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Úvodní slovo starosty
Lesy města Brna, a. s., která spravuje
největší lesní městský majetek u nás
včetně lesů kolem Šebrova. Prošel
jsem celým provozem – od lesního
až po funkce ve vrcholovém managementu společnosti. Získané zkušenosti se pokusím co nejlépe využít ve
prospěch naší obce.

Milí spoluobčané,
právě otvíráte první letošní číslo obecního Zpravodaje a zároveň první číslo
vycházející po podzimních komunálních volbách. Připravila ho pro vás
nová redakční rada ve složení Martina
Rychtarová, Renata Nechvátalová
a Radek Kloz. Chceme navázat na
oblíbený Zpravodaj z minulého volebního období, za jehož vydáváním stojí
zejména nezměrná aktivita Lenky
a Báry Komárkových. Upřímně děkujeme.
Na ustavujícím zasedání obecního
zastupitelstva 3. 11. 2014 bylo zvoleno
nové vedení obce.
Jeho složení a obsazení jednotlivých
funkcí najdete na následujících stránkách. Za sebe si dovolím nejdříve
poděkovat všem, kteří mi dali důvěru
a podpořili mé zvolení do funkce starosty. Je to pro mě další velká životní
výzva. Více než dvacet let jsem pracoval ve společnosti ve společnosti

Nastupuji do funkce po starostovi,
který získal v několika volebních obdobích za sebou největší počet hlasů
a byl tak po právu oceněn samotnými
voliči. Chtěl bych mu ze srdce poděkovat za poctivou, usilovnou a svědomitou práci a zároveň mu popřát
pevné zdraví. Ve vedení obce samozřejmě nekončí, naopak je mi zdatnou
oporou. A jako místostarosta si jistě
pohlídá, abych v jeho díle pokračoval.
Noví zastupitelé se bez ohledu na to,
za kterou stranu kandidovali, zapojili hned od počátku do aktivní práce
pro naši obec. Účast na zasedáních
i pracovních schůzkách je téměř vždy
stoprocentní a jednání probíhají v konstruktivním duchu. Věřím, že se nám
podaří vytvořit dobrý tým pracující ve
prospěch nás všech. Vždyť jsme také
všichni složili slib, že svou funkci budeme vykonávat svědomitě a čestně,
v zájmu obce Šebrov-Kateřina a jejích
občanů. Co nejsrdečněji vás proto zvu
na pravidelná jednání obecního zastupitelstva, kde můžete plnění slibu
každého z nás průběžně kontrolovat.
Zároveň se dozvíte jako první, co nového se v obci chystá, a my budeme
moci promptně reagovat na vaše pří-

padné připomínky. Zasedání obecního zastupitelstva se konají pravidelně
každé třetí úterý v měsíci ve večerních hodinách a jsou veřejná. Bližší
informace uveřejňujeme vždy s týdenním předstihem na úřední desce
obce. Výtah nejdůležitějších informací
ze zasedání zastupitelstva najdete ve
Zpravodaji, úplné zápisy si můžete
přečíst na obecním webu.
A co nás v současnosti pálí nejvíce?
V letošním roce chceme rozvinout širokou diskuzi s občany na téma možné výstavby víceúčelové haly. Reakce
občanů nejsou jednotné, proto bude
vypsáno referendum, od něhož si
slibujeme jednoznačnou odpověď na
otázku, zda stavbu podporujete, či
nikoli. Proto je žádoucí co nejvyšší
účast občanů. Důrazně vás proto vyzývám, abyste se o tento projekt zajímali, zúčastnili se referenda po jeho
vyhlášení a svým hlasováním dali jasně najevo svou vůli.
Vážení spoluobčané, jsem tu pro vás.
Vaše podněty a připomínky opravdu
vítám. Není samozřejmě v mé moci
vyhovět vždy a všem. Pokud bude ale
vyřešení vašich žádostí v mých silách
a zároveň ku prospěchu většiny obyvatel, rád vám vyjdu vstříc.
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Víceúčelová hala – ANO, či NE?
a téma multifunkční haly se mezi obyvateli Šebrova diskutuje již delší dobu. Vaše
názory jsou pro nás rozhodující, proto připravujeme referendum, ve kterém budete
mít možnost demokraticky projevit svůj názor – zda záměr podporujete, či nikoli. Před
vyhlášením referenda plánujeme setkání s občany, kde se pokusíme ve spolupráci
s projektanty zodpovědět vaše dotazy. Vítáme konstruktivní diskuzi na toto téma.
Důrazně a s předstihem na vás apeluji, abyste se o tento projekt zajímali, využili
svého práva a v referendu hlasovali. Budete-li chtít tělocvičnu spojenou s kulturním
sálem, budete ji mít. Pokud ne, stavět se nebude. Při nízké účasti občanů v referendu
bude o stavbě rozhodovat pouhých devět lidí – obecní zastupitelstvo! S termínem
referenda vás seznámíme dostatečně dopředu.
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VÝBĚR POPLATKŮ

ZA ROK 2015
Na základě vyhlášek o komunálním
odpadu a o místních poplatcích
se vybírají následující poplatky
splatné jednorázově, a to nejpozději
do 31. března 2015.
Komunální odpad
• 440 Kč na osobu, rekreační objekt
• 440 Kč za objekt, ve kterém není
nikdo přihlášen k trvalému pobytu
Poplatek za psa
• 100 Kč za prvního psa
• 150 Kč za každého dalšího psa
Nájem z hrobového místa

PŘIPRAVUJEME
AKTUÁLNÍ STAV
• Je vydané platné stavební povolení
ze dne 19. 12. 2013, které ale omezuje
využití stavby pouze na pořádání
sportovních akcí, neumožňuje pořádání
akcí kulturních nebo společenských,
a to zejména kvůli nedostatku
parkovacích míst. Inu, úřední šiml
hlasitě řehtá – jak jinak na hodovou
zábavu spojenou s koštem vína či
něčeho ostřejšího než autem, že?
• Problém parkovacích míst se ovšem
jeví jako řešitelný. V plánovaném
referendu se již bude rozhodovat dle

původního záměru o víceúčelovém
objektu, nikoli pouze o sportovní hale.
• Rozpočtované náklady na výstavbu
činí 28 mil. Kč. Tato částka se
částečně poníží dle vítězné nabídky při
výběrovém řízení na dodavatele stavby.
• Zastupitelé intenzivně prověřují
i možnosti alternativního umístění haly
a hledají další možné varianty řešení.
Tyto alternativy jsou ale zejména
z důvodů značného objemu zemních
prací ještě podstatně nákladnější než
stávající projekt.
Radek Kloz

Ve dnech 6.–11. května k nám přijede
při příležitosti 70. výročí konce
druhé světové války na návštěvu
Olga Borisovna Supruněnko
z Gorno-Altajska, vnučka vojína
J. F. Běloglazova, který padl při
osvobozování naší obce. S paní
O. B. Supruněnko bude na OÚ
uspořádána debata o současném
životě lidí v Gorno-Altajsku, který
leží v jihozápadní části Sibiře.
Všichni jsou srdečně zváni.
Další akce připravuje rovněž Sokol
Šebrov. V dubnu to bude košt vína
a pálení čarodějnic.
Více se dozvíte již brzy na
www.sokolsebrov.cz

OBECNÍ VODOVOD – CO JE NOVÉHO?
Aktuální informace najdete na straně 5 v zápisu z únorového zasedání obecního zastupitelstva.

ZVÍŘÁTKA PROVĚŘILA BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
Ve středu 11. února přišlo na zápis do naší školy třináct předškoláků. Zápis má již tradiční podobu
– po uvítání paní ředitelkou se děti představily, zazpívaly nebo zarecitovaly, nakreslily postavu
a vydaly se plnit úkoly. Na stanovištích je tentokrát čekali žáci ZŠ v maskách zvířátek z našich
ekosystémů (rybníka, lesa, pole). Vyzkoušeli budoucí prvňáčky například z geometrických
tvarů, barev, ročních období, ale i ze zavazování tkaniček. Po splnění úkolů jim do obrázkových
žákovských knížek mohli vybarvit políčko svého ekosystému. Předškoláci byli šikovní a prvním
ostrým školním testem prošli VŠICHNI!
Více na www.zssebrov.cz.
Renata Nechvátalová
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Čemu se věnují
naši zastupitelé?
Nestihli jste se přijít podívat na zasedání obecního zastupitelstva?
Nechce se vám číst kompletní zápisy na webových stránkách
obce, ale zajímá vás to nejpodstatnější, co zastupitelstvo řeší?
Potom čtěte následující dvoustranu s přehledem nejdůležitějších
a nejzajímavějších informací.

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
3. LISTOPADU 2014
• Do následujících funkcí byli zvoleni:
Starosta:
Ing. Radek Kloz
První místostarosta:
Jiří Nechvíle
Druhý místostarosta:
Václav Zorník
Předsedkyně ﬁnančního výboru:
Mgr. Renata Nechvátalová
Předsedkyně kontrolního výboru:
Lenka Jonášová
Člen ﬁnančního výboru:
Bc. Michal Sýkora
Člen ﬁnančního výboru:
Ing. Michal Altrichter
Člen kontrolního výboru:
Marek Nechvíle
Člen kontrolního výboru:
Jiří Šrámek
Do školské rady byla zvolena Lenka
Jonášová.
Zastupitelstvo určilo, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
• Zároveň byly schváleny měsíční
odměny za výkony funkcí ve výši:
4.000 Kč – místostarosta
1.100 Kč – předseda výboru
570 Kč – člen výboru

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
18. LISTOPADU 2014
• Oprava potoka
ve Sv. Kateřině – Šebrovka
Lesy České republiky jako správce
toku provedou opravu na své náklady,
podmínkou realizace opravy je prodej
části obecních pozemků p. č. 171 (9 m2)
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a p. č. 212 (19 m2) v k. ú. Svatá Kateřina,
které jsou součástí toku a na nichž bude
oprava částečně realizována. Geometrické zaměření, oddělení pozemků i vypracování znaleckého posudku hradí
Lesy České republiky.
• Obecní ﬁnance
Stav peněžních prostředků na účtech
obce k 31. 10. 2014: 17 983 448,13 Kč
• Dotazy občanů
Paní Dražková vznesla požadavek na
příspěvek místní knihovně na zlepšení
knihovního fondu. Zastupitelé obce
zohlední požadavek při sestavování
rozpočtu na rok 2015.
Pan Dražka vznesl požadavek na
jmenné upřesnění hlasování jednotlivých zastupitelů. Starosta obce přislíbil prověření zákonných možností
a povinností s tímto spojených a následné informování občanů na dalším
jednání OZ.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
16. PROSINCE 2014
• Uzavření kupní smlouvy s Lesy
České republiky
Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu
mezi Lesy České republiky, s. p. a obcí
Šebrov-Kateřina o prodeji pozemků p. č.
171/2, 171/3, 212/4, 212/5 a 212/6 v k. ú.
Svatá Kateřina za cenu 280 Kč v souladu
s vypracovaným znaleckým posudkem.
Prodej byl podmínkou realizace opravy
toku na náklady LČR, s. p.
• Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo schválilo hospodaření
obce od 1. ledna 2015 dle pravidel rozpočtového provizoria do doby schválení
obecního rozpočtu na rok 2015.

• Finance a investice
Byla schválena půjčka RNDr. Fr. Kopřivovi ve výši 4 000 000 Kč za úrok
5,5 % p. a. do 31. 5. 2015. Půjčka bude
zajištěna blankosměnkou se dvěma
ručiteli.
• Biologický odpad
Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 30. října
kalendářního roku. První odhadovaný
dopad navrhované vyhlášky na obecní
rozpočet je přibližně 40 000–50 000 Kč
ročně.
• Dotazy občanů
Paní Komárková navrhla, aby lampy
veřejného osvětlení měly své originální
číslo, což by usnadnilo jejich identiﬁkaci
v případě poruchy.
Paní Dražková vznesla dotaz ohledně
konkrétního plánu obce a připravovaných
kulturních a sportovních aktivit. Navrhla
organizovat sporty i pro starší (např.
pétanque).
Renata Nechvátalová informovala
o dotačním programu Zdraví 2020,
který by šel teoreticky využít pro některé
plánované aktivity Sokola i dalších
aktivit obce.
Michal Sýkora informoval o činnosti
nově vzniklého skautského oddílu
v obci a požádal přítomné, aby pomohli
s hledáním vhodných vedoucích.
Jiří Šrámek připomněl blížící se výročí
konce druhé světové války a nutnost
úpravy okolí pomníčku v Šebrově.

•
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
20. LEDNA 2015
• Obecní rozpočet
Návrh rozpočtu na rok 2015 byl vyvěšen
na úřední desce od 25. prosince 2014
a ke dni 20. ledna 2015 nebyl ze strany
občanů podán žádný návrh na jeho
změnu. Zastupitelstvo obce tedy
schválilo vyrovnaný rozpočet obce
Šebrov-Kateřina na rok 2015 ve výši
9 030 000 Kč.
Zákon ukládá při každoročním schvalování rozpočtu obce povinnost projednat i rozpočtový výhled. Starosta
seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým
výhledem na období 2015–2018, který
vzalo zastupitelstvo obce na vědomí.
• Programové prohlášení OZ
Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina
schválilo programové prohlášení obecního zastupitelstva na období 2015–2018
(více informací k programovému prohlášení najdete na str. 6).
• Informace k dotazům občanů
Jmennému upřesnění hlasování
jednotlivých zastupitelů nebrání
žádné zákonné překážky a lze ho
přijmout usnesením OZ. Starosta
doporučil, aby vždy v případě
zásadních rozhodnutí OZ bylo jmenné
upřesnění
hlasování
jednotlivých
zastupitelů použito.
Tříkrálová sbírka: Bylo vybráno
celkem 19 463 Kč, z toho 13 328 Kč
v Šebrově a 6 135 Kč ve Svaté Kateřině.
Posílení spoje na Vranov: Jeden pár
spojů linky 57 prodloužený o úsek Vranov–Šebrov a zpět vedený v pracovní
dny by stál 74 664 Kč za kalendářní
rok. Další podmínky: délka zajížďky do
Šebrova z Vranova do dvaceti minut,
v Šebrově zajistit otočení bez couvání, silnice mezi Šebrovem a Vranovem
musí být pro autobusy sjízdná. Zastupitelstvo obce zvažuje další možnosti.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
17. ÚNORA 2015
• Oprava potoka
ve Sv. Kateřině – Šebrovka
V rámci opravy potoka bude obec
ﬁnancovat část stavby – zábradlí kolem
místní komunikace, které není součástí

toku. Rozpočtovaná cena k VŘ činí
231 991 Kč.
• Provozování ordinace dětského lékaře
Mezi obcí Šebrov-Kateřina a MUDr.
Jarošovou není dosud uzavřena
smlouva na pronájem prostor ordinace,
který tak nemá žádný právní podklad.
Ke dni 17. 2. 2015 obec bohužel přes
opakované výzvy neobdržela žádnou
cenovou nabídku na pronájem těchto
prostor od žádného z lékařů, a to ani
od MUDr. Jarošové.
Další skutečnosti:
– ordinace je využívaná pouze max.
2 hodiny týdně,
– další dosud oslovení lékaři neprojevili
zájem ordinaci v obci provozovat
(záměrem obce bylo rozšíření služeb
pro děti a zejména poskytování
lékařské péče seniorům),
– roční provoz stojí obec cca 60 000 Kč
(el. energie, plyn, voda, úklid, údržba
prostor),
– o využití prostor ordinace projevili
zájem i jiné subjekty (ZŠ a MŠ Šebrov,
Skautský oddíl Šebrov-Kateřina),
– na výzvu zveřejněnou na webových
stránkách obce, žádající občany
o informace o přínosu a míře využívání této služby, reagovali bohužel
pouze tři občané.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem obecní zastupitelé znovu vyzývají
občany, aby se vyjádřili k záměru obce
pronajímat nadále tyto prostory bezplatně jako ordinaci dětského lékaře.
• Separace a svoz bioodpadů
– žádost o dotaci
Obec má zákonnou povinnost zajistit
místa pro oddělené soustředění biologických odpadů rostlinného původu. V rámci
požadované dotace hodláme pořídit:
– 5 ks 4 m3 kontejnerů,
– 2 ks 10 m3 kontejnerů,
– kontejnerový nosič,
– štěpkovač dřevní hmoty.
Žádáme o podporu ve výši 2 810 000 Kč,
což představuje 90 % celkové rozpočtované
částky.
• Další dotace
Průtah obcí – žádáme o mimořádnou
dotaci ve výši 320 000 Kč z JmK na
průtah realizovaný v roce 2014.
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Dovybavení JSDH
– žádáme o 40 000 Kč z JmK.
Zateplení a opravy budovy obecního
úřadu – žádáme o 200 000 Kč z JmK.
Všechny dotace jsou samozřejmě nenárokové.
• Obecní vodovod – aktuální stav
Propojení nového vrtu na výtlačný
řad: Probíhá schvalovací proces na
stavebním úřadu a vodoprávním úřadu
ŽP Blansko na základě jednostupňové
projektové dokumentace pro ÚŘ a SP
v podrobnostech realizační dokumentace (Ing. Machovec) –stavební povolení k vodnímu dílu a vyřízení žádosti
o nakládání s vodami.
Záložní zdroj – napojení na vodovod
Svinošice: V současnosti probíhá
výběrové
řízení
na
dodavatele
projektové dokumentace. Zároveň
aktivně zjišťujeme možnost získání
dotací na tento projekt.
Rekonstrukce
poruchové
části
vodovodu: Je vytipována nejvíce
poruchová část – výjezd ze Šebrova
u komunikace II. třídy směr Lipůvka.
Bude
provedena
rekonstrukce
vodovodu v délce cca 100 m a výměna
plastového potrubí za litinu.
Pasport vodovodního a kanalizačního
řádu:
Probíhají přípravné práce a shromažďování podkladů pro kompletní pasport
vodovodního a kanalizačního řádu.

PITNÉ VODY PRO BĚŽNOU
POTŘEBU JE DOSTATEK.
Termín jarního napouštění
bazénů je ALE nutné domluvit
na obecním úřadě předem!
V případě nezodpovědného
nekoordinovaného napouštění
není technicky možné zabránit
nebezpečí úplného vyčerpání
obecního vodojemu!
Termíny napouštění domlouvejte
prosím v úředních hodinách.
Tel.: 516 431 721
Mobil: 702 058 878
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Programové prohlášení obecního zastupitelstva
obce Šebrov-Kateřina pro období 2015–2018
Přečtěte si nejdůležitější body programového prohlášení nového zastupitelstva. Kompletní znění najdete na
obecních webových stránkách www.sebrov-katerina.cz v levém dolním sloupci. Programové prohlášení lze
v průběhu volebního období doplnit a rozšířit podle aktuálních podmínek. Doufáme, že se úkoly, které jsme
si na uvedené volební období stanovili, setkají s podporou a pochopením občanů.
HOSPODAŘENÍ OBCE

ŽIVOT V OBCI

• Obec bude i nadále hospodařit s dlouhodobě vyrovnaným
rozpočtem při rozumném využití dotačních programů,
s majetkem bude nakládat hospodárně a učiní kroky
k maximalizaci zhodnocení dočasně volných ﬁnančních
prostředků obce při zachování nízké míry rizika.

• Společenské prostředí v obci a koncepce rozvoje
• Plán rozvoje obce – příprava koncepčního dokumentu
přesahujícího svým rozsahem současné volební období.
• Vytváření moderní, transparentní, komunikující obce.
• Zajištění informovanosti občanů.
• Rekonstrukce, zateplení a vybavení budovy obecního úřadu.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
• Zajištění plynulých dodávek pitné vody
• Rezervní zdroj vody – připojení obecního vodojemu na
vodovod VAS, a.s., divize Boskovice. Tento rezervní přívod
vody bude v běžném režimu odstaven.
• Stabilizace vodovodního řadu – preventivní rekonstrukce
nejvíce poruchových úseků s využitím nejmodernějších
opravárenských metod.
• Projektová dokumentace ke kompletní postupné rekonstrukci
vodovodního řadu.
• Doprava a pozemní komunikace v obci
• Zpomalení dopravy ve směru od Lipůvky – odlehčení
centru obce propojovací komunikací k „řadovkám“ spojené
s kruhovým objezdem na krajské komunikaci (podmínkou
je pozemkové vypořádání s majitelem pozemků potřebných
k realizaci stavebního záměru).
• Technické zhodnocení komunikace včetně kanalizace –
p. č. 92, k. ú. Svatá Kateřina.
• Chodníky v obci – pokračování v rekonstrukci a opravách
(Končiny, pod OÚ).
• Nová zastávka – Svatá Kateřina směr Lipůvka.
• Rekonstrukce zábradlí místní komunikace u potoka ve Svaté
Kateřině (podmínkou je předcházející oprava vodního toku
Lesy České republiky).
• Hledání dalších možností parkování v obci.
• Hledání možností posílení dopravní obslužnosti obce.

• Sociální politika obce
• Sociální bydlení – průzkum zájmu občanů o tuto formu pomoci
stávajícím obyvatelům naší obce, kteří se ocitnou v tísnivé
životní situaci.
• Kultura, sport a vzdělávání
• Podpora Základní a Mateřské školy v Šebrově.
• Víceúčelová hala – tělocvična pro místní základní školu,
případně společenský sál pro kulturní a společenské aktivity
v obci. Představení možných variant dalšího vývoje občanům
a následné vyhlášení referenda, které odpoví na otázku, zda
občané stavbu podporují, či nikoli.
• Podpora organizačních jednotek obce – Sboru dobrovolných
hasičů Svatá Kateřina a obecních knihoven.
• Podpora sdružení, spolků a udržování tradic.
• Podpora všech aktivit směřujících k práci s dětmi a mládeží.
• Ekologie a péče o životní prostředí
• Aktivní ochrana atraktivního okolí naší obce, citlivé dotváření
rekreačně-sportovními prvky, podpora vody v krajině.
• Koncentrace sběru tříděného odpadu – soustředění do
jednoho sběrného místa, sběr a zpracování bioodpadu,
pokračování spolupráce se sběrným ekodvorem v Lipůvce.
• Rybník v Luzích – prostor pro rekreaci a volnočasové
sportovní aktivity (podmínkou je úspěšný výkup pozemků od
jejich majitelů).

ROZPOČET OBCE ŠEBROV-KATEŘINA NA ROK 2015
Rozpočet obce na rok 2015 je koncipován jako vyrovnaný.
Výše příjmů i výdajů činí 9.030.000 Kč.
Kompletní schválený rozpočet najdete na:
www.sebrov-katerina.cz/Obecní úřad/ Hospodaření obce/ Rozpočet na rok 2015.
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ZPRAVODAJ

Střípky ze Svaté Kateřiny
předvečer svátku svatého Mikuláše se kateřinské děti a jejich rodiče sešli na
místním hřišti, aby se opět po roce setkali s Mikulášem, andělem a samozřejmě
s čerty. Členové SDH ve Svaté Kateřině postavili na hřišti krásné pódium ozdobené
smrkovými větvičkami, ve stánku zavoněl „svařáček“ a ovocný čaj. Nejdůležitějším
článkem této tradiční adventní akce však byly děti, kterých se s rodičovským
doprovodem sešlo 35. Za zvuku hudby a prskavek přišel na hřiště průvod v čele
s Mikulášem. Ten spolu s andělem zval jednotlivé děti na ozvučené podium, četl
z „Knihy hříchů a pochval“ a každému za pěknou básničku věnoval tašku plnou
sladkostí. Tu společně s malým občerstvením v podobě horkých nápojů sponzoroval
jako každoročně místní Sbor dobrovolných hasičů, za což všem zúčastněným patří
poděkování.

V

radičním půlnočním ohňostrojem přivítali občané Svaté Kateřiny nový rok 2015.
Řada z nich se sešla při této příležitosti na návsi, kde si popřáli všechno nejlepší.
I tato akce proběhla díky SDH.

T

ačátek ledna je každoročně pro členy Sboru dobrovolných hasičů ve Svaté
Kateřině termínem pro pořádání valné hromady. Letos se konala 10. ledna
v budově hasičky ve Svaté Kateřině. Schůze se zúčastnili jak členové sboru, tak
hosté z řad občanů. Pozvání přijal i starosta obce Ing. Radek Kloz. Starosta SDH
Jiří Sedláček seznámil všechny přítomné s výroční zprávou a s plánem akcí na rok
2015. Dále proběhly zprávy o hospodaření a revizi hospodaření sboru a byl zvolen
nový výbor.
Lenka Komárková

Z

6 důvodů
pro stravování dětí
v naší školní jídelně
• Vaříme z čerstvých a kvalitních
potravin. Eliminujeme tak mimo
jiné zvýšený výskyt konzervantů,
emulgátorů, ochucovadel a dalších
zvýrazňovačů chuti v polotovarech
a předvařených jídlech. Dle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1169/2011 informujeme
o alergenech obsažených
v nabízených pokrmech a nápojích.
• Skládáme jídelníček tak, aby byla
zajištěna jeho pestrost. Zároveň
aktuálně reagujeme na doporučení
Krajské hygienické stanice
a České školní inspekce pro jeho
sestavování, např. častějším
zařazováním luštěninových pokrmů,
snížením množství masitých
pokrmů, sestavujeme takové
kombinace pokrmů, aby živiny
přinesly dětem co největší užitek
atd. Kromě tradičních pokrmů české
kuchyně zařazujeme i recepty dle
nejnovějších trendů ve vaření.
• Denně poskytujeme zdravou
přílohu (čerstvý zeleninový salát
nebo obloha, ovoce, cereální
tyčinka, jogurt či tvaroh), každodenní
součástí oběda jsou i různé druhy
nápojů – čaj, mléko, ovocné džusy,
bílá káva i neochucená pitná voda.

Skautský oddíl
Šebrov-Kateřina
Milí rodičové, vzpomínáte, jak jste jako děti trávili svůj volný čas? Vzpomínáte
si na hry v přírodě, skákání přes gumu nebo třeba stavění bunkru ze sněhu?
Bylo pro vás dostat „zaracha“ jedním z nejhorších trestů? Hltali jste po
večerech příběhy o Rychlých šípech nebo indiánech?
Tyto a další vzpomínky se většině z nás
nejspíš vybavují. Jsou to momenty, na
které se nezapomíná. A takové dětství
chceme dát i dětem v našem skautském oddílu. Prostřednictvím her,
zážitků, výletů, táborů nebo schůzek
vede skauting děti k přátelství, novým
poznáním a k samostatnosti. Na pravidelných schůzkách jsou vedeni zkušenými vedoucími podle skautských
pravidel, kterými jsou:
• hrát fér,
• spolupracovat s ostatními,
• být ohleduplný k okolnímu prostředí,
• mít vztah k přírodě.

1/2015

A to, že skauting inspiruje, učí, baví
a mění životy, můžeme dokázat i čísly.
Skautské hnutí existuje ve více jak
200 zemích světa, má přes čtyřicet
miliónů členů (přibližně 50 000 členů má
jen v ČR), a je tedy největší mezinárodní
organizací pro děti a mládež.
Více se do takto malého článku nevejde,
proto zveme rodiče na naše webové
stránky www.skautisebrov.cz a děti
k nám na schůzky.
Michal Sýkora

• Připravujeme dětem zdravé
a optimálně vyvážené stravování
– přísně hlídáme doporučenou
spotřebu tuků, cukrů, mléka
a mléčných výrobků, masa a ryb,
ovoce a zeleniny; u nápojů hlídáme,
aby nebyly přislazovány umělými
sladidly, volíme nápoje bez nadbytku
barviv a aromat, u čajů preferujeme
ovocné a bylinné.
• Vaříme moderně a udržujeme si
vysoký hygienický standard
(máme zavedený funkční kontrolní
systém kritických bodů HACCP,
naše kuchařky jsou odborně
vzdělané a stále se proškolují).
• Za výhodnou cenu získají děti
kompletní, plnohodnotný a čerstvě
uvařený oběd, nápoj a jako bonus
zdravou přílohu!
Renata Nechvátalová
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Šebrovské ostatky
Čtrnáctý únor je ve světě známý jako den sv. Valentýna, ale v naší
obci se k tomuto datu letos uskutečnila jiná akce – masopustní průvod,
takzvané ostatky.
jedenáct hodin vyrazili Turci se šavlí, bába s nůší, Masopust, nevěsta, Karkulka,
čarodějnice, čertice a několik našich nejmenších dětí v maskách na pochod obcí,
při němž zvali obyvatele na večerní zábavu. Všem, kteří nám otevřeli a pohostili nás,
moc děkujeme. Večer se konala masopustní zábava v sále Restaurace u Bartoňů.
Koblížky vybrané v obci posloužily jako sladké občerstvení na stůl a komu se
zachtělo něčeho slanějšího, tomu připravil kuchař Vítek výborný tataráček na topince.
V půlnoční tombole čekalo na svého majitele sele divočáka a spousta dalších cen
od sponzorů. Věříme, že se všichni dobře bavili. A doufáme, že se nás příští rok na
chození po naší malebné obci sejde více než letos.

V

neděli jsme s pomocí divadelní společnosti Netratrdlo zorganizovali dětský
karneval. V sále se sešlo okolo padesáti dětí – mohli jste potkat několik princezen,
akční hrdiny, sportovce, čarodějnice a mnoho dalších pohádkových postav. Děti se
dobře bavily, hrály hry a hlavně tančily na známé dětské melodie. Asi po čtyřech
hodinách nepřetržitého pohybu byl karneval ukončen a děti se rozutekly spokojeně
do svých domovů.
Marek Nechvíle za Sokol Šebrov

V

Masopust je prostě zábavný…

Na dětském karnevalu bylo veselo

I ve Sv. Kateřině byla jedna
maska lepší než druhá

Na svůj masopustní průvod
vyrazila i škola a školka

I. ŠEBROVSKÝ SPOLEČENSKÝ PLES
sobotu 31. ledna 2015 proběhl pod hlavičkou Sokola I. šebrovský společenský ples. Nepodařilo se nám přesně dohledat,
kdy se v naší obci plesalo naposledy, ale dle pamětníků byla tradice plesů ukončena okolo roku 1990. Doufáme, že příště už
nebudeme čekat tak dlouho a že se nám podaří tuto hezkou tradici udržet. V krásně vyzdobeném sále hrála k tanci kapela Pohoda,
která nás opět nezklamala a pro ty nejvytrvalejší tanečníky hrála až do pozdních hodin. Celkem na ples dorazilo přes sto osob.
O půlnoci se konala všemi očekávaná tombola – snad na nás ti, kterým štěstí tentokrát nepřálo, nezanevřou.

V

ěkujeme všem sponzorům, kteří se na tombole podíleli – jsme moc rádi, že nás místní podnikatelé i sdružení podporují.
Doufáme, že se v hojném počtu budeme scházet po celý rok. Můžeme vám slíbit, že Sokol Šebrov připravuje mnoho dalších
akcí jak pro děti, tak pro dospělé. Budeme se na vás těšit!
Marek Nechvíle

D
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