na začátku října nás čekají další
komunální volby. Jak zhodnotíme činnost končícího
obecního zastupitelstva?
Pracovalo ve prospěch nás
všech? Nebo v něm probíhaly ubohé, vlastním prospěchem motivované boje ve
stylu vysoké politiky?

A co mě naopak trápí? Velmi výstižně to shrnula moje
milá kolegyně v úvodníku minulého čísla Zpravodaje.
Jako by postupně mizeli odvážní lidé, kteří jsou ochotní
„jít s kůží na trh“. Máme sice přebytek těch, kteří vědí
přesně, jak a co by TI DRUZÍ měli udělat pro obec, ale
stále méně těch, kteří sami pro obec opravdu něco dělají.
Její upřímná výzva k zapojení se občanů do veřejného
dění v nadcházejících komunálních volbách se zcela minula účinkem. V těchto volbách nebudete mít příliš z koho
vybírat. Poprvé od sametové revoluce totiž postavila kandidátku pouze jedna strana.

S radostí mohu konstatovat, že zastupitelé pracovali ku
prospěchu celé obce, a to jako velmi dobrý tým. Ne že by
spolu vždy souhlasili, každý má zkrátka jinou představu
o tom, co naše obec skutečně potřebuje, ale vždy jsme
se dokázali dohodnout. Někdy došlo i na ostřejší výměnu
názorů, vždyť i já sám mám „italskou povahu“. Nikdy však
zastupitelé nebojovali za své osobní zájmy, ale za to, co
považovali za nejlepší pro většinu občanů. Něco se nám
povedlo více, něco zase méně, ale takový je prostě život.
I já sám musím s pokorou uznat, že se mi ne vše podařilo
tak, jak jsem si představoval. Čtyřleté období je zkrátka na
některé úkoly příliš krátké. A nikdo z nás nemá patent na
rozum, všichni jsme jen obyčejní lidé.

Nemám z toho žádnou radost, jak by si mohl někdo naivně myslet. Nikdy jsem nebyl příznivcem žádné vlády jedné
strany. Opozice v končícím zastupitelstvu byla konstruktivní a tvůrčí, vždy ochotná pomoci či poradit. Plnila na jedničku i funkci „hlídacího psa demokracie“, což bylo jedině
dobře – nemáme co skrývat.

Máme ale dlouhodobou vizi a tu se snažíme vytrvale naplňovat. Naše obec se tak postupně stává lepším místem
k životu či místem s „dobrou adresou“, jak trefně vystihl
opoziční kolega. V Programovém prohlášení 2015–2018
jsme si jasně stanovili cíle pro právě končící volební období. Jak se nám podařilo dané úkoly splnit a zda jsme
dokázali i něco navíc, se dozvíte na straně 3. A na co
jsem nejvíce hrdý? Není to pořízená nová moderní technika ani již uskutečněné cíle, ale tým mých skvělých
kolegů, zaměstnanců obecního úřadu, stávajících obecních zastupitelů i všech nesčetných dalších příznivců,
kteří nám aktivně pomáhají. Bez vás bych nedokázal vůbec nic, děkuji!

Vyzývám vás proto, moji milí končící kolegové: Zůstaňte
věrni své opoziční funkci i v řadách občanské veřejnosti! Děkuji vám všem za výborně odvedenou práci. Ačkoli
zcela respektuji osobní důvody, které vás vedly k vašemu
rozhodnutí, velmi mě mrzí, že z vedení obce odcházíte.
Co ale nadělám, zůstali jsme v tom sami. Občané naší
obce, vyzývám proto i vás: Ukažte, že naši snahu alespoň
vidíte! Pracujeme pro vás tak, jak nejlépe umíme, odpracované hodiny nikdo nepočítá. Obětujte i vy alespoň pár
minut svého času a přijďte k volbám podpořit „devět statečných“, bez nichž by naše obec neměla žádné vedení.
Děkuji vám, že nejste k budoucnosti naší obce lhostejní.
Věřím vám!
Dostatek občanské zodpovědnosti
a krásné podzimní dny vám přeje
Radek Kloz, starosta obce
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Plnění programového prohlášení
obecního zastupitelstva v uplynulém
volebním období
Hospodaření obce
Obec hospodařila po celé volební období s přebytkovým rozpočtem. Z dotačních
programů, darů a zhodnocení dočasně volných ﬁnančních prostředků získala téměř 4,5 mil. Kč. Dalších cca 200 tis. Kč získala na vytvoření nových pracovních
míst. V letech 2014–2018 výrazně vzrostla nejen hodnota celkového majetku
naší obce, ale i peněžní prostředky na účtech.
Dobré hospodaření naší obce dokládá i dosažený nejvyšší možný ratingový
stupeň „A“, který potvrzuje vynikající ﬁnanční stabilitu ekonomických ukazatelů
výrazně převyšující ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Hodnocení
vychází z rozpočtových a účetních výkazů všech obcí ČR a vybraných dat Českého statistického úřadu.

Technická infrastruktura
• Zajištění plynulých dodávek pitné vody
Celá naše země vysychá. Mizí povrchové i spodní vody. Dostatek pitné vody už
není ani zdaleka samozřejmostí. Stále více obcí a měst přistupuje k drastickému
omezení jejího odběru. Jedním z nejvíce ohrožených regionů je oblast jižní Moravy. A naše obec má pouze vlastní jednobodový zdroj! Navzdory těmto výrazně
nepříznivým okolnostem nebylo v naší obci nutné omezit odběr vody z důvodu jejího nedostatku ani jednou za celé volební období. Námi zavedená
monitorovací, řídící a regulační opatření opravdu fungují!
Já vím, jsou také poruchy, odstávky a lokální problémy se zvířeným kalem. Všechno
ale nejde hned. Naše voda vykazuje při rozborech vynikající kvalitu. Poruchy jsou dě-
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dictvím minulosti, přál bych vám vidět ty balvany navalené bez
obsypu přímo na plastový PE vodovodní řad. Výměna nejvíce
poškozených úseků za řádně obsypané potrubí z tvárné litiny
již postupně probíhá. Zajišťujeme i rezervní vodní zdroj. Pro
záložní propojení obecního vodojemu na vodovod VAS a.s. ve
Svinošicích je připravena kompletní projektová dokumentace,
souhlas všech vlastníků i Jihomoravského kraje. Nyní budeme žádat o dotaci na realizaci této stavby.
Navzdory zvýšeným výdajům se nám stále daří udržet
cenu vody na 20 Kč/m3. Víte, že průměrná cena vody
v České republice (tj. vodné bez stočného) v roce 2017
činila 44 Kč/ m3?

Nejvíce trápení ve stavební oblasti nám přinesla příprava výstavby víceúčelové haly v Šebrově. Nekonečné dohady
mezi občany nezastavil ani naprosto přesvědčivý výsledek
hlasování PRO ve vyhlášeném referendu. Projektové práce
se vlekly, snaha získat „za co nejméně peněz co nejvíce muziky“ narazila na své limity. Překotný vývoj ve stavebnictví a nedostatek kvaliﬁkovaných sil vyhnal ceny stavebních prací až
k částce, kterou si nemůžeme a ani nechceme dovolit. Projekt
bylo tedy třeba přepracovat. Přípravné zemní a demoliční práce jsme mezitím zajistili sami za zlomek rozpočtované ceny.
Konečně došlo i k podpisu smlouvy o dílo s hlavním zhotovitelem stavby. Stavět se tedy začne ještě v letošním roce.
Termín dokončení je stanoven na 3. čtvrtletí roku 2020.

• Doprava a pozemní komunikace v obci
Dlouhodobou prioritou je zpomalení dopravy na krajské komunikaci a odlehčení centru obce při staré silnici
v Šebrově. Na výstavbu plánovaného kruhového objezdu
při vjezdu od Lipůvky do Šebrova včetně propojovací komunikace k „řadovkám“ máme zpracovány projektové návrhy,
realizace v hodnotě desítek milionů Kč je však samozřejmě
mimo ﬁnanční možnosti naší obce. Na akci se proto snažíme získat prostředky z jiných zdrojů. Ze svých prostředků
pokračujeme v plánované výstavbě parkovacích míst
a v rekonstrukci chodníků.

A co podpora dětí, mládeže, kultury, sportu a spolkového
života?
V souladu s programovým prohlášením podporujeme pravidelně všechny spolkové a zájmové aktivity v naší obci, složky
zřízené obcí, práci s dětmi a mládeží, pořádání kulturních či
sportovních akcí. Finančním příspěvkem jsme dosud pomohli
opravdu každému, kdo se pro rozvoj obecního života snažil něco udělat. Zkuste něco zajímavého zrealizovat a uvidíte
sami! Zavedli jsme i novou „službu“ – s bezpečnějším přechodem do školy pomáhají dětem naši aktivní senioři.

(Realizace 2014–2018: chodník v Končinách, chodník u ZŠ
a MŠ Šebrov, chodník pod Úvozem, parkovací stání ve Svaté Kateřině směr od Šebrova, lesní komunikace ke hřbitovu,
parkoviště pod kostelem, opěrná zeď na Vranovském potoce,
rekonstrukce zábradlí u potoka ve Svaté Kateřině, doplnění
osvětlení ulic novými světelnými zdroji).

Velký důraz klademe na péči o životní prostředí a citlivé
využití atraktivního okolí obce. V Luzích modernizujeme
sportovně-rekreační areál a postupně vykupujeme pozemky
pro obecní rybník, na Horce připravujeme malé výletiště, nově
se staráme o vrácené obecní lesy. Ve spolupráci s LČR jsme
zajistili ve Svaté Kateřině ekologické zpevnění břehů Vranovského potoka a toku Šebrovky.

Život v obci
Rozvoj obce uskutečňujeme podle dlouhodobé koncepce přesahující svým rozsahem několik volebních období.
Cíle jsou jasně dané a postupně naplňované podle ﬁnančních
možností obce a získaných dotačních prostředků. V uplynulém období jsme se soustředili zejména na stav nynějšího
obecního majetku, budov a památek.
(Realizace 2014–2018: Rekonstrukce a zateplení OÚ v Šebrově, revitalizace sociálního zázemí hřiště v Luzích včetně nového prodejního stánku, modernizace vytápění ZŠ a MŠ Šebrov
a zdravotechnické instalace včetně nové ČOV, rekonstrukce
dětského hřiště před ZŠ a MŠ Šebrov a revitalizace přilehlého
sportoviště, základní údržba obecního domu ve Svaté Kateřině a obnova téměř všech památníků a křížů v obci).

Spolu se skauty každoročně uklízíme okolí naší obce v rámci
„Dne země“. Množství sesbíraných odpadů by vás určitě nepříjemně překvapilo! Zavedli jsme separaci a svoz biodpadů,
zajistili bezplatně kompostery pro naše občany, rozšířili sběrná místa na třídění odpadu a doplnili je separačními nádobami, posílili spolupráci s ekodvorem na Lipůvce a zavedli pohodlnější tříděný sběr v rámci systému MESOH. Pomáháme tak
nejen přírodě, ale šetříme i peněženky nás všech.
S ekologií úzce souvisí i téma udržení čisté vody v krajině,
a tedy i budoucí hospodaření obce s odpadní vodou. Řešení
této problematiky nás do budoucna zcela jistě nemine, ať se
nám to líbí, nebo ne. Důvody, proč se tím musíme zabývat,
a možnosti řešení se svým rozsahem vymykají možnostem
tohoto příspěvku. Podrobněji se tomuto tématu budeme proto
věnovat v dalším čísle Zpravodaje.

Slovo závěrem: Postupně budujeme moderní, transparentní, komunikující obec, která naslouchá svým občanům a snaží se
jim v rámci svých možností vyjít vstříc. Ne vše je samozřejmě možné hned, jak by si mnozí z vás přáli. Výstižné rčení „hodně
náčelníků, málo indiánů“ trefně vypovídá o současné situaci na pracovním trhu v České republice. Pokud tedy někdo z občanů
něco chce a chce to hned, bude muset zřejmě i on sám přiložit ruku k dílu. Tak, jak to bývalo ostatně dobrým zvykem ještě ve
velmi nedávné minulosti. Není to radost, když třeba tatínci společně budují dětské hřiště? A vůbec to nemusí být v akci „Z“!
Obec rozumné aktivity ráda podpoří a přispěje svými silami, technikou i peněžními prostředky.
Radek Kloz
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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
17. 7. 2018
• Výsledek žádosti obce o podporu z OPŽP na „ČOV a kanalizaci
Šebrov-Kateřina“
Ministerstvo životního prostředí schválilo
dotaci podmíněně (bližší informace jsou
na webových stránkách obce, výsledek
jednání výběrové komise OPŽP je k dispozici na stránkách www.opzp.cz).
Čerpání dotace je kromě jiného podmíněno i zpracováním kompletní projektové dokumentace pro stavební
povolení a prováděcí projektové dokumentace. Zastupitelstvo proto schválilo
zadání výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu pro výběr dodavatele projektové dokumentace pro
stavební povolení a prováděcí projektové dokumentace na akci „ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina“.

• Víceúčelová hala
Dne 17. 7. 2018 proběhlo jednání
s vítězem VŘ na víceúčelovou halu
v Šebrově, společností UNISTAV
CONSTRUCTION a.s. Společnost
však žádá o odložení podpisu smlou-

vy o dílo z důvodu údajně neočekávaného náhlého nedostatku kapacit.
Obec akceptuje prodloužení termínu
podpisu smlouvy o dílo za účelem
zajištění nového subdodavatele, nepřistoupí však na jakékoli případné
návrhy na navýšení ceny.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
21. 8. 2018
• Výsledek výběrového řízení na
projektovou a inženýrskou činnost a autorský dozor k akci
„ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina“
Zastupitelstvo obce schválilo výběr
nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na projektovou a inženýrskou
činnost a výkon funkce autorského
dozoru dle předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pověřilo starostu podpisem smlouvy se
společností VH atelier spol. s r.o.

• Informace starosty
– Proběhla generální oprava 90 m vodovodního řadu v místě s enormním
množstvím poruch na staré silnici
před hospodou. Při výkopech byl
zjištěn pramen dlouhodobě podmáčející celou lokalitu a rovněž zcela
chybějící obsyp vodovodního řadu.
Nově bylo položeno a řádně obsypáno potrubí z tvárné litiny.
– Pokračuje obnova a doplňování
sekčních ventilů za účelem rozčlenění řadu. Při následných opravách
bude možné odpojit menší počet
domácností.
– Obec stále neobdržela ani přes opakované urgence vyjádření oddělení
územního plánování a regionálního
rozvoje stavebního úřadu MěÚ Blansko ve věci zaregistrování územní
studie Za humny.
– Obec připravuje nové prostory pro
Klub maminek v zasedací místnosti
obecního úřadu.

• Schválení přijetí daru
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí
daru od občana obce ve výši 40 000 Kč.
Dar bude použit na údržbu obce.

Obec Šebrov-Kateřina
vás co nejsrdečněji zve na oslavy výročí:

100 LET OD VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
640 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O VSI ŠEBROV (SCHEBRAW)
PÁTEK 21. 9. 2018
17.00 hod u Obecního úřadu v Šebrově:
• odhalení pamětního kamene
• slavnostní zasazení Lípy republiky
• položení věnce k pomníku padlých v 1. sv. válce
18.00 hod v prostorách mateřské školy v Šebrově:
Naše obec v letech 1. Československé republiky
Přednáška našeho rodáka a dlouholetého člena Katedry
historie Filozoﬁcké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Arnošta Skoupého, CSc., na aktuální téma volně naváže
na dřívější poutavé besedy o dávné minulosti naší obce.

SOBOTA 22. 9. 2018
Oslava Dne seniorů
Přátelské posezení s muzikou
v podání blanenské skupiny Hudba Sprint,
která zahraje k poslechu i tanci,
zajímavá kulturní vystoupení a malé občerstvení.
Oslava se koná v šebrovské restauraci
od 15.00 hod.
Vstup zdarma

strana 5

ZPRAVODAJ

3/2018

Střípky z minulosti

Naše obec v letech první
Československé republiky (část 1.)
Nevíme a sotva se dozvíme, kdo první koncem října 1918 přinesl do vsi tu zprávu o vzniku
československého státu. Zda již toho dvacátého osmého, nebo až den následující? A odkud?
Z Blanska, nebo z Brna, kam dík železnici přicházely informace nejrychleji a nemálo našich
občanů tam docházelo do zaměstnání?
ladá republika záhy nabídla občanům zcela nové šance, když hned v roce 1919 mohli v Šebrově a v Kateřině,
která byla od roku 1868 samostatnou obcí, volit obecní zastupitelstvo na základě všeobecného volebního práva. Všichni
starší 21 let, a dokonce včetně žen. Nový stát tu tedy uvítali
a pozitivní vztah k němu se v dalších dvou desetiletích ještě
posiloval. Přispělo k tomu mj. i krátké zastavení prezidenta
T. G. Masaryka, který ze směru od Vranova oběma vesnicemi projížděl v sobotu 17. září 1921. Před zdejší školou jej
zdravilo množství lidí i z okolí, když v péči svých brněnských
hostitelů směřoval navštívit Macochu. Poprvé v dějinách zavítala na území obce hlava státu. V roce 1930 u příležitosti jeho
osmdesátin jmenovali Masaryka čestným občanem Šebrova
a ve vstupním prostoru školy instalovali jeho bustu.

M

eřejný život v obci se po vzniku státní samostatnosti
rychle a oproti minulosti poměrně výrazně politizoval.
Jednak v důsledku prožité války, poválečné krize, jednak
dík hlubší demokratizaci poměrů. Vliv měla i nová sociální
stratiﬁkace v obci, když v předchozích desetiletích se po
roce 1848 Šebrov z původně čistě rolnického sídla měnil v obec se zvolna přibývajícími živnostmi a od závěru
19. století s početně rychle rostoucí vrstvou proletariátu
z továren v okolních městech. Jak svědčí oﬁciální dobové
statistiky, obyvatel v obou vsích celkově stále přibývalo.

V

Šebrov
obyvatel
domů

1910
715
107

1921
745
113

1930
771
124

Kateřina
obyvatel
domů

1910
191
41

1921
222
42

1930
228
46

o válce oživla politická organizační činnost. Obnovena byla odbočka organizace lidové strany, jejíž členské
jádro bylo zřetelně zastoupeno mezi zemědělci. Zakotvila
opět dělnická organizace sociálních demokratů, jejich radikální část však brzy přešla ke KSČ. Národní socialisté
měli oporu hlavně mezi živnostnictvem. V parlamentních

P
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Novým prvkem tradice se stal průvod k pomníku padlých za 1. světové války

volbách ovšem získalo hlasy více kandidujících stran, tedy
i takové, které v obci svou organizaci neměly. Jak naznačuje úřední statistika parlamentních voleb, přízeň zdejších
voličů se v čase až dramaticky přesouvala.
Šebrov

voličů

KSČ

nár.
soc.

1929
1935

389
428

135
34

89
207

soc. agrární živnosten.
lidová st. dem.

62
52

32
68

17
67

11
2

(v Šebrově v roce 1929 ještě Křesťansko-sociální strana 40 hlasů)

Kateřina

voličů

KSČ

nár.
soc.

1929
1935

117
128

11
2

25
65

soc. agrární živnosten.
lidová st. dem.

4
2

44
28

3
25

3
8

e srovnání volebních výsledků v roce 1929 a 1935 lze
vyčíst rozdíl a zvrat v politické atmosféře 20. a 30. let,
kdy postupně docházelo ke změnám poválečných a krizových politických nálad a konečně k přesunu veřejné podpory od krajní levice výrazně k politickému středu. V Šebrově
přišel markantní propad KSČ, jejíž zdejší organizace čelila
ve volebním roce 1935 hrozbě úředního zákazu. V době
stále vysoké nezaměstnanosti v obci. Naopak nápadný
vzestup národních socialistů nasvědčuje spíše jistou stabilizaci předtím polarizované vnitřní atmosféry a odliv podpory občanů k politické střídmosti. Do roku 1938 pak už
k zásadním změnám nedošlo.
Arnošt Skoupý

Z

ZPRAVODAJ 3/2018

Škola už je tu!
N

ový školní rok zahájila mateřská školka opět ve dvou třídách – Berušky a Včeličky, dohromady s 37 dětmi. Žáci základní školy
jsou také rozděleni do dvou tříd – I. třída s 1. a 3. ročníkem (třídní uč. Mgr. Jitka Brančová) a II. třída s 2., 4. a 5. ročníkem (třídní
uč. Mgr. Lenka Konečná). Letos je školáků „pouze“ třicet. To ovšem umožní vyučujícím ještě individuálnější péči a dětem intenzivnější zapojení nejen do výuky, ale
i do nejrůznějších akcí, ať už tradičních, jako jsou svatomartinský
lampionový průvod, halloweenské
dlabání dýní či mikulášská nadílka,
nebo nově plánovaných, jako například malý vánoční jarmark. To
jen namátkou, čeká nás toho totiž
daleko více! Takže: škola už je tu,
hurááá, máme se na co těšit !!!
Renata Nechvátalová

Skautský život mimo oddíl
Oddíl je pro mě rodina. Vídáme se spolu na různých akcích, kde si užijeme spoustu zábavy. Vždy se moc těším,
až zase všechny uvidím. Právě proto existují oddílové akce. Aby nás sjednotily.
le co akce mimo oddíl? Ty jsou tu proto, abychom poznali nové lidi a jejich zvyky. A že je co poznávat! Třeba letos jsem se zúčastnil rádcovského tábora Sherwood. Na 10 dní se sjelo 24 rádců z celé České republiky, aby se naučili, jak dobře vést svoje
družinky. Stala se z nás úžasná parta. Nikdy na ně nezapomenu, dokonce společně plánujeme ještě spoustu dalších akcí. Třeba
Obrok, který se koná jednou za 2 roky. Je to sraz roverů (skauti a skautky od 15 let). Myslím si, že nás čeká dost našlapaný program.
Z rádcovského tábora Sherwood tam dokonce známe i pár vedoucích.

A

alší velkou akcí je Kapka. Jde o léčbu leukémie. Skauti na benzinkách umývají auta a výdělky jdou na transplantaci kostní dřeně.
A nakonec Jamboree. Největší skautská akce, jakou znám. Je to celosvětový sraz skautů. Koná se příští rok v Americe. Spousta
zážitků a zkušeností. Poznávání nových přátel a jejich kultur. Mým snem je podívat se tam. No uvidíme…
Štěpán Král (Bloudil)

D

NAŠROT
Letos jsem se poprvé zúčastnila roverského tábora, který je určený pro skauty a skautky ve věku od 15 do 18 let. NAŠROT
– NAŠlapaný ROverský Tábor. Tato tři slova přesně vystihují průběh této skautské akce. Program byl zcela dobrovolný,
ale i přesto se ho všichni účastnili. Dělali jsme různé aktivity podporující spolupráci a důvěru. Měli jsme několik „přednášek“
o roveringu, projektech apod. Zahráli jsme si i nějaké ty hry na fyzičku. Na jeden večer měli za úkol všichni účastníci připravit
program pro vedoucí (kteří byli mimochodem skvělí a strašně ochotni!) Získala jsem zde spoustu inspirace pro další práci
v oddíle a pro mě samotnou. Jsem ráda, že takové akce probíhají. Mnoha lidem to pomáhá v různých směrech. Poznala jsem
nové lidi, mám další nezapomenutelné zážitky a uvažuji o tom, že příští rok pojedu znovu!
Julie Handlířová

Co s letošní nadúrodou jablek?
13 TIPŮ NA VYUŽITÍ JABLEK OD PANA ALOISE DRTILA ZE ŠEBROVA:
1. K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ
ZA SYROVA
2. NA ŠTRÚDL
3. NA MOŠT
4. NA KŘÍŽALKY

5. ZAVAŘENÁ – STROUHANÁ
6. NA KALVÁDOS
7. NA PŘESNÍDÁVKU
8. PRODEJ DO SBĚRNY
9. USKLADNĚNÍ NA ZIMU

10. DAROVAT TOMU,
KDO NEMÁ
11. PRODAT ČERSTVÁ
12. PRO LESNÍ ZVĚŘ
13. ŠPATNÁ JABLKA
NA KOMPOST
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Prodejní stánek v Luzích

„U Rudy“

KLUB MAMINEK
S DĚTMI DO 4 LET

OTVÍRACÍ DOBA
Pondělí: zavřeno
Úterý: 16.00–21.00
Středa: 16.00–21.00
Čtvrtek: 16.00–20.00
Pátek: 16.00–22.00
Sobota: zavřeno
Neděle: 16.00–21.00

Maminky a děti se mohou setkávat pravidelně
každé úterý od 9.00 do 11.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu v Šebrově.
Zatím jde jen o to, abychom se sešly,
zapojily své děti do kolektivu
a samy si trošku odpočinuly
od běžných starostí.
V případě zájmu (a nápadů )
si můžeme pro děti společně vytvořit
více či méně pravidelný program.

•
OBČERSTVENÍ
„U RUDY“

Kontakt:
Renata Nechvátalová
Tel.: 725 422 902

