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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané!
Máte před sebou první číslo
Zpravodaje roku 2020, občasníku, který si klade za
cíl přinášet aktuální obecní
informace až do Vašich domovů. Je vydáván přibližně
ve čtvrtletních intervalech,
jako občasník však nevychází zcela pravidelně. Spíše se snaží postihnout co
nejvíce aktualit i za cenu
posunu termínu uzávěrky
listu. Musím se přiznat, že mi to tak vyhovuje. Ne vždy
mám totiž na psaní článků čas. Den není natahovací
a úkolů je hodně, ačkoli mnohdy výsledek není hned patrný. Práce starosty tak trochu připomíná ledovec plující
po hladině moře – 9/10 není vůbec vidět.
Na druhou stranu ta jedna desetina vidět je a to mi dělá
opravdovou radost. Těší mě, že víceúčelová hala už dorostla do výše hrubé stavby, i když její zakládání ve složitém terénu a na malém prostoru nebylo vůbec jednoduché. Obec konečně získá důstojný prostor k pořádání
sportovních, kulturních a společenských akcí. Mám radost, že stavba vysoce zhodnocuje svah mezi obecním
úřadem a školou, se kterou je dobře funkčně propojena.
Těší mě, že jsme stihli výběrové řízení na dodavatele
stavby za vteřinu dvanáct, před prudkým nárůstem cen
stavebních materiálů a prací. Dnes už by stála stejná
stavba o mnoho milionů korun víc. Dočasně volné ﬁnanční prostředky navíc nadstandardně zhodnocujeme a na
doﬁnancování stavby jsme získali velmi výhodný úvěr.
Jen trpký úsměv vyvolávají opakující se poznámky stále
stejných lidí, proč obec vlastně tu halu staví. Pro osvěžení jejich krátké paměti: obec vypsala na podzim roku
2015 přímé referendum, kde každý z trvale přihlášených

spoluobčanů (tedy těch, díky nimž má obec vůbec nějaké ﬁnanční prostředky) mohl svobodně vyslovit na stavbu
svůj názor. Pamatujete si, jak hlasování sčítané komisí
z řad tehdejší opozice dopadlo? Z celkového počtu odevzdaných platných hlasů bylo 74 % pro stavbu, 26 %
proti. Každý má samozřejmě plné právo na svůj názor,
já zase povinnost plnit přání aktivně hlasující většiny. Jen
pro úplnost dodávám, že rozhodnutí referenda je pro
orgány obce závazné.
Je toho ale samozřejmě mnohem více, z čeho mám radost, tak jen některé další příklady. Díky dosažené vysoké úrovni třídění komunálního odpadu máme v oblasti
odpadového hospodářství před většinou obcí obrovský
náskok. Jen v letošním roce se očekávají novely čtyř odpadových zákonů, které významně zvýší tlak na předcházení vzniku odpadů a ekonomicky si vynutí vyšší úroveň
třídění a recyklace. My jsme připraveni. Obecní náklady
na likvidaci odpadů klesají a poctivě třídící spoluobčané
platí za „popelnici“ mnohem méně než naprostá většina
občanů České republiky. Více na téma odpady se dozvíte
na straně 7.
Obrovskou radost mám rovněž z aktivní části našich spoluobčanů. Za všechny uvedu alespoň skauty – roznášejí
obecní Zpravodaj, přinášejí Betlémské světlo, pomáhají
s úklidem okolí obce, nově i s péčí o navrácený les. To
pak člověk nevnímá ani brblání několika stále stejných
pasivních rozumbradů. Nelze se zavděčit všem. Nejen
skautům, ale i Vám všem aktivním patří můj veliký dík!
Krásné jarní dny vám přeje
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AKTUÁLNĚ
Slovo starosty k pandemii koronaviru COVID-19
Vážení spoluobčané!
Obracím se na vás osobně v této nelehké době. Většina z nás dosud nezažila tak přísná opatření, která postupně zavádí naše země i celý svět.
Paralyzují život každého z nás. Toto
opravdu nejsou „uhelné prázdniny“
a COVID-19 opravdu není obyčejná
chřipka. Vydávané zákazy a nařízení nejsou samozřejmě pro nikoho
příjemné, jsou ale naprosto nutné.
V sázce je totiž příliš mnoho.
Naši obec jste mi dali na starost a já
cítím velkou zodpovědnost za každého z vás. Rovněž i vy všichni jste
v této době zvýšenou měrou zodpovědní nejen sami za sebe, ale i za své
rodiny, sousedy a zejména za naše
starší spoluobčany. Právě oni jsou
nejzranitelnější, právě oni mohou doplatit na hloupost nebo laciné furianství kohokoli z nás.
Netřeba však vůbec podléhat panice.
Nákaza strachu je mnohdy zhoubnější než samotná infekce. Čiňme všichni
pouze to, co nám velí selský rozum,
rady odborníků i naše svědomí. Buďme

zdravě opatrní a dodržujme všechna
vydaná nařízení – jsou smysluplná
a já jsem za ně vládě vděčný. Jen tak
máme velkou šanci, že se naší obci nákaza obloukem vyhne. Zatím bojujete
opravdu dobře. Nebojme se, společně
vše zvládneme.
Každý temný mrak má i svůj světlý okraj.
Radostí mě naplňuje obrovská vlna solidarity, která se valí naší zemí jako nezadržitelná lavina. Opravdoví hrdinové
dnešních dnů nejsou vrcholoví ani komunální politici, ale švadlenky u šicích
strojů a naši mladí, kteří nezištně pomáhají seniorům. Vy, kteří po nocích šijete
roušky a nezištně nabízíte svou pomoc
potřebným, jste skutečným světlem ve
tmě světa. Čím více vás bude, tím bude
i celý svět lepší. Jsem opravdu hrdý na
to, že je vás v naší obci tolik. Právě vy
děláte obec skutečnou obcí, společenstvím vzájemně si pomáhajících lidí.
Jak komičtí jsou vedle vás všichni sebestřední sobci.

přibrzdit a začít si uvědomovat, co je
opravdu důležité. Není to jen viróza,
co trápí naši zem i celou planetu. Náš
svět je těžce nemocný. Stačí pak nepatrný virus (podobně jako v lese kůrovec) a vše je náhle úplně jinak. Ekonomika těžce zadrhává, místo krizového
scénáře nastupuje těžká improvizace,
nikdo neví, co bude dál. Najednou nejsme pyšnými Hujery a neomezenými
pány světa.
Nevíme, kdy epidemie poleví a kdy
konečně bude líp. Procházíme těžkými zkouškami, a to nejen jako státy,
ale i jako jednotliví lidé. Není vůbec
vhodná doba na jakékoli spory, jsme
na jedné lodi a ta se řádně kymácí.
Pokud vydržíme táhnout za jeden provaz, loďka se nepřevrhne.
Svět už nebude jako dřív. To ale vůbec
nemusí být špatně. Záleží jen na nás.

Každá krize je také šancí pro nový,
lepší začátek. Celý svět byl donucen

INFORMACE STAROSTY
Pokud kdokoli z občanů potřebuje v této mimořádné
době jakoukoli neodkladnou pomoc (zajištění potravin,
léků či dalších základních životních potřeb), nechť se neváhá obrátit přímo na starostu obce, mobil 702 058 878.
Vaše potřeby budou co nejrychleji řešeny prostřednictvím zaměstnanců obce a dobrovolníků.

O zodpovědný přístup bez zbytečné
paniky vás v době pandemie žádá
Radek Kloz,
starosta obce

Milí čtenáři, vzhledem k tomu, že jsme v tomto čísle
Zpravodaje neplánovaně využili jednu stranu na vyjádření pana starosty k aktuální situaci, nemáme již
prostor k uveřejnění slíbeného druhého dílu nového
seriálu Střípky vzpomínek. Na pokračování povídání
s paní Boženou Pokornou se můžete těšit v příštím
čísle. Děkujeme za pochopení!
redakce Zpravodaje

AKTUÁLNÍ OBECNÍ INFORMACE
PŘÍMO DO VAŠEHO TELEFONU
Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít v dnešní
nelehké době aktuální informace z naší obce ve vašem mobilním
telefonu nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci
V OBRAZE. Více informací na: https://www.sebrov-katerina.cz/
Kde si lze aplikaci stáhnout?
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CO SE DĚJE V OBCI?
Koronavirus – všechno zlé
je i k něčemu dobré
Vláda teprve jednala o uvalení karantény na
celou naši zemi, starosta ještě vůbec neměl
jasno, co všechno bude třeba v obci zařídit a
v neděli odpoledne už se začali ozývat první
dobrovolníci. Mladí lidé z naší obce nabízeli
pomoc s nákupem či zařízením nejnutnějších věcí pro naše seniory, na které celá
krize dopadá nejhůře. Každá krize odhaluje
charaktery a tito „naši mladí“ mi udělali obrovskou radost. Moc Vám všem, kteří jste
nabídli pomoc, děkuji. Vaši rodiče na Vás
mohou být plným právem hrdí! Radek Kloz

Proč je uzavřený obchod?
Protože prodejce prostě neuživí. Nákupní centra v Kuřimi, v Blansku
a v Brně vytváří silné konkurenční prostředí, kterému dosud žádný
provozovatel nedokázal čelit. Poslední nájemce obchodu nedosáhl ani
poloviny očekávaných tržeb, nabízený sortiment však na druhou stranu
zřejmě mnoho lidí neoslnil. Ani zastupitelstvem odhlasovaný příspěvek
na nájem, ani sleva z nájmu poskytnutá vlastníkem obchodu, Spolkem
zahrádkářů Šebrov, pro něho nebyly zřejmě dostatečnou motivací. Domluva byla navíc velmi těžká – provozovatel s obcí vůbec nekomunikoval, záměr uzavřít obchod nijak neavizoval.
Obecní zastupitelstvo se snaží najít pro naše občany náhradní řešení.
Zahájil jsem proto jednání s Pekárnami Blansko, které provozují pojízdnou prodejnu. Dle předběžné dohody, až to situace umožní, zařadí
obec Šebrov-Kateřina do své pravidelné linky.
Radek Kloz

DOSTANEME DOTACI NA BAREVNÉ POPELNICE?
Zatím máme našlápnuto dobře. Původní stanovisko Odboru ŽP JmK k poskytnutí podpory z OPŽP bylo sice zamítavé,
přece jen již naše obec získala na řešení odpadové problematiky dotačních prostředků docela dost. Nakonec se nám
ale podařilo díky promyšlené koncepci odpadového hospodářství získat stanovisko kladné. Teď již jen čekáme, zda
dostaneme z OPŽP přiděleny i dotační prostředky. Žádostí je 450 a zdroje jsou omezené. Jasno by mělo být v červenci
2020. Pokud uspějeme, budeme popelnice distribuovat občanům pravděpodobně do konce roku 2020.
A na závěr ještě jedna dobrá zpráva. Pokud chcete změnit objem popelnice v již podepsané objednávce ze 120 l na
240 l, změna je nově možná. Informujte pouze obecní úřad (e-mailem, telefonem či osobně), objednávku upravíme.
A kdo nevydrží čekat na rozhodnutí dotačního úředníka, může si popelnici koupit sám. Tak jako já .
Radek Kloz

ZÁPISY DĚTÍ DO 1. TŘÍDY A DO MŠ
Základní škola a Mateřská škola Šebrov,
okres Blansko
I v této nelehké době plné překotných změn,
nových a nových vládních nařízení,
se v tomto směru na děti nezapomíná.

ZÁPISY SE USKUTEČNÍ
Proběhnou v řádných termínech,
pro ZŠ mezi 1. 4.–30. 4. 2020
a pro MŠ mezi 2. 5.–16. 5. 2020,
jen jinou formou než jsme v naší škole zvyklí.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách školy
www.zssebrov.cz.
Děkujeme za pochopení!
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SDÍLENÝ REGISTR PSŮ
V minulém Zpravodaji jste byli informováni o možnosti registrace vašeho psa do obecního registru psů
sdíleného mezi všemi okolními obcemi. Důvod byl jednoduchý – stát sice zavedl povinnost čipování
všech psů starších šesti měsíců, ovšem bez registrace do jakékoli centrální evidence. Pokud by se
vám ztratil očipovaný pes, s největší pravděpodobností samozřejmě v nejbližším okolí, bez centrálního
registru by nemusel nálezce majitele psa vůbec najít. Obec tedy vzala problém do svých rukou. Zájem
byl ale příliš malý na to, aby obecní registr dával smysl – přihlásilo se pouze 5 zájemců.
Informujeme vás tedy o alternativním řešení. Absence státního centrálního registru dala vzniknout soukromému „Centrálnímu
vyhledávači psů“, který za vás dle avizovaných informací prohledá všechny známé registry evidence psů, koček i jiných zvířat.
Zvažte tedy registraci svého psa na: www.help4pet.cz, možná si tím do budoucna ušetříte hodně starostí.
Radek Kloz

ZACHRAŇUJEME
HISTORICKÉ MATERIÁLY
PRO BUDOUCÍ GENERACE
Pokud vás v budoucnu navštíví zástupce obce, kronikář
příslušné místní části (v Šebrově Jana Bojanovská, ve
Svaté Kateřině Ludmila Ševčíková), vězte, že se nejedná o žádné podomní prodejce. Mají pověření obce ke
sběru historických dokumentů, které by jinak mohly být
zcela ztraceny. Pokud tedy máte k dispozici fotograﬁe
z dob dávno minulých či jiné historické materiály, budeme velmi rádi, pokud je poskytnete k okopírování našim
kronikářům. Originál vám samozřejmě zůstane. Sebrané záznamy o životě minulých generací budou použity
v připravované publikaci o historii naší obce. Děkujeme
všem rodákům za vstřícnost!
Radek Kloz

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
NOVOU PUBLIKACI
O HISTORII OBCE
S radostí využijeme vstřícnost a bohaté zkušenosti
našeho rodáka, dlouholetého člena katedry historie
Filozoﬁcké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Arnošta Skoupého, CSc., který se uvolil zpracovat publikaci mapující co nejvěrněji historii obce
Šebrov-Kateřina. Na tento nelehký úkol jsme nemohli
zajistit povolanějšího odborníka, pro pana doktora je
navíc naše obec srdeční záležitostí. Milovníci historie
znají pana doktora z pořádaných přednášek, střípků
z historie ve Zpravodaji a nově i z obecních webových
stránek. S publikací mu bude pomáhat skupina dobrovolníků a pamětníků z naší obce. Jsem si jist, že se
máme všichni na co těšit.
Radek Kloz

KŮROVCOVÁ KALAMITA
Obec podala žádost o poskytnutí příspěvků na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v obecních lesích za období od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018.
S kůrovcovou kalamitou souvisí obrovský převis
nabídky dřeva na trhu a tím i extrémní propad cen
dřevní hmoty. Stát tuto prokazatelnou újmu částečně dotuje, zatím pouze za dřevo vytěžené v období
od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Obec vyčíslila újmu
na zpeněžení dřevní hmoty od června 2018, kdy
jí byly lesy vráceny, do konce roku 2018 částkou
49 781 Kč. Tyto prostředky budou použity na obnovu lesa a následnou péči o založené lesní porosty.
Radek Kloz

OBEC SE PŘIPRAVUJE
NA KLIMATICKOU ZMĚNU
V přírodě probíhají velké změny, a to neuvěřitelně
rychlým tempem. Stačí se rozhlédnout po okolních
lesích – to tu ještě opravdu nebylo. Nemá cenu vést
nesmyslné diskuze na téma, zda oteplování je v důsledku činnosti člověka, či nikoli. Podstatné je, že
se klima skutečně mění, a to velice rychle. Můžeme
s tím na lokální úrovni vůbec něco dělat? V regionu
střední Evropy podle klimatických modelů lze očekávat nárůst negativních jevů, jako jsou sucho, vlny veder, extrémní přívalové srážky a bleskové povodně.
Vyšší intenzita klimatických extrémů je přitom zcela
zřejmá již z dat z posledních let. Ve spolupráci se
společností Asitis s.r.o. proto připravujeme adaptační strategii pro obec Šebrov-Kateřina, která by měla
zmapovat a zhodnotit zranitelnost obce ve vztahu ke
klimatickým změnám a navrhnout konkrétní opatření ke zmírnění dopadů těchto změn na život našich
obyvatel. Na vypracování adaptační strategie a následné ﬁnancování konkrétních opatření budeme žádat podporu z tzv. Norských fondů.
Radek Kloz
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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 17. 12. 2019
• Při přezkoumání hospodaření obce za předcházející
roky nebyly při auditu Krajského úřadu Jihomoravského
kraje ze dne 12. 12. 2019 zjištěny chyby a nedostatky
a při dílčím přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna
žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
• Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závazné vyhlášky:
• Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce.
• O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
• O místním poplatku ze psů.
• Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Šebrov, okres Blansko, příspěvková organizace, na rok 2020
v celkové výši 740 000 Kč, přičemž příspěvek zřizovatele
do rozpočtu bude v celkové výši 640 000 Kč.
• Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku na
nájemné za účelem zachování chodu obchodu ve výši
1000 Kč /měsíc.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 14. 1. 2020
• V rámci výběru dodavatele na akci „ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina“ vybralo zastupitelstvo obce jako
nejvýhodnější nabídku účastníka „Společnost VHST +
IMOS Brno“ s nabídkovou cenou 108 921 225,25 Kč bez
DPH (131 794 682,55 Kč včetně DPH 21 %) a schválilo
uzavření smlouvy o dílo s tímto vybraným účastníkem.
• Zastupitelstvo obce schválilo jako nejvýhodnější nabídku na dodavatele služby „ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina – technický dozor investora“ účastníka REASON spol. s r.o., s nabídkovou cenou 1 805 000 Kč bez
DPH (2 184 050 Kč včetně DPH 21 %) a schválilo uzavření příkazní smlouvy s tímto vybraným účastníkem.
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• Zastupitelstvo obce souhlasilo s rozhodnutím hodnotící komise na výběr nejvýhodnější nabídky na zakázku
malého rozsahu „ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina –
manažerské řízení projektu“ a schválilo jako nejvýhodnější nabídku účastníka REASON spol. s r.o., s nabídkovou cenou 485 000 Kč bez DPH (586 850 Kč včetně
DPH 21 %). Předmětem zakázky je zajištění dotace
z Národního programu životní prostředí, včetně administrace dotace při realizaci stavby.
• Zastupitelstvo obce schválilo schodkový rozpočet
obce na rok 2020 ve výši příjmů 13 500 000 Kč a výdajů
45 000 000 Kč. Schodek ve výši 31 500 000 Kč bude kryt
z přebytku hospodaření minulých let a úvěrem ve výši
13 000 000 Kč.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 25. 2. 2020
• Dne 25. 2. 2020 obdržel starosta obce písemnou
rezignaci pana Marka Nechvíle na post zastupitele
a člena kontrolního výboru z důvodu změny místa trvalého pobytu do jiné obce. Jeho mandát tímto k výše uvedenému datu zaniká. Vzhledem ke skutečnosti, že na
uvolněné místo není žádný náhradník, zůstane mandát
uprázdněn do konce funkčního období zastupitelstva
obce. Novým členem kontrolního výboru zvolilo zastupitelstvo pana Jana Šindeláře.
• V souladu s plánem investic, schváleným rozpočtem pro rok 2020 a Směrnicí pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu č. 2/2015 proběhne do konce
měsíce března 2020 výběrové řízení veřejné zakázky
na stavební práce akce „Šebrov-Kateřina parkoviště za
obecním úřadem“.
• Zastupitelstvo obce schválilo dar ve výši 2 000 Kč na
činnost Českého svazu včelařů, z.s., ZO Šebrov.
• Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem zastavovací studie pro rozvojovou lokalitu Sádek
na západním okraji části obce Šebrov, zahrnující rozvojové plochy z ÚP Z7 a Z27, bez výhrad.
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Zase ty odpady…
Možná někteří z vás zaregistrovali, že v prosinci loňského roku prošla parlamentem novela zákona o odpadech. Jaké
může mít její schválení pro naši obec i vaši peněženku dopady, se pokusíme shrnout v následujících bodech.

Zásadní změnou má být navýšení poplatku za odpad
ukládaný na skládku. Skládkovací poplatek se má z dosavadních 500 Kč za tunu do roku 2030 zvýšit téměř čtyřikrát. Snahou státu je snížit množství využitelného odpadu, který zbytečně končí na skládce. Po roce 2030 již
proto vůbec nebude možné využitelné odpady skládkovat.
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V České republice dosahuje míra třídění 38 %. V naší obci třídíme již dnes téměř
55 % odpadu, což je podmínkou státu pro
získání slevy až v roce 2025. Požadavek
státu pro rok 2030 je 60 % vytříděného
odpadu.
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opatřením se daří výrazně snižovat produkci netříděného odpadu.
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Tato novela zároveň navrhuje motivační slevy pro obce,
které budou dosahovat vysoké úrovně třídění odpadu.
Odpad zbylý po třídění tak budou skládkovat za výrazně
nižší cenu, v podstatě jen mírně vyšší, než je tomu dnes.
Zákonodárci tedy uvažují podobně jako my.
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Naše obec je tedy rozhodně na správné
cestě. Jen v letošním roce jsme na slevě
za třídění rozdali našim občanům uspořených 207 000 Kč, což je oproti loňské-
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Výtěžnost po komoditách – obec Šebrov-Kateřina
v období 2015–2019 (zdroj: EKO-KOM, a.s)

celková

mu roku více o 50 000 Kč. Celkem na
maximální slevu 385 Kč z poplatku
dosáhlo 62 stanovišť oproti 11 v loňském roce.
Poplatek za likvidaci tuhého domovního odpadu se bude zcela jistě zvyšovat, stále stoupají i náklady na jeho
svoz. Je jen na vás, jak velkou slevu si poctivým tříděním vybojujete.
Třídit se tedy opravdu vyplatí, i nutná
administrativa spojená s vyplněním
dotazníku rozhodně stojí za námahu.
Marek Nechvíle,
Radek Kloz
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ČOV a kanalizace
– budeme mít ﬁnance k provedení stavby?
To zatím stále ještě nevíme, ale intenzivně se snažíme na všech frontách. Ani nám nic jiného nezbývá, pokud
nechceme v budoucnu spadnout do ekonomické pasti stále klesajících dotací na stavbu a spirály pokut ze
strany státu. Obec naší velikosti bez vybudované splaškové kanalizace vskutku nebude mít život jednoduchý.
Co jsme pro zajištění ﬁnancí tedy dosud udělali?
Obec Šebrov-Kateřina podala v lednu roku 2018 žádost
o poskytnutí podpory na akci „ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina“, a to v rámci 71. výzvy Ministerstva životního
prostředí v operačním programu Životní prostředí 2014–
2020. Na základě této úspěšné žádosti byl obci vydán
právní akt, tj. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (tzv. light verze), s prozatímním příslibem
dotace ve výši 57 318 266,21 Kč. V rámci následného
výběrového řízení na dodavatele stavebních prací projektu však došlo k přetendrování této veřejné zakázky,
kdy nabídka vítězného uchazeče značně převýšila cenu
za realizaci stavebního díla stanovenou v rámci položkového rozpočtu projektantem. V důsledku toho byla
pozastavena příprava podkladů pro vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace (tzv. hard verze).
Přeloženo do češtiny: velmi složité podmínky naší
obce (průtah krajské komunikace, nutnost několikrát
překonat vodní tok, skalnaté podloží, dvě zcela oddělené části obce, roztahaná konﬁgurace obce, kompli-

kované umístění ČOV atd.) reálně neumožňují dosažení nákladů na jednoho ekvivalentního obyvatele, které
je v tomto programu limitováno. Důsledek: dotaci jsme
sice získali, ale veškeré vícenáklady v řádu mnoha milionů Kč by musela plně zaplatit obec.
V lednu roku 2020 obec z výše uvedených důvodů opětovně předložila, na základě výsledků zadávacího řízení,
žádost o poskytnutí podpory na výše uvedený projekt
v národním programu Životní prostředí, a to v rámci výzvy
č. 4/2019 Vodovody a kanalizace, kdy požádala o dotaci
v částce 72 363 406 Kč. V současné době připravujeme
rovněž žádost o zvýhodněnou půjčku na tento vodohospodářský projekt z operačního programu Životní prostředí, která je po dobu realizace projektu zcela bezúročná.
Díky kombinaci dotace a zvýhodněné půjčky by bylo
možné pokrýt až 100 % celkových způsobilých výdajů na tuto akci. Předpokládaný termín zahájení realizace
projektu byl stanoven na 1. 1. 2021 a termín dokončení
na 31. 12. 2024. Vyhodnocení obou žádostí je očekáváno
v průběhu následujících 3–6 měsíců.

Uspět vskutku nebude jednoduché, k dispozici v národním programu ŽP je 2,5 mld. Kč, žádostí je za 8,8 mld. Kč.
Za připravenost projektu získáme plný počet bodů, nůž do zad nám vráží ekonomická náročnost projektu.
Pokud ale vše vyjde, kanalizaci vybudujeme a na běžný chod obce včetně možnosti dalších investic v průměrné
výši posledních dvaceti let to nebude mít zásadní negativní vliv.

Radek Kloz

Poskytnuté dotace v roce 2019:
Jihomoravský kraj poskytl v roce 2019 Obci Šebrov-Kateřina účelovou investiční ﬁnanční podporu na realizaci akce
„Víceúčelová hala v Šebrově-Kateřině, jako přístavba stávající budovy ZŠ a MŠ Šebrov“.
Dotace pro rok 2019 ve výši 250 000 Kč byla využita na díl 3 – Svislé a kompletní konstrukce
dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
Jihomoravský kraj poskytl v roce 2019 Obci Šebrov-Kateřina účelovou neinvestiční ﬁnanční podporu
na realizaci akce „Dovybavení JPO Svatá Kateřina“.
Dotace pro rok 2019 ve výši 40 000 Kč byla využita na pořízení věcných prostředků PO.
Zažádáno o dotace v r. 2020:
Obec Šebrov-Kateřina žádá v roce 2020 Jihomoravský kraj o poskytnutí účelové investiční ﬁnanční podpory
na realizaci akce „Víceúčelová hala v Šebrově-Kateřině, jako přístavba stávající budovy ZŠ a MŠ Šebrov“.
Dotace pro rok 2020 ve výši 250 000 Kč bude v případě poskytnutí využita na díl 762 – Konstrukce tesařské,
a díl 765 – Krytiny tvrdé, ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
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Jaká je budoucnost obecního lesa?
Kůrovcová kalamita posledních let je zdaleka nejhorší v historii českého lesnictví. Počet napadených stromů se
rok od roku prudce zvyšuje. Není již v silách člověka „brouka“ zastavit. V lesích zůstává obrovské množství nezpracovaného napadeného dříví, kůrovcová pohroma stále nabírá na síle.
Lesničtí odborníci sdružení v organizaci Czech forest ve
své prognóze předpovídají, že do dvou let zmizí až polovina smrků v naší republice. V obecních vysušených
lesích s malou nadmořskou výškou smrk určitě nezachráníme, potřebuje mnohem více srážek. Co tedy bude dál?
Nemá cenu čekat, až kůrovec dřevo zcela znehodnotí. Téměř všechny smrky jsou již napadené, jejich včasná těžba
je boj s časem. Chybí těžební kapacity, obrovský přebytek
dříví na trhu srazil ceny výřezů pro pilařské zpracování. Těžíme tedy co nejrychleji vlastními silami, abychom dokázali
alespoň trochu slušně zpeněžit dřevní hmotu. Les musíme
znovu obnovit a na to budou potřeba peníze.
Klimatická změna a s ní související sucho mění tvář celé
naší země. Nezbývá, než tuto výzvu přijmout. Je naší povinností pomoci přírodě vytvořit na zbytcích starého lesa
nový porost. Rozsah škod v celé republice je závratný.
Nový les musí být daleko odolnější vůči škůdcům a prudkým klimatickým výkyvům. To nejlépe zajistí bohatě strukturované smíšené porosty dřevin, které na dané stanoviš-

tě přirozeně patří. Přirozenou obnovu těchto dřevin proto
doplníme jejich výsadbou. Čím dříve začneme, tím bude
vše levnější a snazší. Les pro budoucí generace tak bude
úplně jiný, než byl dosud. Čeká nás vpravdě historický
úkol – tvoříme pro naše děti zcela novou krajinu.
Radek Kloz

Co dělali skauti v zimě?
14. 12. 2019 proběhl tradiční turnaj v pexesu a také historicky první turnaj v bangu.
22. 12. 2019 se opět uskutečnilo roznášení Betlémského
světla na trase Svatá Kateřina-Šebrov – Svinošice – Lipůvka.
4. 1. 2020 pořádal 7. skautský oddíl Tříkrálovou sbírku.
25.–26. 1. 2020 jsme se zúčastnili zimní výpravy do Blanska.
8. 2. 2020 se konalo skautské bruslení v Blansku.

Celou zimu kromě prázdnin probíhaly družinové schůzky – občas sněhové, ale spíš blátivé. Vždy jsme si užili
spoustu zábavy a něco jsme se naučili.

TOMÁŠ HABARTA Z DRUŽINY
OCELOTŮ SE PTÁ JAKUBA HABARTY
Z DRUŽINY VLKODLAKŮ:

jsme hráli stolní hry, třeba Lovce noci, potom jsme šli na oběd
a po obědě hrát ven hru. Rozdělili jsme se do tří týmů, které
musely chodit po Blansku s mapou a ukrást 6 písmen na papírcích. Nebylo to ale jednoduché, protože nás u toho chytali
kluci z družiny Levhartů. A když nás chytili, tak jsme se museli
jít oživit až ke knihovně. Potom jsme se vrátili na klubovnu,
kde jsme zase hráli různé hry. Asi v 6 hodin jsme šli na autobusovou zastávku a jeli zpátky domů.“
A jak se ti líbilo skautské bruslení?
Moc!
Díky za rozhovor! 

Zúčastnil ses turnaje v pexesu a v bangu?
Jenom v pexesu.
A vyhrál jsi?
Ne, vyhrál Michal .
Jak probíhala zimní výprava do Blanska?
Nejdřív jsme se sešli před bývalou klubovnou a pak jsme vyrazili do Blanska pěšky. Šli jsme přes les, potom chvíli Blanskem a nakonec jsme dorazili na klubovnu v Blansku. Chvíli

Co nás čeká?
To zatím bohužel nevíme. V souvislosti s aktuální situací
způsobenou šířením koronaviru byla 11. března 2019 pozastavena skautská činnost až do odvolání.
Tomáš Habarta
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Zima v naší škole ve fotograﬁích
Škola má talent

HASÍK – výukový program Hasičského záchranného sboru

MASOPUST
Protože k Masopustu patří veselice, průvod maškar a muzika, vyráběli si tentokrát žáci masopustní masky a hudební
nástroje, které v úterý před Popeleční středou představili malým školčátkům.
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Nástroje z celého světa – hudební výukový program

Poutavá přednáška o Izraeli
Ve středu 4. března proběhla
v Šebrově přednáška o Izraeli. Velice poutavě o této mladé
a nesmírně krásné zemi vyprávěl Karel Kocůrek.
Svoji přednášku doprovodil
fotograﬁemi a videi. Prohlédli jsme si vystavené knihy
a další předměty typické pro
tuto zemi a její kulturu.
Jana Bojanovská

PODĚKOVÁNÍ MGR. KARLU KOCŮRKOVI
ZA STRHUJÍCÍ PŘEDNÁŠKU NA TÉMA IZRAEL
Pan Kocůrek, zjevně fascinovaný touto tvrdě zkoušenou
zemí, více než dvě hodiny nadšeně hovořil nejen o významných historických památkách, poutních místech,
přírodních krásách, moderních izraelských metropolích
a tamní vysoké životní úrovni, ale neopomněl zmínit ani

mediální dezinformace zkreslující tuto malou, ovšem
významnou zemi. Jako nadšený multiinstrumentalista
zařadil na závěr přednášky zpestření ve formě ukázek
netradičních izraelských nástrojů.
Za všechny přítomné
Renata Nechvátalová
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SVATOKATEŘINSKÝ MASOPUST
Výborné čerstvé koblížky, tácy plné pestrobarevných jednohubek, chlebíčky, úžasně vypadající cukroví, řízečky, ale i punč, bombardino či něco
ostřejšího na zahřátí – to všechno „vítalo“ kateřinské děti i dospělé při
tradičním masopustním průvodu ve Svaté Kateřině v sobotu 22. února.
Letos byl pokořen rekord v počtu masek, masopustního veselí se jich
zúčastnilo 49!!! Masky byly opravdu krásné, výslužka bohatá, počasí
slunečné, takže všichni jsme byli spokojeni a při závěrečném posezení
v naší hasičce jsme si zatleskali. Největší radost máme z toho, že se
této akce účastní ti, kteří ve Svaté Kateřině prožili dětství a dnes už se
k nám vrací i se svými potomky.
Lenka Komárková

