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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v aktuálním čísle Zpravodaje obce Šebrov-Kateřina bych Vás chtěl informovat o investičních,
neinvestičních akcích a opravách plánovaných pro letošní rok za první pololetí. Většinou se
jednalo o přípravné administrativní (povolovací) procesy.









Územní plán - bylo dokončeno projednání zadání ÚP obce, podána žádost o dotaci
a získána dotace z JMK ve výši 92 100Kč, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
ÚP. Zvítězilo USB s.r.o. Brno s nabídkovou cenou 300 000Kč a byla s USB s.r.o.
Brno podepsána smlouva o dílo.
Průtah obcí - narozdíl od studie budou jednotlivé úseky (pět úseků) projektu řešeny
v samostatných územních řízeních z důvodů povolovacího procesu. Koncem července
byl I. a III. úsek projektu předán k vyjádření (vydání stanovisek) dotčených orgánů
a subjektů (OSÚ, DI, OŽP, RWE, E-ON, HZS, O2).
Chodník Šebrov-Kateřina II. etapa - 23. 3. 2012 byla podána žádost o ÚŘ. Dne
3. 7. 2012 bylo vydáno ÚŘ, které nabude právní moci cca 3. 8. 2012. Realizace
chodníku se předpokládá v období září- říjen 2012.
Nové autobusové zastávky Šebrov - zastávky budujeme svépomocí, vlastními silami,
což předpokládá úsporu od vyprojektovaných rozpočtových nákladů 50%.
Voda - proběhla zkrácená čerpací zkouška na záložním vrtu HV-2 v k.ú. Svinošice,
který byl vyhlouben v roce 1976. Čerpací zkouška nepotvrdila ověřenou vydatnost
vrtu 1,5-2 l/s z roku 1976.
ZŠ a MŠ Šebrov - oslaví v příštím roce stoleté výročí, proto je stále co opravovat
a zdokonalovat. V letošním roce probíhá kompletní oprava podlahy v MŠ, která se
musí zvládnout přes prázdniny. Stavební práce děláme opět svépomocí kromě
finálního povrchu, který provede firma pana Zouhara.
Jiří Nechvíle

Ze zasedání obecního zastupitelstva
Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 17. 4. 2012
 Závěrečný účet obce byl zveřejněn na Úřední desce od 1. 4. do 17. 4. 2012. Starosta obce
seznámil obecní zastupitelstvo se závěrečným účtem obce.
- Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo závěrečný účet obce za rok 2011
včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 s výhradou.
- Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo výsledek hospodaření za rok 2011 ve
výši 5 794 117,35 Kč a jeho následný převod na účet nerozděleného zisku.
 Zadání územního plánu bylo zveřejněno na Úřední desce od 24. 2. do 26. 3. 2012. Přišly
dva podněty na zařazení parcel do ploch určených pro bydlení v k.ú. Svatá Kateřina. Oba
podněty byly obecním zastupitelstvem zamítnuty.
 Různé:
- Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo sponzorský dar ve výši 5 000,-Kč jako
příspěvek na akci pro děti „Pochod pohádkovým lesem“.
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Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 22. 5. 2012
 Informace - obecní vodovod: v uplynulém měsíci došlo během několika dní k rychlému
vyčerpání vody z obecního vodojemu způsobeného spontánním napouštěním bazénů.
Obec chce zajistit, aby k opakování této situace již nedocházelo. Situaci chce obec řešit
zatím čtyřmi opatřeními současně:
- Smlouva na prozkoumání záložního obecního vrtu HV-2 (s firmou Lidařík) na
Svinovském katastru, který je v majetku obce. Cena za tuto prozkoumání činí
45 700Kč.
- Zapojení posilového čerpadla, které by v čase nadměrného odběru zajistilo
krátkodobé přetížení vrtu přídavným čerpáním vody do obecního vodojemu.
- Nové smlouvy o dodávce pitné vody do domácností.
- Starosta informoval zastupitelstvo o možnosti pronájmu vodovodu obce Vranov (jímž
Šebrov ještě před pár lety zásoboval vodou obec Vranov), kterým by Brněnské
Vodovody a Kanalizace přes Vranov dodávaly do naší obce (na Zahorku) vodu
přítokem cca 20m3/den.
- Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina bylo seznámeno s návrhem textu smlouvy
o dodávce pitné vody a pověřuje starostu obce, aby s právníkem dojednal konečné
znění smlouvy.
 Informace - územní plán obce: dle směrnice o zadávání veřejných zakázek byly osloveny
tři firmy k podání cenové nabídky na zhotovení Územního plánu. Jejich cenové nabídky
byly vyhodnoceny v následujícím pořadí.
1. spol. USB s.r.o. s cenovou nabídkou 300 000Kč (včetně DPH)
2. Ing. arch. Dujka
324 000Kč (včetně DPH)
3. Ing. arch. Alena Košťálová
342 000Kč (včetně DPH)
Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo smlouvu o dílo na zpracování územního plánu
obce Šebrov-Kateřina s USB s.r.o. za cenu 300 000 Kč včetně DPH.

Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 19. 6. 2012
 Informace – finanční, investice, opravy:
- Chodník ve Svaté Kateřině – 29. 6. 2012 proběhne územní řízení, poté bude podána
žádost o stavební povolení.
- Během prázdnin proběhne v budově ZŠ a MŠ rekonstrukce podlahy, z tohoto důvodu
bude mateřská škola v období letních prázdnin uzavřena.
- Starosta obce seznámil zastupitelstvo se závěrečnou zprávou ohledně ověření stavu
vrtu HV-2, kterou vypracovala firma Lidařík s.r.o. Ze zprávy vyplývá, že současný
vrt je zanesen cca 13 m a náklady na jeho regeneraci by byly vyšší než vybudování
nového vrtu. Z tohoto důvodu bude obec hledat lokalitu pro nový vrt.
- V polovině měsíce června byly obyvatelům obce doručeny smlouvy o dodávce pitné
vody, jejichž přílohou byl evidenční list bazénů a automatických zavlažovacích
systémů. V současné době se již na OÚ hlásí zájemci o pořadí při napouštění bazénů.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo finanční dar ve výši 3 000,- Kč na turnaj
v malé kopané pro TJ Sokol Šebrov.
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Školní okénko
Poslední dva měsíce školy před letními prázdninami jsme si opravdu užili.
Exkurze do Prahy, výlet do Vyškova, 24. 5. 2012
Koná se vždy jednou za tři roky a účastní se jí žáci 3. - 5. ročníku. Jednodenní pěší
pouť po významných pražských památkách byla tak trochu časově náročná, ale zároveň
nádherná. Prohlédli jsme si Valdštejnské zahrady, vyšlapali po Zámeckých schodech
k Pražskému hradu, zhlédli výměnu stráží, navštívili chrám sv. Víta, Loretu, Petřínskou
rozhlednu, Zrcadlové bludiště, Karlův most, orloj…
Ve stejný den se vypravily menší děti naší školy (1. a 2. ročník a MŠ) na výlet do
Vyškova. Cílem byl tamní Dinopark a ZOO.

Školní olympiáda, 29. 5. 2012
Školní olympiáda se uskutečnila na fotbalovém hřišti v Luzích. Děti byly rozděleny
podle věku do pěti kategorií a soutěžily ve třech disciplínách: hod, běh a skok z místa.
Největší nadšenci mohli poměřit své síly v závěrečném vytrvalostním běhu. Ti nejlepší byli
odměněni medailemi a krásnými cenami.
Olympiáda v Rudici, 31. 5. 2012
Na základě sportovních výsledků během školního roku a výsledků na školní
olympiádě byl sestaven šestičlenný tým, který jel reprezentovat naši školu na okresní
olympiádu malotřídních škol v Rudici. Z devíti zúčastněných škol jsme stejně jako v roce
2010 i tentokrát obhájili 2. místo. Poděkování patří panu J. Šindeláři za dopravu našeho
družstva vozem Dobrovolných hasičů a manželům Krejčiříkovým za podporu a fotografování.
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Den dětí, 1. 6. 2012
Svátek jsme oslavili dvojím způsobem: 1. a 2. ročník si udělal karnevalové dopoledne
v maskách a se zábavnými soutěžemi. „Velcí“ se vydali na tajnou výpravu do lesa –
stopovanou spojenou s hledáním pokladu. Mise byla natolik tajná, že neexistuje ani
dokumentace 
Výlet do Moravského krasu, 5. 6. 2012
Exkurze do Planetária Brno a Anthroposu, 22. 6. 2012
Pěší túra k altánku, 27. 6. 2012 (žáci ZŠ)
Spaní předškoláků v MŠ, 27. 6. 2012
Odpoledne paní učitelky navštívily s dětmi Muzeum v Blansku. Ve školce je přivítali
vojáci, takže si děti mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, hru s kuželkami, honěnou
s kostlivcem nebo schovávanou… Společně si opekli na zahradě špekáčky a poté se s pocitem
příjemně stráveného dne zachumlaly do svých spacáků.

Loučení s předškoláky a s žáky 5. ročníku, 28. 6. 2012
Ani tentokrát se to neobešlo bez slz, ale život jde dál…

A na úplný závěr
Již několik let při výchovně vzdělávací činnosti v naší škole postupujeme v souladu se
zásadami a principy podpory zdraví. V letošním roce jsme zpracovali samotný projekt Škola
podporující zdraví a po jeho schválení Státním zdravotním ústavem jsme byli v červnu
u kulatého stolu v Praze přijati do národní sítě programu ŠPZ (teprve jako třetí základní
škola v okrese Blansko). http://www.program-spz.cz
Zpracovala: Mgr. Jana Klozová, ředitelka ZŠ a MŠ Šebrov
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Stalo se, fotogalerie
Cesta pohádkovým lesem
V sobotu 17. května se na hřišti ve Svaté Kateřině sešlo téměř 200 dětí, aby se
vypravily na pohádkovou cestu lesem.
Hned na začátku to „rozjela“ královna Koloběžka. Oblečená-neoblečená, učesanáneučesaná pobízela děti, aby jí ukázaly, že jezdit na koloběžce je přece snadné. O kousek dál
čekali na dětské pomocníky Křemílek a Vochomůrka. V Kateřině bylo sucho, a tak
potřebovali, aby jim děti pomohly tahat vodu z potůčku. Poté děti vstoupily do lesa – a co to?
Smolíček pacholíček volá svého zvířecího kamaráda jelena, aby mu přišel na pomoc do
jeskyně, kde ho vězní zlé jeskyňky. Jenže jelen je daleko, a tak se osvobození Smolíčka musí
ujmout opět děti. A že to není úkol snadný, děti totiž musí do jeskyně poslepu. A jde se dál!
Ale co to? Na jedličce se třpytí bílý sníh, Mrazík vládne berlou Mrazilkou, Marfuša louská
ořechy a křehká Nastěnka zalévá pařez, aby na něm vyrostly kytičky. A opět jsou tu úkoly pro
šikovné děti, za jejichž splnění dostanou nejenom razítko do pohádkové kartičky, ale
samozřejmě i sladkost nebo drobný dárek. Ale honem, nesmíme se zdržovat, ještě na nás čeká
hodně kamarádů z pohádkové říše.
Na dalších stanovištích potkávají děti v krásných kostýmech Slunečníka, Měsíčníka
a Větrníka, o kousek dál postavičky z pohádky O veliké řepě a nechybí ani Pejsek
s Kočičkou, kteří si chtěli upéct dort a nevěděli, co všechno do něho dát. A tak jim hodné děti
opět pomohly vybrat suroviny, aby jim z dortu nebylo špatně.
Co je to za fialový dým? To zlá královna čaruje a nabádá děti, aby Sněhurce přes
překážkovou dráhu donesly otrávené jablíčko. Trpaslíci zatančí a zazpívají veselou písničku
a jde se k poslednímu stanovišti, kde princ Bajaja bojuje s drakem a princezna už dávno není
smutná, jelikož statečné děti setnou drakovi všechny hlavy.
Hodinová cesta plná úkolů byla určitě vyčerpávající, a tak dětským účastníkům jistě
přišla vhod malá svačinka v podobě párku v rohlíku a limonády, kterou jim připravily
v královském šenku ochotné šenkýřky a mužní mušketýři. Jak znovu nabraly sílu, mohly se
věnovat skákání v nafukovacím hradu, zatančit při diskotéce nebo se zúčastnit řady soutěží,
kde opět obdržely dárky.
Pátý ročník pohádkového cestování se opět vydařil. Svítilo sluníčko i dětská očka a to
je pro pořadatele největší odměna za týdny příprav. Poděkování samozřejmě patří
i sponzorům, bez kterých by to nešlo. Tak za rok nashle!

Zpracovala: Lenka Komárková
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70. výročí Sboru dobrovolných hasičů ve Svaté Kateřině
Mnohdy si klademe otázku, zda je 70 let v životě lidském či v organizaci hodně nebo
málo. Myslím, že jde o to, jak intenzivně je prožijeme, co s sebou přineseme, co po sobě
zanecháme. Určitě se dá v superlativech mluvit o kateřinských hasičích, kteří 7. července
připravili v rámci oslavy občanům ukázky ze života a činnosti sboru.
V roce 1941 přišla myšlenka a v následujícím roce se datuje založení SDH. V roce
1943 se již hasiči předvedli na veřejném vystoupení spolu se šebrovskými. O postupném
nákupu výstroje a výzbroje, zapojení do společenského a kulturního života obce, účasti při
budování a zvelebování obce, zakládajících členech, jsme se mohli dozvědět na slavnostní
veřejné schůzi v pátek 6. července za účasti starosty obce. Byla zde oceněna práce organizace,
ale i jednotlivců. Že svoji práci mají rádi, svědčí například délka působení ve funkcích.
Nechce se ani věřit, že ve funkci starosty byl celých 26 roků pan Jabůrek Ondřej, Šindelář
Václav v ní setrval 21 let a Šindelář Jan st. 12 let. Na postu velitele byl nejdéle Buřt Miloš –
23 roků a Sedláček Jiří 12 let. Od vzniku dodnes prošlo řadami kateřinských hasičů 174 členů.
Stav členské základny dnes je 28 mužů a 22 žen. Činnost dokumentovala pěkně připravená
výstavka ve zbrojnici v sobotním dopoledni při „otevřených dveřích“ a chronologicky
zpracované DVD, vydané k tomuto výročí.
Kdo si v sobotu odpoledne udělal čas a přišel na oslavu, spočívající v námětovém
cvičení a netradičních soutěžích družstev ze Sv. Kateřiny, Lažan a Lipůvky, určitě nelitoval.
Na Pasece byla předvedena požární technika a ten, kdo vyhládl nebo chtěl hasit žízeň, měl
možnost ve stánku s občerstvením. Nevyznám se příliš v terminologii, ale oku ladilo, jak
družstvo žen z Kateřiny bravurně ovládalo hadice, stříkačku i vlastní útok vodou na cíl.
Nejinak tomu bylo i u mužského družstva. Však také po součtu bodů ze všech disciplin
zvítězili domácí. Určitě se můžeme spolehnout na jejich pomoc při ochraně soukromého
i veřejného majetku před požáry a jinými živelnými pohromami.
Lažanští hasiči šli do akce rovnou z postele v pyžamech a moderní techniku nahradil
kýbl a ruční pumpička. Statečně se rovněž drželi v soutěži „hašení žízně“ pivem. Dobře
dopadlo i uhašení hořícího auta. Přítomní diváci byli velmi spokojeni s průběhem tohoto
krásného odpoledne. A to byl také důvod, že se po tomto programu přemístili na hřiště, aby
v oslavě pokračovali do nočních hodin. Nebyli zklamáni ani zde - pro děti byl připraven
program, a věřím, že si nikdo nemohl stěžovat na výběr v občerstvení a celkovou atmosféru.
Všichni členové přistupovali k organizaci oslav s plným nasazením, jak je u kateřinských
zvykem u všech pořádaných akcí. Je jenom s podivem, kde berou stále tu energii. Nelze
v kostce popsat veškeré dění v sedmdesátiletém působení hasičského sboru. Podíleli se na
něm konkrétní lidé, za což jim patří uznání a poděkování. Tato skutečnost zavazuje dnešní
generaci k pokračování v této činnosti. A my jim popřejme hodně zdraví a úspěchů v dalších
letech.

Zpracoval: Jan Matal, kronikář obce Šebrov-Kateřina

-7-

Zpravodaj obce Šebrov-Kateřina

2/2012

Výzva občanům
Vážení občané, již u příležitosti 600. výročí
trvání naší obce v roce 1978 měla být zpracována
publikace o historii obou částí naší obce. I když se
to tehdy nestihlo, tato myšlenka nezapadla a chtěli
bychom to napravit. Chceme obohatit publikaci
různými historickými dokumenty či fotografiemi.
Proto bychom velice uvítali, kdyby občané
poskytli či zapůjčili obecnímu úřadu tyto
materiály.
Nabídněte zajímavé snímky či negativy ze
života vašich rodin, obce nebo společenských
organizací a kulturních akcí. Staré listiny mají
určitě větší cenu u kroniky, než u vás doma,
zejména pro příští generace.
Na panelech v roce 1978 byla řada
zajímavých a historicky cenných fotografií
z dožínků, obecních slavností, amatérských
divadelních her u Peroutů nebo u Nejezchlebů,
byly vystaveny potravinové lístky, kupní smlouvy
z 1. republiky. Prezentoval se zde také Orel, FDTJ,
Sokol. Žel materiály si občané vzali zpět. V té
době nebyla dostupná kopírovací technologie, dnes však můžeme občanům, kteří se nemohou
se svými věcmi rozloučit, po naskenování materiál vrátit. Naše obecní fotokronika je vedena
od roku 1971, a proto bychom chtěli sehnat materiály co možná nejvíce před tímto rokem.
Víte, co je zajímavé? Ačkoli byl Šebrov znám široko daleko krmením husí a kačen, z tohoto
období jsme foto neviděli.

Pokud tedy máte ve své domácnosti takové materiály, podělte se o ně
s ostatní veřejností. Přineste je co nejdříve na obecní úřad, popřípadě ke
kronikáři Janu Matalovi, ve Svaté Kateřině k Barboře Komárkové.
DĚKUJEME PŘEDEM, Jan Matal
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