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Úvodní slovo
Milí sousedé a spoluobčané!
Ač nám aktuální situace brání
dělat spoustu věcí, které bychom dělat chtěli, přece jen
se děje v naší obci mnoho
věcí, o kterých stojí za to psát.
Mimo jiné si můžete přečíst
poměrně vyčerpávající shrnutí informací týkajících se realizace projektu výstavby kanalizace. Starosta Radek Kloz se
pokusil zodpovědět nejčastější dotazy občanů k tomuto projektu, snad se vám podaří
najít i to, co zajímá vás. Můžete si přečíst i o tom, že naši
skauti v době covidových opatření rozhodně neusínají
na vavřínech a pod vedením Michala Sýkory jedou dál.
Mimochodem, nikdy mě nepřestane udivovat Michalova
energie, odhodlání a nasazení, díky kterému se z malého oddílu patřícího pod blanenské středisko Světla stalo
samostatné skautské středisko AD FONTES. Historické
střípky vzal tentokrát opět do rukou pan Arnošt Skoupý
s povídáním o historickém jubileu vsi Svatá Kateřina. Nechybí ani tradiční report o školních aktivitách od Renaty
Nechvátalové.
Rok 2020 byl pro mnoho z nás opravdu těžký a přinesl věci,
o kterých by se nám o loňských Vánocích ani nesnilo. Ale
víte co? My jsme to zvládli! Já mám velké štěstí, že jsem
se narodila jako nezdolný optimista. Proto vidím i pozitiva,
která nám celá covidová situace přinesla. Jsme silnější.
Jsme zocelenější. Hrdí na vše, co jsme dokázali zvádnout
i když jsme museli skákat přes překážky, zakopávali jsme
i padali. Ale jsme tady a jedeme dál! Museli jsme řešit
situace, se kterými jsme se dosud nepotkali, a díky tomu
jsme se naučili spoustu nového. Děti a studenti se museli

naučit studovat z domu a ještě k tomu v situaci, která na
ně doléhá víc, než si možná někteří z rodičů uvědomují.
Naše děti jsou úžasné, protože to zvládají… a dávají nám
naději, že až tahle generace vyroste, bude to stát za to.
Letošní rok nám ale především ukázal, na čem skutečně
záleží:
Jak důležité je, abychom byli zdraví a byli spolu.
Jak nutné je být tolerantní a nemyslet jen na sebe.
Jak nezbytné je vzájemně se podporovat.
Jak žádoucí je užívat si každý hezký moment.
A jak obohacující je radovat se z maličkostí.
Vánoční svátky jsou ideálním časem, kdy si můžeme v klidu užívat společný čas se svými blízkými a na chvíli se
odpojit od všech negativních informací, kterými nás denně
bombardují média. Věřím, že se nám to všem podaří. Moc
všem přeji, aby největším dárkem, který dostanou, byla
hojnost lásky – té, kterou dostáváme, ale především té,
kterou jsme schopni dávat.
Buďme ochotní pomáhat. Buďme k sobě milejší. Buďme
vstřícnější. Buďme laskavější.
Ze srdce děkuji všem, kteří se věnují tomu, aby se v naší
obci žilo hezky.
Přeji vám krásné a láskyplné Vánoce.
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Odešel vzácný člověk
Ve čtvrtek 12. listopadu jsme dali poslední sbohem opravdu vzácnému muži,
RNDr. Františku Kopřivovi. V naší obci asi není člověk, který by ho osobně neznal.
První polistopadový starosta naší obce, zakladatel místního Občanského fóra, dlouholetý zastupitel. Přirozený lídr s obrovským charismatem, nadhledem, znalostmi
a životními zkušenostmi. Moudrý muž, který dokázal realizovat své sny. Předseda
Spolku zahrádkářů, bez něhož by majetek spolku skončil kdesi v nepřehledných
kalných vodách rodící se tržní ekonomiky. Ale hlavně neskutečně prostý, pracovitý,
upřímný, srdečný a pozitivní člověk, který měl opravdu rád lidi.
Františku, byl jsi mým velkým vzorem. Opravdu těžko Tě někdo v naší obci nahradí!
Budeš nám všem moc chybět!
Čest Tvojí památce.

Radek Kloz

POJÍZDNÁ PRODEJNA
JE OPĚT V PROVOZU

UZAVŘENÍ OBECNÍHO
ÚŘADU A OBECNÍ KNIHOVNY
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Informujeme občany, že pojízdná prodejna
Pekárny Blansko je po poruše opět v provozu.

Oznamujeme občanům, že v době
od 18. 12. 2020 do 1. 1. 2021 budou obecní úřad
a obecní knihovna uzavřeny.
První úřední den v novém roce
je pondělí 4. 1. 2021.

PRODEJ ZÁKLADNÍCH POTRAVIN V NAŠÍ OBCI
PROBÍHÁ KAŽDOU STŘEDU U ŠEBROVSKÉ
HOSPŮDKY, A TO V ČASE OD 12.00 DO 12.45 HOD.

První závoz do naší obce byl ve středu 11. 11. 2020.
Občané přišli v hojném počtu podpořit svým nákupem
tuto novou službu. Dle získaných informací byli spokojeni. Podle dlouhodobě projeveného zájmu občanů budeme jednat o případném prodloužení času prodeje či
o zavedení další zastávky ve Svaté Kateřině.

ADAPTIVNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM
ODHALÍ KAŽDÉHO VINÍKA!
Upozorňujeme nevelkou skupinu našich „méně
přizpůsobivých spoluobčanů“, že v obci je nainstalován v souladu s povolením Úřadu na ochranu
osobních údajů systém stabilních i mobilních kamer a fotopastí monitorující dění v problematických
lokalitách. Někteří z vás již měli tu čest se o tom
přesvědčit! Data samozřejmě nejsou veřejně přístupná, pro řešení přestupků (popř. trestných činů)
jsou ale cenným zdrojem obrazových informací.
Nejsme příznivci narušování soukromí, obecní majetek je ale třeba před vandaly chránit. Neriskujte!

V OBCI DÁLE PRODÁVAJÍ TYTO POJÍZDNÉ
PRODEJNY:

• každý pátek v čase 17.00–17.30 pojízdná vinotéka
a dále pojízdná prodejna s oříšky, sušeným ovocem a cukrovinkami (vinařství Holánek a společnost
OŘÍŠEK JEDE s.r.o.),
• drůbežárna Prace a zelenina Juvita – 1× za 14 dní –
nepravidelně, dle hlášení rozhlasu.
Radek Kloz

STAVBA VÍCEÚČELOVÉ
HALY JE U KONCE
Zbývá jen dokončit venkovní zpevněné plochy, úpravy okolí a vybavit
halu nábytkem. Než se v ní ale všichni konečně sejdeme, musí ještě
proběhnout řádná kolaudace.
Radek Kloz
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CO SE DĚJE V OBCI?
ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina
Tak už to opravdu začalo!
Jasně, začít kopat před Vánoci, to je opravdu k naštvání. Bohužel to ale jinak nejde. Bruselský úředník nám sice
posílá miliony, nevidí ale rozdíl mezi létem a zimou. Důležitý je pro něho jen termín dokončení. A starosta je proti
němu hodně malý pán.

Na výstavbu kanalizace se sice podařilo získat finanční prostředky za neskutečně výhodných podmínek, je ale nutné
jednat velmi rychle. Tato situace se již téměř jistě nebude nikdy v budoucnu opakovat. Stavba musí být dokončena do prosince 2022. Nebylo vůbec jednoduché finance zajistit, není ani vůbec jednoduché kapacitně zajistit výstavbu. Termín
včasného dokončení se zhotovitel samozřejmě smluvně pod sankcí zavázal splnit, nelze ho ale za těchto podmínek limitovat způsobem: „Začneš kopat, až roztají sněhy.“ Rozumní lidé to jistě pochopí.
Odpovědi na otázky, které Vás zajímají
(a něco málo navíc):

Vše vám vysvětlí stavbyvedoucí, který vás před započetím
prací na hlavním řadu osobně navštíví.

Proč ještě nebylo slibované setkání
s projektanty, zhotovitelem a občany?
Ve Zpravodaji 2/3 2020 jsem vám slíbil, že setkání proběhne před zahájením stavby nebo v její rané fázi. Následné
nařízení vlády omezující setkávání občanů neumožnilo dosud setkání zorganizovat. Ochrana Vašeho zdraví je i pro
mě naprostou prioritou. Pokud to epidemiologická situace
umožní, sejdeme se v prvních měsících příštího roku.

Jak se dozvíme, kde budou práce aktuálně
probíhat? A proč nás obec neinformuje více?
Opravdu si nedovedu představit, jak informovat více. Rád
si dám poradit. Před zahájením prací v každé ulici instalujeme zalaminované tabule, informace zveřejňujeme
na webu, v mobilní aplikaci „V obraze“ (kdo ji ještě nemá,
může si ji zdarma stáhnout z webu obce), rozhlasem,
na obecních vývěskách i plakátovacích plochách. Před
zahájením výkopových prací dostanete vždy v předstihu do schránek „Oznámení o zahájení prací“. Následně Vás obejde stavbyvedoucí s individuální domluvou.
Setkání s občany z důvodu nařízení vlády bohužel k datu
uzávěrky Zpravodaje stále možné není a ani by nebylo
z hlediska ochrany zdraví občanů vhodné. Tak rozsáhlá
informovanost není v jiných obcích dle informací od
zhotovitele ani zdaleka běžná. A na jednání obecního
zastupitelstva, kde se můžete dozvědět opravdu nejvíce, chodí minimum občanů i v době, kdy žádná nákaza
nehrozí.

Na projektovou dokumentaci se ale může každý
z Vás podívat, je připravena v zasedací místnosti
OÚ k nahlédnutí. Pouze je třeba se předem objednat na tel. č. 702 058 878 (starosta obce), případně
na tel. č. 516 431 721 (pevná linka OÚ). Rezervace
je nutná z důvodů snížení kumulace počtu občanů
v souvislosti s proticovidovými opatřeními.
Proč se začíná stavět v tak nevhodný čas
na začátku zimy? Ještě není ani zkolaudovaná
víceúčelová halu a už se rozjíždí další velká
akce!
To je pravda, taky bych si už hrozně rád odpočal. Ale prostě to nejde. Odpověď je shrnuta v úvodu. Dokončení stavby do prosince 2022 je ZCELA ZÁSADNÍ PODMÍNKA pro
přiznání dotačních prostředků z EU. Času opravdu není
nazbyt.
Jaké výkopové práce budou aktuálně probíhat?
Výkopy a pokládání hlavního řadu a odboček z hlavního
řadu zakončené spojovací šachtou. Na výkopy a připojování kanalizačních přípojek z jednotlivých rodinných domů
je opravdu spoustu času. Nejprve se za vámi zastaví projektant, přípojky musí být vyprojektovány a poté na stavebním úřadě územně umístěny. To ale začne probíhat
nejdříve začátkem příštího roku. Během zimy rozhodně
není nutné přípojky kopat a v této fázi to ani není možné.
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Jsou nahlášené termíny prací neměnné?
Ne, to bohužel nejsou. Předávám vám vždy ty nejaktuálnější informace, které mám. Ne vše ale mohu ovlivnit, vždy
může dojít ke změně termínu z organizačních důvodů, což
se například stalo hned ze začátku na Sádku. Kdo je rozumný, ten to pochopí.
Jak jsou vybírány ulice, kde stavba právě probíhá?
Dle aktuálních kapacitních možností zhotovitele. Zhotovitel
si sám dle svých možností a vypracovaného harmonogramu prací určuje postup. Opravdu není prostor se dohadovat, kde před Vánoci kopat a kde ne!
Jak dlouho budou práce v dané ulici probíhat?
To se opravdu těžko odhaduje, záleží na stupni rozpojitelnosti zeminy, zasíťování a dalších okolnostech. Tuto infor-
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maci není zhotovitel schopen poskytnout. I z tohoto důvodu je nezbytné se zahájením prací neotálet.
Zajistí obec náhradní parkování vozidel?
To bohužel není možné. Obec nemá k dispozici žádné
náhradní plochy odstavných parkovišť, náhradní parkování si v případě potřeby musí zajistit každý občan sám.
V současném období se ale jedná pouze o pracovní dny,
a to od 7.00 do 17.00. V tuto dobu bude provoz v ulicích,
kde probíhají práce, silně omezen. Záleží samozřejmě na
místní situaci, mnohdy se ale dá, i když s obtížemi, projet
i tam, kde práce právě probíhají. Neplatí to samozřejmě
vždy a všude, naše uličky jsou prostě úzké. Nikde se ale
neválí hromady hlíny, výkop je po položení potrubí průběžně zasypáván, pracovní četa je vybavena přejezdovými
ocelovými deskami. Od 17.00 do 7.00 a během víkendu
budou ulice zcela průjezdné, pokud samozřejmě nenastane nějaká opravdu zásadní komplikace. Výstavba splaškové kanalizace sice není příjemná, ale ani to
není žádná nepřekonatelná hrůza.
Obec může k parkování nabídnout pouze plochy u hřiště naproti ZŠ a MŠ Šebrov, u hřiště v Luzích, parkoviště ve Svaté Kateřině u krajské komunikace naproti kostelu a dále
na obecních komunikacích v obci, kde parkování není v rozporu se zákonem (což je vzhledem k šíři komunikací bohužel
skoro všude). Zázraky prostě dělat neumíme.
Jak bude zajištěn průjezd stavbou v nutných
případech?
Pro sanitku, hasiče či v jiných neodkladných záležitostech (např. včas nahlášená jízda k lékaři) musí být
zajištěn průjezd vždy. My ostatní musíme auto včas přesunout mimo lokalitu výstavby, případně si dle konkrétní
situace počkat.
Jakou část výstavby odkanalizování obce
zajistí obec?
Výstavbu čistírny odpadních vod, hlavních stok kanalizačního řádu a navazujících sdružených připojení pro více ro-

dinných domů včetně vložení odboček pro jednotlivé rodinné domy. Nad rámec svých povinností zakončí každou
odbočku pro každý dům spojovací šachtou.
Co zbývá na nás, občany?
Povinností každého vlastníka rodinného domu jsou
všechny práce, které se týkají kanalizační přípojky od
rodinného domu až po spojovací šachtu. Jsou to konkrétně tyto práce:
• Zpracování projektové dokumentace kanalizační přípojky a vyřízení územního souhlasu
Nebojte se ale, obec vás v tom nenechá. Právě v současné
době obec nad rámec svých povinností zařizuje občanům
zpracování této projektové dokumentace. V blízké době budete kontaktováni projektantem s upřesňujícími informacemi
o stavbě. Projektant za vás zpracuje projektovou dokumentaci
a vyjedná územní souhlas, popř. územní rozhodnutí. Shánět
projektanta či chodit na stavební úřad tak jako v mnohých jiných obcích opravdu nebudete muset! Obec za službu zaplatí
přibližně 1 mil. Kč, nás občany to bude stát jen trochu času.
Prosíme tedy každého občana o součinnost.
• Vlastní výstavba domovní kanalizační přípojky
S tím vám už bohužel obec příliš pomoci nemůže. Fyzická výstavba domovní kanalizační přípojky bude již na
každém z nás. I tak ale budu nadále hledat cesty, jak vám
s výstavbou pomoci.
Čeká nás poměrně složité období, celá obec bude
rozkopaná. Nebude to příjemné. Není ale jiné cesty.
Věřím, že chápete nezbytnost odkanalizování obce a že
je vám jasné, jak nepředstavitelné množství starostí je pro
vedení obce s celou akcí spojeno. Věřím, že budete vstřícní a budete mi pomáhat. I já vám budu pomáhat. Ne vše je
ale bohužel v mých silách.
Děkuji Vám za pochopení a toleranci v neočekávaných
situacích. Určitě přijdou. Spolu to ale jistě zvládneme :-)!
Radek Kloz, starosta obce

Na realizaci kanalizačních přípojek je ještě opravdu velmi brzy,
v předstihu ale zveřejňujeme nepřekročitelná PRAVIDLA, která
pro jejich výstavbu platí:
1) N
 ení možné se připojit na novou stoku bez souhlasu ze strany obce.
Odpadní vody lze vypouštět do nové splaškové stokové lizační přípojky vybudována, není dovoleno se na stoku
sítě až po zahájení provozu nové společné čistírny odpad- napojit bez souhlasu obce.
ních vod. Ačkoliv může být stoková síť v úrovni vaší kana-
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2) D
 o nové stoky bude možné vypouštět pouze
splaškové odpadní vody.
Splaškovými odpadními vodami jsou myšleny pouze
odpadní vody z domácnosti, do kterých patří odpadní voda z koupelny, prádelny, záchodu, kuchyňského
dřezu a myčky nádobí.
Je zakázáno používat drtiče odpadu! Jejich použití způsobuje závažné technologické problémy nejen s následným odvedením odpadních vod touto sítí, ale také při jejich
čištění a následném vypouštění do vodních toků.
3) D
 o nové kanalizace nebude možné vypouštět
dešťové vody.
Do kanalizační přípojky, která bude napojena do nové
splaškové kanalizace, nesmí být zaústěny dešťové
vody. Dešťové vody musí být řádně odděleny od vod splaškových. Pro účely odvedení dešťové vody bude zachována
stávající jednotná kanalizace, která bude plnit funkci dešťové kanalizace. Nepřípustné zaústění dešťových vod do
stokového systému by přetěžovalo čistírnu odpadních vod,
která není na dešťový průtok navržena, dále by to enormně
zvýšilo provozní náklady, což by se nutně projevilo v navýšení stočného!
4) Nelze pouštět odpadní vodu ze septiku
(jímky na vyvážení nebo žumpy) do nové
kanalizace.
Odpadní vodu je nutné zlikvidovat v souladu se stávající
legislativou, tedy odvozem fekavozem na velkou čistírnu

odpadních vod k likvidaci. Vzhledem k tomu, že tato odpadní voda má jiné vlastnosti než přímo odvedené splaškové vody, může významně narušit biologické procesy
čistírny odpadních vod. Nepřípustné přečerpání odpadních vod ze septiku nebo jímky na vyvážení by mělo za
následek zlikvidování aktivovaného kalu na ČOV, čímž by
se kompletně zastavil proces čištění a došlo by k havárii
čistírny odpadních vod, a to se všemi důsledky pro
zjištěného viníka havárie!
Po napojení na kanalizaci lze septiky (jímky a žumpy) zaslepit a zasypat inertním materiálem, popř. využít jako akumulační nádrže na dešťovou vodu.
5) Je nutné plně respektovat kanalizační řád.
Kanalizační řád určuje jednotlivým znečišťovatelům nejvyšší míru znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizační sítě. Určuje látky, které nejsou
odpadními vodami a jejichž vniknutí do veřejné kanalizace
musí být zabráněno. Určuje další podmínky provozu.  
6) V
 lastník kanalizační přípojky je povinen
zajistit, aby kanalizační přípojka byla
provedena jako vodotěsná.
Kanalizační přípojka v celé délce (od napojení v nemovitosti až do šachty) je majetkem vlastníka nemovitosti a zajištění vodotěsnosti je jeho povinností.
Radek Kloz

Dotazy týkající se aktuálně probíhajících stavebních prací směřujte
prosím přímo na stavbyvedoucího z Imosu – mob. 777 665 369.

POZOR! V OBCI OPĚT ŘÁDÍ ENERGO ŠMEJDI!
Důrazně upozorňujeme naše občany, zejména seniory – nepouštějte do svého bytu osoby, které
neznáte! V žádném případě jim nepodepisujte žádné dokumenty, zejména nepodepisujte „Vzdání se
práva odvolání!“. Tato chyba Vás může stát od
4 do 6 tis. Kč, možná i více!
Když vás někdo takový osloví (například s nabídkou
výhodné sazby elektřiny či zemního plynu), okamžitě
volejte starostu obce na mobil 702 058 878. V naší
obci platí zákaz podomního prodeje!
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Pokud jste již takovou chybu udělali a energo či
jiným šmejdům nějaké dokumenty podepsali, neztrácejte hlavu. Opět volejte co nejrychleji starostu
obce, jde o čas. Obec v rámci služby „Pomoc našim
seniorům“ zajišťuje a financuje právní pomoc pro
oběti těchto bezcharakterních darebáků. Na pomoc
právníka se ale zcela nespoléhejte, metody šmejdů
jsou stále více propracované! Nic nepodepisujte
a žádné vámi nepožadované nabídky neřešte
ani po telefonu – to je nejlepší obrana!
Radek Kloz
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Školní podzim
V pátek 18. 9. 2020 se odjeli všichni školáci „učit“ do ekocentra LIPKA, pracoviště Jezírko v Soběšicích. Čekal je tam
dopolední program environmentální výchovy – ty mladší LES VŠEMI SMYSLY, ty starší VODNÍ KRÁLOVSTVÍ LESA.

LES VŠEMI SMYSLY
(1.–3.ročník)
Žáci se nejprve rozdělili na dvě skupinky. Po úvodním seznámení s instruktorkami z Jezírka se vydali do
lesa, kde ochutnali některé rostliny
a nasbírali si byliny, z nichž následně
připravili bylinkový čaj. Některé vybrané léčivé rostliny určovali. Pořádně se

vyběhali při „živém“ pexesu a z přírodnin nasbíraných v lese vytvořili vlastní
obrázek a lesní parfém. Na konci děti
čekala procházka po hmatové stezce.

VODNÍ KRÁLOVSTVÍ
LESA
(4.–5.ročník)
Program vedl žáky k aktivní ochraně
vodních zdrojů a ekosystémů majících
přímý vliv na pohyb vody v krajině.
Nejdříve v jezírku (stojatá voda) lovili a určovali druhy vodních živočichů
(práce ve dvojicích). Poté s instruktorkou vyšli do terénu okolního lesa,
kde se učili orientovat podle značek.
Cílem výšlapu byla místní studánka,
kde popisovali vliv různých ekosysté-

mů na vodní zdroje (skupinová práce)
a argumentovali ve prospěch ochrany
vodních zdrojů. Našli pramen potoka
a zaměřili se na lov a určování drobných živočichů v tekoucí vodě. Na
závěr šli sami „po stopách potoka“,
orientovali se podle fotografií a vyvozovali důsledky technických úprav
vodních toků (práce ve dvojicích).

Podzimní ponožková výprava
První říjnový čtvrtek se druháci a třeťáci vydali na podzimní výpravu se svými „ponožkami“. Ponožky mají totiž
strááášně nudný život – stále jsou zavřené, buď v botách, nebo v koši s ostatním špinavým prádlem, anebo v šuplíku s čistým pádlem, popř. se motají v pračce. A tak jsme je vzali do lesa, aby zažily pořádné dobrodružství.
Učitelská ponožka nejprve všechny
přivítala a záhy po vstupu do lesa jsme
spustili první „běhavou“ hru – VÝLET
DO LESA, jejímž cílem bylo prožít si situace, kdy naše návštěva v lese může
přímo ovlivnit lesní obyvatele. Poté
jsme LOVILI BARVY – hledali jsme
v lese barvy, které má naše ponožka,

a nanášeli je do Lesního deníku. Povedly se nám téměř všechny, i růžová,
fialová či modrá. Když jsme došli až
k altánku u naučné stezky LMB, byl tak
akorát čas na svačinu a volnou zábavu.
Po tomto osvěžení následovala hra
VIDĚT A NEBÝT VIDĚN (děti a jejich
ponožky se staly žíznivými zvířátky
a snažily se přiblížit ke studánce, kterou hlídal krutý jestřáb), tvoření LESNÍHO MÍSTA pro ponožku a hledání
POKLADU. V pokladu získaly kouzelnou pomůcku, která jim umožnila vidět
les jinak! Skrz kukátko uviděly drobné
krásy lesa – detail kůry stromu, lístky
mechu, šupinky šišky apod. Cestou
zpět si děti a ponožky našly drobnou
přírodninu, která by jim tuto výpravu

připomínala, a ve škole si ji uložily do
svých LAPAČŮ ZÁŽITKŮ.
Ve škole jsme si ještě před obědem
stačili říct, co se nám na výpravě líbilo,
a dohodli jsme se na další výpravě,
tentokrát zimní.
Renata Nechvátalová
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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 22. 9. 2020
• V
 souladu s § 167 odst. 4 Zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, schválilo zastupitelstvo obce členem Školské rady při ZŠ a MŠ Šebrov, okr. Blansko,
na funkční období 2020–2023 za zřizovatele paní Lenku
Jonášovou.
• Z
 důvodu zdržení dodávek materiálu na obklad stěn
hlavního shromažďovacího prostoru v hale, na kterých
je nezbytná kvůli předepsanému požárně-bezpečnostnímu řešení participace zahraničního dodavatele, bude
prodloužen termín dokončení instalace obkladu stěn
haly a tím i předání kompletního díla do konce listopadu
2020. Zdržení dodávek materiálu bylo způsobeno mimořádnou situací a přijatými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2 a je nutné je akceptovat.
• S
 tarosta obce seznámil zastupitele s hodnocením
nabídek uchazečů na zakázku malého rozsahu „Obnova oplocení hřbitova a márnice (2. etapa)“. Nejvýhodnější cenová nabídka včetně DPH činí 879 615 Kč (bez
DPH 726 954 Kč). Na akci jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu Podpory obnovy
a rozvoje venkova 2019 ve výši 484 484 Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozhodnutím hodnotící komise
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
• Z
 kontroly provedené Hasičským záchranným sborem JmK vyplývá doporučení zřídit v obci krizový
štáb. Starosta obce navrhl sedmičlenný krizový štáb,
zastupitelstvo jej jednomyslně schválilo.
• O
 becní les – obec nově zažádala o příspěvek na
ztrátu ve zpeněžení dřevní hmoty za rok 2019 vyčíslený na 88 674 Kč. Příspěvek za rok 2018 vyčíslený na
49 800 Kč již obec obdržela. O kompenzační příspěvek
za rok 2020 dosud žádat možné není. V červnu jsme
zažádali rovněž o krajské dotace na obnovu lesa po
provedené těžbě dříví ve výši 66 000 Kč, platbu jsme
dosud neobdrželi. Kůrovcová těžba v našem lese byla
včas kompletně zpracována, postup kůrovce se na jaře
podařilo zastavit,
• M
 gr. Nechvátalová přednesla stížnosti občanů na
rušení nedělního klidu. Vzhledem k tomu, že se stížnosti množí, zajistí starosta obce právní posouzení možnosti vydání vyhlášky o dodržování nedělního klidu.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 20. 10. 2020
•	Při přezkoumání hospodaření obce provedeném Krajským úřadem JmK nebyly zjištěny chyby a nedostatky
a nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
•	Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu č. 1190400324
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (národní zdroje)
ve výši 15 108 889,88 Kč na akci „ČOV a kanalizace
Šebrov-Kateřina“.
•	Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru KB reg. č. 99023930847 – „Víceúčelová
hala v Šebrově-Kateřině jako přístavba stávající budovy ZŠ a MŠ Šebrov“. Tento dodatek řeší posun termínu
dočerpání nevyčerpané části úvěru do 20. 1. 2021 a zároveň i termínu na splacení jistiny úvěru do 20. 1. 2036,
a to v souvislosti s prodlouženým termínem předání
kompletně dokončeného díla.
•	Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zápis z kontroly
finančního výboru ze dne 23. 9. 2020 a zápis z kontroly
kontrolního výboru ze dne 30. 9. 2020. Bez závad.
•	Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ Šebrov za školní rok 2019/2020 a protokol
o výsledku veřejnosprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy Šebrov, okres Blansko, příspěvkové organizace. Bez významnějších závad.
•	Byla schválena dotace ze SFŽP na barevné popelnice
pro občany na separovaný odpad, čtyři 4m3 kontejnery na
biologický odpad a dvě sběrné nádoby na sklo. Probíhá
příprava výběrového řízení na dodavatele. Předpokládaný
termín dodání popelnic do domácností je jaro 2021.

ZPRAVODAJ 4/2020

•	Obec nově využívá zcela zdarma tři zvonové kontejnery na kovový odpad, poskytnuté firmou EKO-KOM, a.s.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 16. 11. 2020
•	V úvodu obecní zastupitelé uctili minutou ticha památku nedávno zesnulého RNDr. Františka Kopřivy,
prvního polistopadového starosty obce.
•	Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo poskytnutí daru na činnost SONS v roce 2021 ve výši
500 Kč.
•	Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo rozpočtové opatření č. 8 ve výši 496 500 Kč (zaúčtování
dotace získané ZŠ a MŠ Šebrov).
•	Hala – probíhají dokončovací a úklidové práce, kolaudace je možná až po zkolaudování parkoviště. Během
zimy je třeba halu dovybavit nábytkem. Starosta se pokusí zajistit částečné užívání před celkovou kolaudací
alespoň pro potřeby základní školy.
•	Parkoviště – práce probíhají vlastními silami velmi dobře, jsou hotové obě navržené opěrné zdi. Pokládka bezprašného povrchu proběhne dle vývoje počasí, pravděpodobně až v jarních měsících.
•	Zastupitelé byli seznámeni s návrhem zprávy o uplatňování ÚP Šebrov-Kateřina. Doporučili doplnit návrh
zprávy o „žádost o posouzení změn ÚP“ zahrnující kromě jiného i změny navrhované obcí, zejména:

Vítání občánků
v době covidové
Restriktivní opatření vlády ČR, která měla zamezit šíření koronavirové
nákazy, znemožnila uspořádat toto
krásné, slavnostní setkání rodičů
a jejich malých „pokladů“ s ostatními
vítanými občánky v jeho tradiční podobě. V sobotu 3. října 2020 si mohli
rodiče alespoň pro dárečky připravené obcí a kytičku pro maminku přijít
jednotlivě. Tentokrát jim ovšem kromě dámského „osazenstva“ obecního úřadu poblahopřál i pan starosta!
Přesto si upřímně přejeme, aby příští vítání občánku proběhlo již opět
„tradičně“.

• Stanovení minimální výměry stavebního pozemku ve
stabilizovaných plochách pro bydlení 600 m2.
• Stanovení minimální výměry stavebního pozemku v rozvojových plochách pro bydlení (plochy změn) 1000 m2.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1. 12. 2020
• Z
 astupitelé schválili smlouvu č. 20000911 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky (Kanalizace a ČOV Šebrov-Kateřina) ke krytí
vlastních zdrojů obce ve výši 32 592 739,61 Kč formou
úročené zápůjčky s roční úrokovou sazbou 0,45 % p.a..
• Z
 astupitelé schválili rozpočet ZŠ a MŠ Šebrov na rok
2021 v celkové výši 740 000 Kč. Zároveň schválili příspěvek zřizovatele do rozpočtu ZŠ a MŠ Šebrov na rok
2021 v celkové výši 640 000 Kč.
• Z
 astupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a ponechali výši ekobodu pro rok
2021 na hodnotě 10 Kč/ekobod. Zároveň si uvědomují, že
pokud se nezmění legislativní podmínky pro výpočet poplatku, bude nutné snížit hodnotu ekobodu pro rok 2022
na 5 Kč/ekobod z důvodů neustále narůstajících jednotkových nákladů za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• Z
 astupitelé schválili poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů ve Svaté Kateřině na činnost v roce 2020 ve
výši 5 000 Kč.

PODĚKOVÁNÍ ZAHRADNICTVÍ
U KOPŘIVŮ
Zahradnictví u Kopřivů nainstalovalo po domluvě s vedením
obce a Skauty Šebrov na své
náklady osm nových LED svítidel pouličního osvětlení u obecní komunikace do Luhů.
Naši skauti tak již nebudou muset chodit na své zimní schůzky do obecní klubovny v Luzích
temnou nocí a baterky si mohou
šetřit na své noční dobrodružné
výpravy. Zahradnictví u Kopřivů
ze srdce děkujeme!
Radek Kloz

Renata Nechvátalová
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Skautem
proti covidu
Omezení činnosti se dotklo v předchozích týdnech až měsících samozřejmě i nás, skautů. Nejvíce nás mrzí,
že se nemůžeme potkávat, hrát společně hry, že jsme museli zrušit víkendové výpravy a skautské závody jak
na jaře, tak na podzim. Poprvé jsme také neslavili naše skautské narozeniny a nemůžeme pořádat další ročník
turnaje v pexesu.

Dost ale toho, co být nemohlo. S dětmi
i vedoucími jsme se snažili být aktivní i při dodržení povinných opatření.
A bylo toho opravdu hodně.
Být spolu v kontaktu
Družinové schůzky často probíhaly
online. Vedoucí připravovali pro děti
program a hry „na doma“. Pro naše
nejmladší členy proběhla šifrovací hra,
která provedla děti po celém Šebrově
a Kateřině. Holky z dívčího oddílu pro

nejmladší připravovaly adventní kalendáře. Aktuální hra, která nás zvedá
vyrazit do přírody, je i zveřejněna na
našich stránkách a vy se jí můžete
účastnit s námi:
http://www.skautisebrov.cz/pro_rodice/do-lesa/.
Vzdělávat se
Naše mladé skautské naděje – holky
a kluci ze Šebrova, Lipůvky a Útěchova ve věku 14–15 let tvořili největší
skupinu účastníků rádcovského kurzu
okresu Blansko a čeká je už jen závěrečný zkouškový/zážitkový víkend.
Držme jim palce. Také my dospěláci
nezahálíme a plníme ve volných chvílích úkoly z čekatelských a vůdcovských kurzů, abychom mohli bezpečně
zajistit činnost a rozprostřít mezi sebe
zodpovědnost za skautský program.

vení a snad ještě do sněhu stihneme
i převézt tyče k teepee z lesa. Na jaře
by pak mohly u klubovny na hřišti V Luzích stát 2 velká teepee a fungovat tak
jako zázemí pro činnost, pro dětský
den, možná pro příměstské skautské
tábory, případně i pro veřejnost. Dále
s materiální pomocí obce Šebrov-Kateřina i obce Svinošice dáváme do
pořádku také „Kárnyho“ chatu, kterou
máme od jejího majitele dlouhodobě
zapůjčenou.
Stihnout
Stěžovat si, že nemáme čas, to nechceme mít v programu. Stihnout se
dá spousta věcí. Je to o našich prioritách a my máme skauting postavený
hodně vysoko.
Michal Sýkora

Pomáhat si
Velký dobrý skutek chystaly pro domovy s pečovatelskou službou a blanenskou nemocnici holky z dívčího 17. oddílu. A další dobré a velké skutky si
přály zůstat v anonymitě.

Tábor 2020
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Pracovat
V prvních podzimních měsících jsme
si stihli s pomocí rodičů zajistit vyba-

Tábor 2020
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Střípky z minulosti

Na okraj historického jubilea
vsi Svatá Kateřina
V
nemálo moravských městech a vsích oživl v posledních třech desetiletích zájem o vlastní minulost, místní
dějiny, o jejich počátky. Související jubilea v nejednom případě provázely různé akce, někdy též vydání historických
publikací či aspoň menších vlastivědných knížek. O historickém jubileu vsi Svatá Kateřina nebylo však možné uvažovat hodně dlouho, neboť někdo ze zdejších předků před
sto či více léty přišel s představou, že vznikla už někdy
v 8. století. S touto mlhavou fikcí nadřadil co do stáří naši
ves desítkám moravských měst a stovkám vesnic a čteme-li to i dnes místy na internetu, dá se rozpoznat, že si patrně
nebyl ani jist, kdy vlastně začíná a končí to osmé století.

Výřez z urbáře

D

nes však bezpečně víme, že starší než sama ves je
tamní kostel svaté Kateřiny, jedinečná kulturní památka z druhé poloviny 15. století, datovaná v literatuře obvykle rokem 1469 a původem připisovaná šlechtickým
bratrům Benešovi a Dobešovi z Boskovic. Postavili jej na
ostrohu na levé straně hraničního potoka, která náležela
k majetku blanenského panství. Je pak zmiňován v dalších
desetiletích šestnáctého století, např. v soupisech majetku
při jeho prodeji novým majitelům, případně převádění dědicům. Kromě kostelíka v nich najdeme též výčet vesnic
(Hořice, Olešná, Šebrov a jiné) k Blansku náležejících, dokonce i jména vesnic už zaniklých (Němčice, Nezbedka).
Ne ale zmínku o existenci vsi Svatá Kateřina.

jen málo úrodná, třetina obdělávaných polí každého roku
ponechávána jako úhor, obiloviny málo výnosné (z jednoho zrna jen dvě, čtyři ap.). Více zmínek o vsi Svaté Kateřině posléze najdeme v korespondenci z let 1594–1612
úředníka blanenského lenního statku Jiříka Skřivánka.
Ucelenější soupis usedlostí v Kateřině pak obsahuje druhý kuřimský urbář z roku 1640. A posléze přibývá informací v úředních dokumentacích kuřimského i blanenského panství.

S

použitím těchto stručně uvedených fakt můžeme tedy
první zmínku o vsi Svaté Kateřině klást do roku 1570
a letos blahopřát současným generacím k jejímu 450. jubileu. Tak jako v jiných případech známe jen letopočet
první zmínky. Nelze najít ani stanovit přesné datum vzniku. Měl-li bych tedy někdy slavit, bylo by to obvykle na
konci jara, kdy kvetou louky. Jako za časů „…Fily z Mačkova podsedka…“, prvního známého hospodáře na půdě
rodící se vsi. Tehdy jí žehnal evangelický pastor kostela
sv. Martina v Blansku, k němuž jako filiální přináležel kostelík sv. Kateřiny.
Arnošt Skoupý

T

a však vznikala o dost později na protější pravé straně
potoka, tehdy na pozemcích kuřimského statku města
Brna. Správce statku Mikuláš Mügel dal v roce 1570 pořídit urbář, zahrnující soupis vsí a poplatných poddaných.
Až právě v něm je skryta první indicie o vznikání vsi Svatá Kateřina. Mezi šesti šebrovskými sedláky na kuřimské
straně je totiž uveden též „…Fila z Mačkova podsedka,
který platí z louky v horách (= lesích) u Svaté Kateřiny“.
Ves tedy vznikala postupným mýcením a kultivací od východního svahu kopce zvaného „Kozky.“ Motivem byl zejména hlad po půdě, neboť ta na zdejších stráních byla
Výřez z urbáře
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Skauti a Skautky
přinášejí do vašich domovů a Srdcí

23. 12. 2020
16:30 – Svatá Kateřina – kostel
16:45 – Šebrov – obecní úřad
17:45 – Svinošice – náves
18:15 – Lipůvka – kostel

24. 12. 2020
Do 14:00 bude Betlémské světlo hořet
u kapličky v Šebrově a ve Svinošicích
a každý si může přijít odpálit.

