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Úvodní slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,
jarní slunce už zcela zahnalo majestátní zimu, kterou jsme prý sami přivolali
titulní stránkou posledního loňského
Zpravodaje. Z ledových ploch v Luzích
a ve Svaté Kateřině už nezbyly ani ty
louže. Celá příroda se zvolna probouzí.
Co čeká naši obec v tomto roce?
Zejména to bude dlouho očekávaná
událost – zahájení výstavby víceúčelové haly. Projekční práce se konečně
chýlí ke konci. Teď musíme vydržet
martyrium povolovacího procesu a dostát požadavkům všech účastníků řízení – a že jich není málo! Souběžně
bude probíhat výběr dodavatele stavebních prací, abychom mohli realizaci uspíšit a zahájit výstavbu skutečně
ještě v letošním roce. Na stavbu se podařilo ušetřit mnohem více prostředků,
než jsme předpokládali. Ke konci roku
jsme měli na účtu přes 24 mil. Kč, tedy
o více než 3 mil. Kč navíc oproti původním opatrným odhadům. Ani tato částka však samozřejmě k výstavbě haly
stačit nebude. Jasno o celkové výši
budeme mít až v létě po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

Zahájení výstavby haly je sice hlavním,
nikoli však jediným stavebním úkolem
letošní sezony. Na jaře chceme přemístit dětské hřiště z lokality pod obecním úřadem ke sportovnímu hřišti před
školou. Úpravou zeleně na Horce a instalací venkovních rekreačních prvků
chceme posílit odpočinkový význam
této přírodní dominanty. V rámci zvyšování parkovacích kapacit v obci hodláme zbudovat svépomocí dva nové
pojízdné chodníky – v Šebrově pod
Úvozem a ve Svaté Kateřině při vjezdu
od Šebrova. Požární bezpečnost v obci
posílíme instalací tří nových nadzemních hydrantů. Vyčleněny jsou i ﬁnanční prostředky na opravu poškozených
obecních komunikací a nákup pozemků pro budoucí obecní rybník v Luzích.
I letos chceme pokračovat v obnově
historických památek obce. Zažádali jsme o dotaci ve výši 75 % nákladů
na opravu drobných sakrálních staveb,
díky které bychom mohli opravit většinu křížů v naší obci. Dále jsme zažádali o dotaci na instalaci nové výkonné
čistírny odpadních vod pro základní
a mateřskou školu, která bude zároveň
sloužit i nově zbudované sportovně-

-kulturní hale, a to až do doby odkanalizování celé obce. I na něm souběžně
intenzivně pracujeme. Na právě probíhající územní řízení „ČOV a kanalizace
Šebrov-Kateřina“ naváže ještě v letošním roce výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
V rámci dalších dotačních titulů jsme
po dlouhé době opět mohli požádat
o příspěvek na pořízení traktoru. Pokud uspějeme, pořídíme menší traktor
vhodný na práci v obecním lese a zeleni. Většinu prací si budeme moci
provádět sami a ušetříme tak nemalé
množství ﬁnančních prostředků.
Odvrácená tvář dotací se částečně
projevila v žádosti o dotační příspěvek na bezplatný pronájem kompostérů občanům. Všechny požadované
podklady jsme dodali včas, zatím však
stále čekáme na přiznání ﬁnančních
prostředků.
Přeji vám všem krásné slunečné jarní dny.
Radek Kloz,
starosta obce

Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Šebrov
srdečně zvou na vystoupení
ke DNI

MATEK

v sobotu 13. 5. 2017 od 13.00 hod.
v sále šebrovského pohostinství
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Nakládání s komunálním odpadem
– co nás čeká v budoucnu?
blast odpadové legislativy čekají v blízké budoucnosti nemalé změny. Lze
předpokládat, že dojde zejména k výraznému navýšení poplatků za ukládání odpadu
na skládku. Můžeme se proti tomu nějak
bránit?

ve výši 440 Kč za osobu nebo rekreační
objekt a rok. V okolních obcích již občané většinou platí mnohem více. Náklady
obce na likvidaci odpadu však stále rostou a vybrané prostředky zdaleka nestačí.
Co tedy s tím?

naší obci se dosud daří držet poplatek za odvoz komunálního odpadu

edinou možností obrany proti zvýšení
poplatků je důsledné třídění komunálního odpadu. Odvoz
tříděného odpadu zatěžuje obecní kasu nesrovnatelně méně než vyvážení
netříděného směsného
komunálního odpadu. Kontejnerů na tříděný odpad
již máme dost, ale třídíme
zodpovědně a všichni?
Stoupá množství vytříděného odpadu?

O
V

J

vy. Obec se proto snaží najít vhodný motivační systém, který by výrazně zvýhodnil
občany poctivě třídící komunální odpad.
Než se ho ale podaří zavést, prosím vás –
třiďte důsledně odpad!
omůžete tak nejen přírodě, ale i obecní pokladně.

P

Radek Kloz

ak je vidět z přiložených grafů, ve třídění
máme stále značné rezer-

J
Pozor
na podomní prodejce
pozorňujeme občany, že v naší obci byly v poslední době
opět zaznamenány případy agresivního nabízení služeb
energetických společností. Tyto aktivity nejsou hlášeny na
obecním úřadě a stále důmyslněji se snaží obejít nařízení
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce.

U

e vašich domácnostech vás mohou obchodníci navštívit
pouze na vaši žádost po telefonické domluvě, nikoli svévolně. Nemohou vám samozřejmě ani vnucovat žádnou službu, o kterou nemáte sami zájem. Nepouštějte si proto do bytu
nezvané prodejce, nedávejte jim k dispozici své dokumenty
a hlavně jim nic nepodepisujte.

V

případě pochybností kontaktujte prosím ihned starostu
obce na telefonním čísle: 702 058 878!
Radek Kloz

V

NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ
Letní sezóna se pomalu blíží. Nezapomeňte si proto
včas rezervovat termín napouštění vašeho bazénu,
který vám nejlépe vyhovuje. První zájemci jsou již
nahlášeni. K rezervaci můžete použít:
E-mail: obec@sebrov-katerina.cz
Telefon: 516 431 721
Mobil: 702 058 878 – starosta obce

JEDNA PANÍ POVÍDALA…
Obcí se šíří řada „zaručených“ informací
z neznámého zdroje. Alespoň jednu z nich
bychom rádi uvedli na pravou míru. Údajně platí
obec obrovskou pokutu (nevíme ale za co ),
v důsledku čehož jí prý již nezbývají ﬁnanční
prostředky na výstavbu splaškové kanalizace.
Obci však o žádné pokutě není nic známo, a tudíž
ji ani platit nemůže.
strana 3
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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 13. 12. 2016
• Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření obce od
1. ledna 2017 dle pravidel rozpočtového provizoria do doby
schválení obecního rozpočtu na rok 2017.
• Zastupitelstvo obce schválilo aktualizovaný ceník obce
platný od 1. ledna 2017.
• Starosta obce přečetl zastupitelům návrh občana na
změnu cen a podmínek využívání sportovního hřiště u ZŠ
a MŠ Šebrov. Návrh byl projednán v nepřítomnosti žadatele, který se na jednání nedostavil. V krátké diskuzi byl
připomenut provozní řád sportovního hřiště a ceník za jeho
využívání. Obecní zastupitelé dospěli k závěru, že neshledávají žádný důvod ke změně fungujícího provozního řádu
hřiště ani ceníku.
• Zastupitelé projednali návrh podpory a motivace občanů ke třídění odpadu. Trend zvyšování množství vytříděného odpadu je dlouhodobě obcí podporován. Starosta obce připraví na počátku příštího roku aktualizovaný
přehled nakládání s jednotlivými druhy odpadu, zvážíme
i možnost rozšíření sběrných míst. Třídění odpadů bude
věnován prostor i ve Zpravodaji a na ostatních informačních portálech obce.
• Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se stanovuje kratší doba nočního
klidu v obci Šebrov-Kateřina.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 17. 1. 2017
• Zastupitelstvo obce schválilo schodkový rozpočet obce
Šebrov-Kateřina na rok 2017 ve výši příjmů 10 350 000 Kč
a výdajů 29 350 000 Kč. Schodek ve výši 19 000 000 Kč
bude kryt z přebytku hospodaření minulých let. Důvodem
navržení schodkového rozpočtu obce je plánované zahájení výstavby víceúčelové haly.
• Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek TJ Sokol Šebrov, oddílu kopané, z rozpočtu obce na rok 2017 ve výši
46 000 Kč.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 21. 2. 2017
• Ing. Radek Staněk, jednatel společnosti ISNO IT s.r.o.,
v krátké prezentaci představil návrh motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství. Systém motivuje občany k třídění odpadů formou soutěže,
zvýšená aktivita občanů v třídění a snižování produkce
netříděných odpadů se následně promítá do snížení jejich
poplatku za odpady. Základním principem systému je tedy
snaha o zvýhodnění občanů, kteří poctivě svůj odpad třídí
na úkor těch, kteří odpad netřídí. Zapojení občanů v systému je dobrovolné. Zastupitelstvo zváží možnou aplikaci
systému v naší obci.
• Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem vlastníka kostela ve Svaté Kateřině Římskokatolické farnosti
Vranov u Brna provést opravu kostela. Její součástí je
i oprava hlavního vstupního schodiště, které se nachází na
obecním pozemku. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu
o právu provést stavbu na obecním pozemku.
• Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí věcného daru
Sokolu Šebrov na pořádání hry o ceny na ostatkové zábavě ve výši 500 Kč.
• Ředitelka ZŠ a MŠ Šebrov požádala zřizovatele, obec
Šebrov-Kateřina, o předchozí souhlas přijmout peněžitý
dar v částce 5 000 Kč od občana obce. Dar bude použit
na pořízení učebních pomůcek pro žáky ZŠ. Zastupitelstvo
přijetí peněžitého daru schválilo.
• Údržba zeleně v obci – po oteplení bude dokončen prořez Horky. Na starých lípách bude proveden zdravotní
a odlehčovací řez. V letním období bude lokalita vybavena
lavičkami a dalšími prvky zahradního mobiliáře, které zhotoví obec pro své občany vlastními silami. Cílem je posílení
rekreačního využití významné místní dominanty.
• Den Země – dne 13. 5. 2017 proběhne stejně jako v minulém roce úklid okolí naší obce. Akci pořádá skautský
oddíl Šebrov ve spolupráci s naší obcí. Srdečně jsou zváni
všichni, kterým není okolní příroda lhostejná.
• Starosta upozornil v předstihu zastupitele na svou dlouhodobě plánovanou dovolenou. V úřadu nebude přítomen od
17. 4. 2017 do 3. 5. 2017. Zastoupením je pověřen pan Jiří
Nechvíle.
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Vyrazili jsme na bruslení do Blanska
úterý 20. 12. 2016 jsme měli zamluvené bruslení na zimním stadionu v Blansku. Do Blanska jsme přijeli linkovým autobusem.
Vystoupili jsme u Billy a kousek šli pěšky. Na stadionu jsme si obuli
brusle a hurá na led! První kroky byly kolem mantinelu. Ze začátku
se hodně padalo. I já mám několik modřin. Šikovnější spolužáci se
ujali ostatních. Po hodině bruslení jsme se přezuli do bot a měli čas
na malé občerstvení a svačinu. Než jsme odjeli do Šebrova, šli jsme
se podívat na ozdobený vánoční strom. Byl moc pěkný. Cestou jsme
se koulovali. Bruslení se mi líbilo, i když jsem nepatřil k těm nejlepším. Mohli bychom si to někdy zopakovat.

V

Martin Bartoš, 5. ročník
PS: A opravdu jsme akci zopakovali. Těsně před pololetním vysvědčením jsme znovu zavítali na blanenský zimní stadion. Všem nám
to šlo už mnohem lépe, protože jsme měli „natrénováno“ ze zaledněného hřiště v Luzích .

Žáci ZŠ Šebrov hráli divadlo o Popelce
pondělí 13. února si děti, které chodí do dramatického kroužku na naší
základní škole, připravily divadlo o Popelce. Všichni jsme šli do školky, kde už byly
nachystané všechny potřebné věci k tomuto divadélku. Posadili jsme se a za pár
minut to začalo. Divadélko trvalo přibližně
15 minut.
Všem se to moc líbilo, a proto jsme je přemluvili, aby celé představení zahráli ještě
jednou.
Petra Horáková, 5. ročník

V

Tradiční masopust
aždoroční masopustní průvod dětí a žáků naší školy, plný masek, výskání, zpěvu a dovádění, je již v obci očekáván a děti jsou
obdarovávány nejrůznějšími sladkostmi a dobrotami. Tentokrát si průvod pochutnal i na tradičních masopustních koblížcích a koláčcích. Jen se po nich zaprášilo! Děkujeme a slibujeme, že příští rok přijdeme zas .

K
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Střípky z minulosti naší obce

O stěhování ze Sv. Kateřiny
do Šebrova
Nebylo to kolem roku 1600 a po dalších víc než
dvě stě let lehké, neboť každou z našich vsí
rozděloval protékající potok mezi dvě panství.
Obyvatelé na jeho levém břehu byli poddanými
šlechtických rodin vlastnících statek v Blansku,
ti na pravém břehu náleželi ke statku v Kuřimi,
majetku města Brna.
ak jsme už psali (viz Zpravodaj obce Šebrova-Kateřiny, č. 4,
2016), byl v letech 1594–1613 úředníkem správy statku evangelické rodiny Žalkovských v Blansku pan Jiří Skřivánek. Vedl
jejich kancelář, když oni sami většinou přebývali na zámečku
a panství v Dobromilicích u Prostějova. Díky Skřivánkově svědomitosti i šťastným náhodám se dodnes zachoval kopiář jeho
úřední korespondence, v nejednom případě poskytující originální informace také o tehdejším Šebrově a Sv. Kateřině a mimo
jiné též o přesídlencích z Kateřiny do Šebrova.

J

apříklad v dopisu z 24. 10. 1605 psal Petrovi Strážkovskému, úředníku brněnského statku v Kuřimi, následující
žádost: „Valenta Hyd od Sv. Kateřiny, kterýž na gruntech pánů
Tvejch, za hospodáře, majíc podsedek, několik let až posavad
zůstával, přijdouce ke mně, mně jest oznámil, že sobě jinou živnost v Šebrově na gruntech pána mého oblíbil a i zakoupení
učinil. … I za to tebe, svého zvláště milého pana bratra a kmotra, že proti tomu, aby týž Valenta Hyd ten grunt, kterejž sobě na
gruntech pána mého zakoupil, ujal a hospodářem na něm byl,
nebudeš, ale nejbrž s jeho věcmi jej, aby svého hospodářství
hleděl, propustíš…“

N

de můžeme dodat, že Skřivánek podobnou žádost poslal
do Kuřimi ještě dvakrát. A zdůraznil, že žadatel Valenta Hyd
ten podsedek v Kateřině již jinému hospodáři z Lelekovic prodal, takže nezůstane pustý. A k přímluvě, aby Hyd mohl odejít
z Kateřiny do Šebrova dodal: „… Věřím, že žádost má od tebe
naplněna bude. Zaseť se toho … touž měrou, nýbrž i všelijakým
dobrým přátelstvím odměniti i odsloužiti nepominu.“ Z toho, že
Skřivánek během jednoho měsíce nejméně třikrát za Hyda orodoval a ten do podsedku v Kateřině prodejem zajistil i svého
nástupce, můžeme usuzovat, že celá záležitost dopadla pro
Hyda dobře.

Z
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odobně se později v jiném psaní z 6. 5. 1608 přimlouval
Skřivánek takto: „Slovutnému pánu Jiříkovi Krnovskému,
ouředníku na Kořimě. Službu. Zdraví. Jan Jelínek od Sv. Kateřiny, poddanej pánů Vašich, přijdouce ke mně, správu mně toho
učinil, že jest sobě na gruntech pána mého byt a živnost ve vsi
Šebrově oblíbil a i zakoupení učinil, mně k Vám o vyjednání jeho
za toto připsání požádal. Kdež Vás, za to, že dotčeného Jana
Jelínka na grunty pána mého propustíte, přátelsky žádám…“
O Janu Jelínkovi již víme bezpečně, byť nepřímo z jiného dopisu, že se na zakoupené hospodářství v Šebrově přestěhoval.

P

bě sdělení nám tedy prozrazují pohyb poddaných mezi
Kateřinou a Šebrovem, který se dál se svolením pánů
Žalkovských v Blansku a brněnské správy v Kuřimi, a to prostřednictvím jejich úředníků. Oba jmenovaní hospodáři jsou
mezi prvními, jejichž jména známe v Kateřině a na blanenské
straně Šebrova. Nepatřili snad oba k těm, co napřed osadu ve
Sv. Kateřině nedávno dosídlovali? Zajímavá je otázka, proč se
stěhovali? Snad že v Šebrově byla lepší půda (Za humnama),
snad že poddaní k Blansku měli menší povinnosti? O málo pozdější urbáře to naznačují. Že by se v té době naopak někdo
stěhoval ze Šebrova do Kateřiny, o tom zprávy nemáme. Tak
jako neznáme odpovědi adresátů na početné dopisy z kanceláře vzdělaného pana Skřivánka.

O

Arnošt Skoupý
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Skautská lednová výprava
oslední lednovou sobotu jsme se vydali na výpravu. Sešli
jsme se ráno v klubovně a v 9 hodin jsme vyrazili lesem přes
Hořice do Blanska. Po cestě jsme hráli různé hry. Když jsme
dorazili do klubovny blanenských skautů, dali jsme si vynikající
oběd – kuře na paprice. Po krátkém odpočinku jsme šli do parku
a tam jsme hráli zábavnou hru s toaletním papírem. Po návratu
do klubovny jsme posvačili a mladší děti vyrazily na cestu domů.
My starší kluci z družiny Levhartů jsme spolu s Michalem a Ohnivákem v klubovně přespali až do neděle. Večer jsme hráli Dračí
doupě a po hře jsme šli spát. Ráno jsme si dali snídani, uklidili
a jeli domů. Výprava všechny bavila a těšíme se na další.

P

Matyáš ,,Wolf“ Kotlán

Drakoneček
– odpoledne
s maxiautodráhou
sobotu 18. března se družiny Gepardů a Ocelotů vydaly
do Dělnického domu v Blansku na zábavné a sportovní odpoledne plné her a závodění na maxiautodráze. Vyvrcholením
akce pořádané blanenskými skauty byla Velká cena Blanska.
V soutěži o nejrychlejší kolo získal první místo Sam Rychtar
z družiny Gepardů a čtvrté místo Tom Habarta z Ocelotů.
Gepardi

V
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