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Úvodní slovo starosty
MESOH získáte na straně tři). Do ﬁnále
jsme dotlačili i dokumentaci k územnímu
řízení pro vybudování ČOV a splaškové
kanalizace v naší obci, ÚŘ právě probíhá. Skutečná realizace je však i tak zatím
v nedohlednu, jelikož je podmíněna zejména získáním dotace v řádech mnoha
desítek milionů Kč.

Vážení a milí spoluobčané,
dostává se vám do rukou podzimní číslo letošního Zpravodaje, aktuální přehled
nejdůležitějších událostí ze života naší
obce. Dozvíte se, co nového se chystá, co
se nám podařilo a co naopak ne. Jak se
nám tedy daří plnit zadání letošního roku?
Stanovené úkoly postupně plníme. Většina kompostérů již slouží našim občanům
a náklady obce na vývoz kontejnerů na
bioodpad tak znatelně klesly. Plánovaný
nový motivační systém třídění a evidence
odpadů (MESOH) právě startuje ve zkušebním režimu (více informací o systému

A co stavební opravy a investice? Vodovodní řad jsme osadili třemi novými
nadzemními hydranty. Nově zrekonstruované dětské hřiště před školou
jsme doplnili venkovním posezením,
lavičkami a přístupovým chodníkem. Ve
škole již topí dva nové kotle ústředního
vytápění. Nevyhovující školní septik nahradila moderní čistírna odpadních vod,
která bude sloužit i pro potřeby budoucí
víceúčelové haly a obecního úřadu. Na
stavbu jsme získali dotaci z rozpočtu
JmK ve výši 200 000 Kč.
Letní období jsme využili k přípravným
demoličním a zemním pracím v prostoru
budoucí haly. Samostatnou soutěží na
dodavatele bez vazby na budoucí výstavbu jsme ušetřili nemalý objem ﬁnančních
prostředků. Ve výběrovém řízení zvítězila místní ﬁrma, s jejíž prací jsme velice
spokojeni. Nenaplnily se katastroﬁcké

scénáře některých pesimistů, že bude
nutné odtěžit skálu za mnoho milionů
korun. Práce nás vyšly včetně demolice budovy střediska, odvozu a uložení
stavební suti na cca 300 000 Kč, což je
pouhý zlomek celkových předpokládaných nákladů budoucí stavby.
A jak jsme daleko s vlastní víceúčelovou
halou? Celý rok jsme věnovali maximální
úsilí tomu, abychom v souladu se zadáním referenda připravili projekt do 40 mil.
Kč při zachování rozměrů zadaných studií. To se ale bohužel nepodařilo. Rozpočet stavby k výběrovému řízení téměř
o 10 mil. Kč překračuje oba nezávislé
předběžné odhady ceny díla. Nezbylo
tedy, než začít znovu. Méně nákladné
řešení vycházející ze současného projektu již máme rozpracováno. Bylo třeba
zrušit vnější pódium, přemístit strojovnu,
změnit dispozice. Zmenšený rozměr sálu
25 m × 13 m je samozřejmě kompromisem, stále však plně dostačujícím pro potřeby školy, kulturních akcí obce i většiny
rekreačních sportů. Přepracování projektu bohužel výstavbu zdrží. Nic jiného nám
však podle mě nezbývá.
Přeji vám všem pohodové podzimní dny.
Radek Kloz, starosta obce

Milé maminky, tatínkové, babičky, dědové!
Dovolujeme si vám připomenout, že pokud máte zájem
o slavnostní přivítání svých dětí na Obecním úřadě v Šebrově,
je nutné, abyste nám předali vyplněnou přihlášku (k dispozici na OÚ u paní Komárkové).
Termín vítání občánků je 7. 10. 2017. Těšíme se na hojnou účast!

POZOR!

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Souběžně s odvozem domovního
odpadu dne 25. 9. 2017 bude probíhat
polep všech popelnic čárovými kódy.
Prosíme proto o přistavení všech
popelnic k odvozu!

ZŠ a MŠ Šebrov
hledá KUCHAŘKU
na plný úvazek.
Domluva na tel. 736 772 410 nebo
e-mailu: zssebrov@seznam.cz.

ZAJÍMÁ VÁS
ZMĚNA PROJEKTU
VÍCEÚČELOVÉ HALY?
Více informací získáte na webu
obce v sekci Víceúčelová hala
a v diskuzi na toto téma.
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Třídění odpadů se vyplatí
– směsný odpad podraží
Také jste si již všimli, že média častěji upozorňují na zdražování odpadů, že se někde váží popelnice
a že obce a města hledají způsoby, jak občany motivovat k intenzivnějšímu třídění odpadů?
ení se čemu divit, protože Ministerstvo životního prostředí projednává návrh novely zákona o odpadech, jehož součástí je i následující tabulka, ve které je uvedeno předpokládané zdražování poplatku za skládkování komunálního odpadu.

N

áklad poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2017 činí 500 Kč za tunu, přičemž do roku 2024
se pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2000 Kč/tunu. To se
negativně promítne do rozpočtů obcí a měst, které budou muset
chybějící peníze někde vybrat. Bude tak muset dojít k navýšení
poplatku za odpady. Naštěstí se před zdražováním dá bránit poctivějším tříděním odpadů. Jak je to možné? Část odpovědi se
skrývá v tomto schématu.

Z

VÝROBCE
OBALU

OBALOVÁ
SPOLEČNOST

OBEC

aždá ﬁrma, která uvádí na trh obal, musí autorizované obalové společnosti (AOS) zaplatit za jeho recyklaci. Obalová společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných
a recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části hradí náklady
spojené se svozem těchto tříděných odpadů. Další významnou
položkou v odpadovém hospodářství je „Odstranění/využití odpadu“. Zde je třeba říci, že tříděný odpad je brán jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou komoditu, za kterou obce
a města mnohdy neplatí, ale naopak za ni při určitém množství
a kvalitě peníze dostávají. V případě směsného netříděného
odpadu obec zcela platí jak za svoz odpadu, tak i za jeho
odstranění, které bude rok od roku dražší!

K

omunální odpad se skládá z tříditelných neboli využitelných
odpadů a z odpadů zbytkových netříditelných. Z průzkumů
vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je v komunálním
odpadu až 80 %. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20 % odpadů a zbylých 60 % tříditelných/využitelných odpadů skončí na
skládce jako směsný odpad, za který obce zbytečně platí. Tady
je obrovský potenciál pro úspory. Pokud se zdraží skládkování
odpadů, bude dobré jich mít co nejméně. Toho se dá dosáhnout poctivějším tříděním odpadů a snižováním jejich
produkce. Kdo poctivě třídí odpady, nemusí se bát zdražování poplatku za odpady. Pro více informací doporučujeme na
YouTube zhlédnout pořad MOJE ODPADKY.

K

hceme, aby se v naší obci lépe třídilo, proto zavádíme Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství
(MESOH). Zavedením tohoto systému chceme udělat třídění odpadů pohodlnější, zajímavější a pro zodpovědně třídící občany i výhodnější. Více informací očekávejte na besedě
pořádané obcí (viz pozvánka), kde bychom s vámi rádi prošli
případné dotazy. Každá domácnost obdrží nejpozději do konce
října čárové kódy, sběrné pytle a podrobný popis systému. Zapojení do systému je ale zcela dobrovolné – je to jen na vás!

C

Radek Kloz, Radek Staňka
– autor pořadu MOJE ODPADKY

TŘÍDĚNÝ ODPAD

NETŘÍDĚNÝ SMĚSNÝ ODPAD

SVOZ ODPADU

PŘISPÍVÁ OBCI AOS

PLATÍ OBEC

ODSTRANĚNÍ/VYUŽITÍ ODPADU

PRODÁ SE
JAKO DRUHOTNÁ SUROVINA

PLATÍ OBEC
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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. 06. 2017
• Návrh na rozšíření ﬁnancování provozu ZŠ a MŠ Šebrov z rozpočtu obce Šebrov-Kateřina za účelem zachování stávajícího počtu 3 tříd na 1. stupni ZŠ
Ředitelka školy Mgr. Jana Klozová seznámila OZ s prognózou poklesu počtu žáků školy v závislosti na poklesu počtu
dětí v obci, která neumožňuje zachování stávajícího počtu
tříd bez významného navýšení příspěvku obce na její provoz, a to v dlouhodobém horizontu. Dále popsala OZ současnou situaci ve škole i důvody odchodu několika žáků
z naší školy ke konci letošního roku. Bc. M. Sýkora podal
návrh na doﬁnancování schodku na provozu ZŠ a MŠ Šebrov z rozpočtu obce tak, aby bylo možné pro školní rok
2017/2018 zachovat stávající počet tříd. Navýšení příspěvku na provoz školy pro rok 2017/2018 vyčíslila paní ředitelka na přibližně 220 000 Kč.
Vzhledem k výrazné poruchovosti dosluhujících plynových
kotlů v ZŠ a MŠ Šebrov ke konci letošní topné sezóny
bude třeba navýšit rozpočet školy i v souvislosti s výměnou a úpravou rozvodů ÚT a TÚV. Starosta proto doporučil svolat mimořádné jednání OZ a rozhodnout o návrhu
Bc. M. Sýkory po důkladném zvážení všech skutečností.
• Územní studie Za humny – aktuální informace
Z jednání na stavebním odboru MěÚ Blansko vyplynula
nutnost zpřístupnění lokality ze směru od OÚ i ze směru
od řadovek v minimální šířce veřejného prostranství 8 m
a dále nutnost napojit přístupovou komunikaci u řadovek na
krajskou komunikaci II/379. Této podmínce brání vlastnické poměry v dané lokalitě a realizace v blízké budoucnosti
tak není pravděpodobná. Zpracování územní studie je ale
v zájmu obce, je uloženo obci územním plánem, obec má
tudíž povinnost uhradit náklady na zpracování studie.
Jednání s vlastníky pozemků a zpracovatelem studie bylo
svoláno na pondělí 26. 6. 2017 na OÚ.
• Podpora třídění komunálního odpadu v obci – zavedení
motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo návrh Smlouvy o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (MESOH) a návrh
Smlouvy o zpracování osobních údajů. Dále odsouhlasilo
zavést systém ve zkušebním režimu od září tohoto roku.
• Výsledky VŘ na dodávku kompostérů pro občany
Cena nejvhodnější nabídky, kterou předložila společnost
ELKOPLAST CZ, včetně DPH je 575 355 Kč, dotace ze
SFŽP činí 85 %. Termín dodávky kompostérů občanům je
srpen 2017.
• Zastupitelstvo obce schválilo podmínky dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje,
Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok
2017, na akci Čistírna odpadních vod a lapolu objektu
ZŠ a MŠ Šebrov ve výši 200 000 Kč.

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 29. 6. 2017
• Ředitelka školy seznámila OZ s průběhem mimořádné
schůzky konané ve středu 21. 6. 2017 v ZŠ a MŠ Šebrov.
Zdůraznila, že v dlouhodobém horizontu bude muset škola
vzhledem k prognóze poklesu dětí v obci stejně fungovat
jako dvojtřídka tak, jak tomu bylo až do roku 2008. Zároveň
vyjádřila přesvědčení, že na kvalitě výuky se změna z trojtřídky na dvojtřídku neprojeví. Z těchto důvodů o navýšení
příspěvku obce na provoz školy tak, jak navrhoval pan Michal Sýkora, nežádá. Přítomní hosté z řad rodičů žáků ZŠ
a MŠ Šebrov vyjádřili podporu škole i navrhovanému řešení
školy jako dvojtřídní.
• Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schvalilo výměnu
plynových kotlů, instalaci ohřívače vody, demontáž stávajícího septiku a instalaci nové ČOV v ZŠ a MŠ Šebrov.
Nabídková cena výměny kotlů je 210 000 Kč. Předpokládané náklady na demontáž vysloužilého septiku při objektu
ZŠ a MŠ Šebrov a jeho náhradu za novou ČOV, která je již
dimenzovaná i pro budoucí víceúčelovou halu a objekt obecního úřadu, činí 800 000 Kč, dotace z JmK činí 200 000 Kč.

CHCETE SE BRÁNIT PROTI ZVYŠOVÁNÍ POPLATKU
ZA VYVÁŽENÍ POPELNICE?
Stát chystá několikanásobné navýšení poplatku za skládkování odpadu. Existuje ale způsob, jak se
navýšení platby za vyvážení popelnice vyhnout.
Jak na to se dozvíte na besedě pořádané obcí dne 27. 9. 2017 v 18.00 hod na obecním úřadě v Šebrově.
Srdečně zve starosta a celé obecní zastupitelstvo.
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Nový školní rok 2017/2018
Sluníčko, moře, hory, tábor, kolo, ZOO, hrady
a zámky, kamarádi, supééér… to jsou slova, která nejčastěji zaznívají z úst dětí při vzpomínce na
prázdniny. Všechno to nádherné uteklo moc rychle. Září je znovu tady a s ním i nový školní rok.
Přináší nám nové povinnosti, ale i nové zážitky
a nová přátelství. Zvláště na prvňáčky čeká mnoho nového. Strach však mít nemusí, protože výhodou naší málotřídní školy je, že v našem školním
„rodinném“ kolektivu najdou vždy pomoc nejen
u učitelů, ale i u svých starších spolužáků.

Co je u nás nového?
o téměř deseti letech jsme se z důvodu poklesu počtu dětí
v ZŠ navrátili k organizaci dvojtřídní školy. Znamená to tedy,
že v I. třídě jsou spojeni žáci 1. a 2. ročníku (16 dětí ) a ve II. třídě
jsou sloučeni žáci 3.–5. ročníku (20 dětí).

P

Naši noví prvňáčci

Co zůstává při starém?
MŠ zůstávají i nadále otevřeny dvě třídy, jedna třída s celodenním provozem a jedna třída s provozem polodenním
– celkem 39 dětí.

V

okračovat budeme v kvalitním vzdělávání žáků v prostředí plném pohody a porozumění. Nezapomeneme ani na tradiční
akce, které už léta pořádáme nejen pro děti, ale i pro občany
naší obce. Myslím, že se máme všichni na co těšit, a proto bych
chtěla všem zaměstnancům školy popřát hodně elánu do nového školního roku a dětem hodné a trpělivé paní učitelky .

P

Jana Klozová

Naši „mazáci“ – II. třída

Vzpomínky na starý školní rok 2016/2017

N

a každém konci je krásné to, že něco nového začíná. A tak popřejme všem, kteří naši školu už opustili, aby byli v novém
prostředí spokojeni .
Jana Klozová

Loučení s předškoláky

Loučení s páťáky
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Střípky z minulosti naší obce

O zapadlém vlastenci
v šebrovské škole
Na začátku našeho biogramu ponechme zatím stranou, jak chápat slovo zapadlý. V případě osobnosti jednoho z prvních ředitelů obecné školy v Šebrově k tomu budeme mít důvodů hned několik.
d roku 1774, kdy Marie Terezie zavedla v našich zemích
povinnou školní docházku, docházely děti ze Šebrova
a Kateřiny sto let do malé školy ve Vranově. Docházka bývala
všelijaká, často řídká, a tak gramotnost mládeže i dospělých
obyvatel stoupala jen pomalu, jak je patrno z reprodukce záznamu v šebrovské matrice oddaných, učiněného na vranovské
faře v roce 1848.

O

roce 1850 se stal Šebrov samosprávnou obcí (Kateřina
1868) a jeho konšelé posléze velmi pohotově reagovali na
státní školskou reformu v roce 1869, která do základního vzdělání zavedla systém obecných a měšťanských škol. Zakrátko
poté – už v roce 1874 – po dohodě s Kateřinskými postavili
(s přispěním významných sponzorů) malotřídní školu na skromném místě spodního konce vesnice a Končin. Když se v roce
1882 pro velký počet žáků stala školou dvoutřídní, nastoupil
v ní na místo nadučitele (tj. ředitele) Karel Spisar.

V

ákladních údajů z jeho životopisu máme nemnoho. Víme,
že se narodil 18. 8. 1849 ve vsi Pustiměřské Prusy u Vyškova jako starší syn čtvrtláníka Františka Spisara a jeho ženy
Anny, rozené Paráčkové z Pustiměře. Do Šebrova přišel učit ze
školy v Boskovicích a zůstane asi otázkou, proč odešel z města
na „dědinu“, jak se tehdy říkalo. Pravděpodobně služební postup! Stal se zde nadučitelem, získal vyšší plat, ve škole byl byt!
S tím vším v souladu je také skutečnost, že v Šebrově sloužil
30 let. „Zapadl“ tedy do prostředí, jež procházelo zrychleným
vývojem, a snažil se hned o dobrou úroveň školy.

Z

akoničnost zachovaných zápisů ze školních porad nám sice
neumožňuje blíže poznat styl jeho pedagogické práce, je
však zřejmé, že výuka neprobíhala jen ve škole, ale také v přírodě a vůbec se hodně týkala přírody. Spisar má nesporně zásluhu na rychlejší alfabetizaci v obci. Tomu i národně uvědomovacímu působení měla sloužit též obecní knihovna, kterou
v roce 1888 ve spolupráci se starostou Janem Skoupým založili
a která je činná dodnes, věrna tradici. Tehdy ovšem byla rovněž
projevem Spisarovy snahy o osvětovou práci mezi lidmi. V tom
duchu např. spolu s dětmi osazoval opuštěná staletá obecní
pastviska na Horce a v Končinách. Dílem ovocnými stromy,

L
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dílem akáty. K tomu nedaleko školy ve Žlebě založil ovocnou
školku, štěpnici, která byla zrušena až v roce 1906 při stavbě
silnice z Blanska na Lipůvku.
pisar psal rovněž obecní kroniku a díky němu máme o obci
informace z přelomu 19. a 20. století. Autorsky přispěl poskytnutím údajů o Šebrově J. Kniesovi do jeho místopisné knihy
o soudním okresu Blansko, která vyšla v edici Vlastivěda moravská v roce 1902 (znovu 2008). Dodejme, že působil v prostředí obce, která byla národnostně čistě česká, nábožensky
katolická, v tu dobu se však rychle diferencovala sociálně. Jeho
veřejná činnost nese však znaky osvícence a neméně i vlastence přesvědčeného o potřebnosti a účelnosti každodenní
drobné práce k dosažení cílů národního programu.

S

čele obce našel lidi, kteří mu rozuměli. „Zapadl“ tedy do
života tehdejší vsi a stal se osobností, jež trvale „zapadla“
do vědomí a paměti více generací. Než v roce 1911 odcházel
do penze, jmenovali jej čestným občanem Šebrova. Léta odpočinku trávil v Brně-Husovicích, kde v roce 1927 zemřel.

V

Arnošt Skoupý
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Kateřinská Vatra
N

a každoroční Vatru ve Svaté Kateřině se vždy těší děti i dospělí. Ta letošní se konala první červencový den a zaznamenala opravdu velkou návštěvnost. Už od rána
se kateřinští hasiči nezastavili, bylo potřeba nachystat vatru, posezení, přístřešek pro
hudbu a hlavně občerstvovací stánky. Jako každý rok, tak i letos bylo totiž připraveno
bohaté menu v podobě obložených topinek, langošů, douzovaného cigára a hlavně výborných grilovaných makrel od pana Horáka. Nechybělo samozřejmě ani tekuté občerstvení! Pro malé i větší děti se roztočilo oblíbené kolo štěstí, dospělí mohli zase zkusit
štěstěnu v tombole, která letos čítala kolem 250 výher. Vyhrál snad každý, někteří smršť
výher nemohli ani unést :-). Celým večerem nás provázela hudba, a protože opět vyšlo
krásné letní počasí, diskžokej hrál až do pozdních nočních hodin. Tak zase za rok!
Lenka Komárková

Brownsea
a tajuplné ostrovy
a začátku léta se skauti našeho oddílu vydali po stopách prvních skautských táborníků a odpluli na 14 dní tábořit na ostrov Brownsea, doprostřed lesů bez elektřiny, vody a bez jakéhokoliv moderního vybavení.
Naši táborníci se denně starali o to,
aby byly doplněny potřebné zásoby,
aby v kuchyni bylo čím topit, aby měli všichni plné ešusy dobrého jídla, v noci pak dbali o bezpečí tábora. Po celou dobu je provázel samotný zakladatel skautingu R. B. Powell, pod jehož
vedením objevovali nové ostrovy, na kterých bojovali s jedovatými pavouky, řešili šifry a záhady, sváděli bitvu o vlajku, budovali svá hrabství a za svitu měsíce putovali ke studánkové víle.
Vedle her zdokonalovali naši skauti také své dovednosti a znalosti právě v oblasti skautingu. Domů si pak někteří jako odměnu za svou práci přivezli dekrety, či přímo nášivky ze
získaných „odborek“ a samozřejmě také plno krásných zážitků.
Jana Sýkorová

N

Ukončení prázdnin
opět škola! Prvňáčci se na své první školní dny jistě těšili, větší děti už asi moc
ne. Aby se všem dětem školní nástup zpříjemnil, konalo se začátkem září ve
Svaté Kateřině tradiční „Ukončení prázdnin“. Akce se setkala s velkým zájmem dětí
i rodičů. Malé i větší děti čekaly sportovní disciplíny, skákací hrad, drobné sladkosti za
splnění úkolů, opékání párků a hlavně pohodové páteční odpoledne.
Lenka Komárková

A

JEŠTĚ NEMÁTE SVŮJ KOMPOSTÉR OD OBCE ZDARMA?
V srpnu jsme získali prostřednictvím dotace 200 ks kvalitních plastových kompostérů pro občany naší
obce. Nárok na odběr má každá rodina přihlášená k trvalému pobytu v naší obci. V případě soužití více
rodin v jednom rodinném domě je možný i odběr odpovídajícího počtu kompostérů.
K dnešnímu dni již ¾ kompostérů slouží v našich domácnostech.
Neváhejte proto dlouho s odběrem, po rozebrání posledních 50 ks
již nebude možné další požadavky uspokojit.
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Obec Šebrov-Kateřina zve všechny seniory na oslavy

MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ
29. 9.–30. 9. 2017
Pátek 29. 9. 2017
Přednáška na téma

NĚKTERÉ PROBLÉMY Z HISTORIE
ŠEBROVA A KATEŘINY
Přednáška našeho rodáka, dlouholetého člena katedry historie
Filozoﬁcké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Arnošta Skoupého, CSc.
Přednáška bude volně navazovat na dřívější poutavé a velmi
úspěšné besedy o dávné minulost naší obce.
Přednáška se koná v prostorách Mateřské školy v Šebrově
od 18.00 hod. a zváni jsou nejen senioři, ale všichni občané
zajímající se o historii naší obce.

Sobota 30. 9. 2017
OSLAVA DNE SENIORŮ OBCE ŠEBROV-KATEŘINA
Srdečně Vás zveme na přátelské posezení a muzikou v podání
blanenské skupiny

HUDBA SPRINT,
která Vám zahraje k poslechu i tanci. Dále se můžete těšit na
vystoupení dětí Základní a Mateřské školy v Šebrově a další
kulturní vystoupení. Bude vás čekat malé občerstvení.
Oslava se koná v šebrovské restauraci od 15.00 hod.
Vstup zdarma
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