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ČOV
a kanalizace –
stavět se bude!

Škola
přivítala nové
prvňáčky

V Šebrově-Kateřině
vzniká nové
skautské středisko
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ZÁŘÍ JAKO NOVÝ ZAČÁTEK (ROKU)
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
asi se nejspíš pozastavujete
nad podivným titulkem tohoto
úvodníku. Hned vysvětlím .
Nechci samozřejmě měnit zaběhnutou tradici gregoriánského kalendáře, kdy rok začíná
prvního ledna, ale první září
bylo kdysi opravdu počátkem
kalendářního roku, například
v Byzantské říši, na Balkáně
nebo až do začátku 18. století
v Rusku. Když se totiž zamyslíme „kolem a kolem“, prvním lednem se toho kromě čísla
v letopočtu de facto v našich životech moc nemění. Což se
ovšem nedá říci o prvním září – posuďte sami:
Především začíná nový školní rok – pro většinu rodin jde
o zcela významný předěl, změnu denního režimu – brzké
ranní vstávání, odvoz do/ze školy, na kroužky, hudebky,
tréninky… Pro mnohé je to malé logistické „peklo“ a pro
ty, kdo vstupují do školního prostředí vůbec poprvé, je to
přechod zvlášť náročný, prvňáčkovi je třeba přizpůsobit
každodenní program tak, aby své nové povinnosti zvládl
vyspalý a odpočatý, s podporou a pomocí rodičů. Velká
změna a „šok“ byl letošní začátek září ale i pro starší žáčky, kterým koronavirus a nařízení vlády zabránily dokončit
loňský rok ve školních lavicích, do kterých se vrátili téměř
po šesti měsících!
A další změny spojené se začátkem září?

• Autobusy a vlaky se vrací k „normálnímu“ jízdnímu řádu.
• Lékaři, bankovní i další instituce už zase mají svoji obvyklou
pracovní dobu.
• I televizní stanice nasazují zpět oblíbené pořady.
• Všem, kdo mají zahradu, nastává nejen období sklizně,
startují i podzimní (ano, září je měsíc, kdy se MĚNÍ roční
období) práce, ale i mnohá vinobraní, pití burčáku… (no,
zažijete to v lednu ?).
• Září je prý jedním z nejlepších měsíců na hubnutí – kromě stresu, který přináší nový školní rok, přichází s pravidelným režimem i pravidelné a zdravější (?) stravování.
V každém případě ﬁt centra nabízí nejrůznější nové cvičební kurzy a tréninkové cykly.
V neposlední řadě přináší letošní září také nová protikoronavirová opatření! Očekával-li snad někdo ještě v létě (třeba jako já), že by se prvním zářím život mohl vrátit k „normálu“, nespletl by se více! Na toto téma se ale napsalo už
mnohé, rozhodně tu nerozhodnu, zda byla opatření včasná, správná a dostačující, či nikoli. Jsem známá svou skepsí vůči těmto opatřením a mám svoji vlastní teorii šíření
covidové nákazy. Teorii o mezinárodním spiknutí! Jinak si
nedokáži vysvětlit, jak mohl virus, přirovnávaný ke chřipce,
ochromit většinu států světa, včetně jejich ekonomik. Moje
teorie má, pravda, zatím pár „hluchých“ míst a trhlin, např.
kdo stojí v čele tohoto nadnárodního komplotu??? Možná
Bill Gates. I když já sázím spíš na paní Gatesovou. Neboť,
jak se říká, za vším hledej ženu!

• Novou sezonu zahajují divadla, muzea, galerie a jiná kulturní zařízení, ale také sportovní kluby.

Pevné zdraví a krásný barevný podzim přeje
Renata Nechvátalová

P.S.: Poslední odstavec berte samozřejmě s nadsázkou. Neoddiskutovatelným faktem zůstává, že COVID-19 ovlivňuje naše životy, ať
chceme, nebo ne. O tom, jaký dopad má třeba na naši obec, píše zcela seriózně pan starosta ve svých článcích. I v této nelehké době
nepřestává pro obec vyjednávat ty nejlepší podmínky, jako v případě víceúčelové haly nebo ČOV a kanalizace (viz s. 4).
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AKTUÁLNĚ
Poděkování občanům
za pomoc v době první
koronavirové krize
Covid-19 nebo též SARS 2 paralyzoval na jaře celou zemi.
Moc se toho (kromě viru) nedělo, nebylo o čem psát, proto
také nevyšel Zpravodaj 2/2020 v řádném termínu před letními prázdninami. Ve Zpravodaji Vám tudíž mohu veřejně
poděkovat až nyní.
Byli jste naprosto skvělí a pomáhalo Vás opravdu
mnoho! Krize odkryla karty a ukázala, kdo je kdo.
Z důvodu ochrany osobních údajů Vás nemohu veřejně jmenovat, ale mám Vás všechny hluboko ve svém
srdci (ale i na seznamu ). Kdo pomáhá nezištně obci,
tomu obec také vždy pomůže!

Zejména v počátcích jsme dokázali pouze díky Vaší obrovské pomoci včas zajistit dostatek všech prostředků
preventivní ochrany obyvatel. Od státu jsme totiž, navzdory proklamacím v televizi, neobdrželi v nejtěžší době (kromě laviny zákazů a příkazů) vůbec nic. Šili jste v každé
volné chvíli nezištně roušky, nakupovali našim seniorům,
poskytovali obci dezinfekci, respirátory nebo krásná, ručně vyráběná dezinfekční mýdla. Upřímně Vám všem ze
srdce děkuji!
Poděkování patří i městu Kuřim, díky němuž jsme získali za velmi výhodnou cenu dezinfekci Anti-COVID, a dále
JmK za jednorázové roušky, respirátory a gumové rukavice (i když bohužel jen dětské velikosti ). Největší tíhu
jste ale nesli Vy, naši aktivní sousedé, lidé se srdcem
na pravém místě!
Radek Kloz

KDY UŽ SE KONEČNĚ OTEVŘE NOVÁ „SOKOLOVNA“?
Vlastní stavba haly se už sice chýlí ke zdárnému
konci, máme šikovného stavbyvedoucího, a tak se
dílo daří, ale ke kolaudaci stavby je nutné nejprve
dokončit parkoviště za obecním úřadem, bez něho
nám stavební úřad halu otevřít nepovolí. Těžko se
to chápe, ale je to opravdu tak. A parkoviště jsme
teprve začali budovat, plocha byla dosud využívaná
jako zázemí staveniště. Dříve než za půl roku dokončené určitě nebude. Stavíme ho totiž vlastními silami, abychom ušetřili prostředky, o které nás připravil
covid-19. Propad v příjmech obce nebude sice tak
strašlivý, jak to na počátku vypadalo, přesto je ale
rozhodně třeba šetřit.
Halu je rovněž nutné před otevřením vybavit vestavěným i přenosným nábytkem, dokončit obklad stěn
tělocvičny a upravit venkovní prostory. Pokud se
nám podaří uspořádat již na jaře roku 2021 v hale
nějakou „veselici“, bude to malý zázrak. Svět se ale
určitě nezboří, když nebudeme v hale slavit letošního Silvestra. Společenský život v obci stejně těžce dusí koronavirus. Důležité je, že v obci konečně bude dlouho postrádané společenské, kulturní
a sportovní centrum a naše děti už konečně nebudou muset cvičit na chodbě. A jedna velmi dobrá
zpráva na závěr – navzdory prudkému nárůstu cen
materiálu a prací v posledních dvou letech se rozpočet stavby daří opravdu velmi dobře „držet na uzdě“.
Radek Kloz
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CO SE DĚJE V OBCI?
ČOV a kanalizace

– stavět se přece jen bude!

Je to téměř neuvěřitelné, ale výstavbě kanalizace a ČOV za účelem odvedení a čištění odpadních vod v naší obci už vůbec
nic nebrání! Jako jedněm z mála se nám podařilo pořádně chytit příležitost za „pačesy“ a prosadit komplikované propojení
vícezdrojového ﬁnancování celé akce. Naší obcí tak znovu po mnoha letech poteče čistý potok a ne páchnoucí stoka.
Jak bude náročná stavba ve výši celkových nákladů 113,5 mil. Kč bez DPH ﬁnancována?
• 57,3 mil. Kč získáme z prostředků EU v rámci končícího Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
(71. výzva Ministerstva životního prostředí, schválená žádost č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006980);
• 15,1 mil. Kč bude ﬁnancováno Národním programem Životní prostředí (v rámci výzvy č. 4/2019 Vodovody a kanalizace, Rozhodnutí ministra ŽP č. 1190400324);
• 32,6 mil. Kč pokryje zvýhodněná půjčka z Operačního programu Životní prostředí, která je po dobu realizace projektu zcela bezúročná (Rozhodnutí ministra
ŽP č. 20000911). Zvýhodněná ﬁxní úroková sazba ve výši
0,45 % p. a. (tedy podstatně méně, než je průměrná inﬂace)
bude počítána až od 1. 4. roku 2023 po dobu splácení úvěru
v délce 15 let. Oproti municipálnímu investičnímu úvěru
poskytovanému komerčním bankovním subjektem tak
ušetříme mnoho mil. Kč na nezaplacených úrocích.
(Tyto ﬁnanční prostředky jsou již naší obci potvrzeny Souhrnným stanoviskem k Rozhodnutí o poskytnutí ﬁnančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.)
• 1,9 mil. Kč představují obcí již uhrazené uznatelné náklady na projektovou přípravu;
• o zbývající částku 6,6 mil. Kč budeme počátkem roku
2021 žádat Jihomoravský kraj.
Naše obec již bude v době realizace díla povinně plátcem
DPH, neboť obrat za posledních 12 měsíců zcela jistě překročí zákonem stanovený 1 mil. Kč (zejména z důvodu prodeje
pitné vody a kalamitního dřeva vytěženého z obecního lesa).
Budeme tedy mít nárok na plný odpočet DPH. Daň z přidané
hodnoty ve výši dalších téměř 24 mil. Kč nám tedy bude vrácena a obecní rozpočet tudíž vůbec nezatíží.
Kdo vyhrál výběrové řízení na zhotovitele stavby
a jaká je vítězná cena díla?
V zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce obdržel zadavatel prostřednictvím Národního
elektronického nástroje (NEN) celkem tři nabídky, z nichž
nejnižší podala Společnost VHST s.r.o. + IMOS Brno, a.s.
Vítězná nabídková cena činí 108 921 225,25 Kč bez DPH
(131 794 682,55 Kč vč. DPH). Zbývajících cca 4,5 mil. Kč do
výše celkových nákladů představují náklady na projektovou
dokumentaci, technický dozor, autorský dozor, BOZP, povinnou propagaci a manažerské řízení přípravy a realizaci projektu ve vztahu k dotačním titulům. I tyto položky jsou z větší
části kryty dotačními prostředky.
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Jaké jsou realizační termíny?
Stavba bude zahájena dle technických možností zhotovitele
již na přelomu podzimu 2020 a zimy 2021. Výstavbu je nutné
ukončit nejpozději do 31. 12. 2022. Následně pak do konce
roku 2023 bude probíhat zkušební provoz a kolaudace díla.
Jaký bude mít stavba dopad na chod obce?
Zejména budeme mít dva roky rozkopanou obec, což určitě nebude vůbec nic příjemného. Musíme to ale vydržet,
žádná smysluplná alternativa ke splaškové kanalizaci s centrální ČOV pro naši obec prostě neexistuje. Půjčku z Operačního programu Životní prostředí začneme splácet až od
1. 4. roku 2023, celková výše roční splátky bude činit cca
2,25 mil. Kč. Po odečtu roční splátky úvěru na halu (cca
0,98 mil. Kč) a prostředků potřebných na chod obce pro
běžné neinvestiční výdaje, opravy a udržování bude zbývat v závislosti na výši příjmů ze státního rozpočtu každoročně cca 1,5 mil. Kč na další investiční záměry obce.
Bude mít stavba velký dopad na nás, občany?
Každý z nás si samozřejmě bude muset na své náklady zbudovat domovní přípojku. Obec ale uhradí celé odbočení z hlavního řádu včetně kontrolní šachty umístěné mimo zpevněné plochy, nikdo tedy nebude muset kopat v obecní komunikaci ani
chodníku. Po dokončení a zkolaudování stavby, tedy od roku
2024, budeme muset samozřejmě všichni platit stočné v předpokládané vypočítané výši cca 48 Kč/m3 vč. DPH. Ušetříme
ale za provozování a vyvážení domovní ČOV, septiku, nebo
jímky (bude nutné je odstavit!), což by nás vyšlo při dodržování
stále přísnějších zákonů na podstatně více. O hrozících sankcích za případné nedodržování zákona ani nemluvě.
Odkanalizuje výstavba celou obec?
Bohužel ne, pouze její velkou část, jedná se pouze o první
etapu. Ve druhé etapě, kterou bychom rádi rovněž uskutečnili co nejdříve, bude odkanalizován zbytek obce – nová výstavba nad obecním úřadem a nová výstavba na Zahorce.
Velkým problémem zůstane odkanalizování nových domů ve
stráni nad Pasekou ve Svaté Kateřině, které jsou postaveny
kolem soukromé komunikace.
Proběhne před zahájením výstavby nějaké informační setkání s občany?
Ano, před zahájením stavby nebo v její rané fázi uspořádáme informační setkání občanů s projektanty a zhotovitelem.
O jeho konání vás budeme včas informovat.
Radek Kloz
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ŠEBROVSKÉ HODY 2020
NEBUDOU
V návaznosti na aktuální vývoj situace ohledně koronaviru covid-19 jsme nuceni zrušit termín konání Šebrovských
hodů v říjnu 2020. Samotné nás to velice mrzí, ale ochrana
zdraví nás všech je pro nás přednější.
Konání hodů a večerní hodové zábavy by bylo velkým způsobem omezeno, a i přesto bychom riskovali nepříjemné
následky. Vlivem doporučeními epidemiologů jsou pro pořadatele požadavky jak po technické, tak i po hygienické
stránce velmi těžko řešitelné. Musíme brát ohled na dodavatele, partnery, sebe samé a i na vás, občany. A proto
jsme se rozhodli na základě doporučení letošní hody neuspořádat. Na prvním místě je vždy zdraví občanů.
Náhradní termín hodů nebude stanoven. V žádném případě ale hodová tradice neumírá a budeme se na vás všechny
moc těšit v příštím roce 2021.
Za šebrovskou chasu Honza Němec

OSLAVA DNE SENIORŮ SE V LETOŠNÍM ROCE NEKONÁ!
Ačkoli mě to opravdu mrzí, tradiční oslavy Dne seniorů v září letošního roku bohužel neproběhnou. Stejně jako šebrovští
stárci a stárky zrušili letošní hody, i naše obec jako pořadatel oslavy Dne seniorů musí reagovat na vývoj aktuální
epidemiologické situace a prognózy jejího dalšího vývoje
v souvislosti s koronavirem covid-19 v ČR. Nejohroženější skupinou ve společnosti jsou právě naši dříve narození
spoluobčané, pořádání hromadných akcí za této situace
by tedy bylo vysoce nezodpovědné.
Ze stejného důvodu podporujeme i rozhodnutí šebrovské
chasy nepořádat v letošním roce hody. Je velmi ohleduplné a výrazně snižuje epidemiologické riziko současné
doby. Názory na velikost nebezpečí se sice hodně různí,
zdravý rozum ale radí zbytečně neriskovat. Vše si určitě
mnohonásobně vynahradíme v příštím roce v naší nové
víceúčelové hale.
Radek Kloz

Petice D43
Do 11. 9. 2020 jste mohli na několika místech v obci
podepisovat Petici za schválení I. aktualizace Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje tak, jak je
navržena, včetně trasování dálnice D43 v úseku Černá
Hora-Kuřim-D1 (tedy ve variantě S10 v historické stopě
a s jižním obchvatem Kuřimi). Petice je reakcí na zahájenou
velkou kampaň odpůrců varianty v historické stopě dálnice.
Navrženou variantu již v minulosti několikrát zastupitelstvo
obce Šebrov-Kateřina podpořilo jako nejvhodnější. Petice

zároveň žádá Zastupitelstvo JmK, aby v maximální míře
podpořilo co nejrychlejší přípravu a co nejdřívější realizaci
této stěžejní dopravní stavby, která by konečně vyřešila
neúnosnou dopravní situaci v kraji.
Nedělám si samozřejmě žádné iluze o váze našich hlasů
ani o rychlosti zahájení stavby D43, přesto upřímně děkuji
za podpis petice téměř 70 z vás, kterým není těžce kolabující doprava v kraji lhostejná.
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 19. 5. 2020
• Starosta obce informoval o předpokládaném vlivu
opatření vyhlášených v souvislosti s covidem-19
a jejich výrazně záporném dopadu na ﬁnanční možnosti obce. Predikce nyní předpokládá výrazné snížení
daňových příjmů obce, a to až o 15 %. Rovněž JmK
avizoval výrazné omezení dotační podpory. V otázce
budoucích ﬁnančních možností obcí panuje obecně
výrazná nejistota, výše uvedené skutečnosti však budou zcela jistě znamenat pokles reálných příjmů naší
obce již v letošním roce o cca 1,5–2 mil. Kč. Je tedy
třeba zodpovědně a promyšleně zvážit ﬁnanční možnosti obce do budoucna a nově stanovit investiční
možnosti.
• Obecní zdroj pitné vody – kvůli havárii čerpadla na
novém vrtu bylo nezbytné provést okamžité odstavení
vrtu, repasi čerpadla a jeho následnou zpětnou montáž. Po dobu repase čerpadla bylo využito zapůjčeného čerpadla, vrt byl osazen novým antikorozním
potrubím. Během revitalizace nového vrtu byl využit
vrt záložní, nedošlo tedy k žádnému poklesu zásob
ve vodojemu ani k žádným dopadům na kvalitu vody.
Mechanická repase byla provedena rovněž na starém
vrtu.
• Víceúčelová hala – v důsledku dopadů opatření proti koronaviru přichází stavební ﬁrmy o dělníky z cizích států, práce se začínají komplikovat. Dokončuje
se vzduchotechnika, rozvod elektroinstalace, topení,
sádrokartony, vnitřní omítky, probíhá pokládka obkladů
a dlažeb. Vázne výstavba přední opěrné zdi a vyklizení prostoru za OÚ, což znemožňuje zahájení prací na
parkovišti za OÚ.
• Obecní les – obec obdržela příspěvek na ztrátu ve
zpeněžení dřevní hmoty za rok 2018 ve výši 49 800 Kč.
O kompenzační příspěvek za rok 2019 dosud žádat
možné není. Budeme dále žádat o krajské dotace na
obnovu lesa po provedené těžbě dříví. Stávající nahodilá těžba je téměř zpracována, živé kůrovcové stromy kompletně vytěženy, očekáváme ale další masivní
nálet do zbývajících smrků. Palivové dřevo je téměř
vyprodáno, odbyt pilařských výřezů zajištěn, z řeziva
na skladě obce je možné prodávat nevyužité přebytky
dle schváleného ceníku obce.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 23. 6. 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 účetní závěrku za rok
2019 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Šebrov.
• Zastupitelstvo obce schválilo navýšení příspěvku
obce na nákup stravenek na 88 Kč na jednu stravenku
pro zaměstnance obce a uvolněné členy zastupitelstva.
• Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020
z RÚD poklesnou dle aktuální predikce až o 28,24 %,
tedy o cca 3 350 tis Kč. V odhadu letošních příjmů obcí
ale panuje značná nejistota. I při navržené kompenzační částce 1 200 Kč na obyvatele by činil propad v příjmech obce pro letošní rok cca 2,4 mil. Kč. Obec je
nucena dle principu předběžné opatrnosti o tuto částku
snížit investice plánované pro tento rok.
• Dotace MMR ČR – Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů – obec žádala o dotaci na akci „Obnova
oplocení hřbitova a márnice v obci Šebrov-Kateřina – 2. etapa“. Obdrželi jsme písemný příslib dotace,
registrace akce bude doručena v následujících týdnech. Požadovaná dotace ve výši 70 % nákladů akce
činí 484 484 Kč. Termín ukončení realizace akce je
31. 10. 2021.
• Obecní zdroj pitné vody – proběhla mechanická repase starého vrtu včetně zjištění účinnosti provedených
opatření kamerou a čerpací zkouškou po regeneraci vrtu.

ZPRAVODAJ 2/3 2020

Cena za provedení prací činila v souladu s nabídkou
86 660 Kč bez DPH.
• Hřiště ve Svaté Kateřině – proběhlo strhnutí sesunuté
paty svahu a pokládka nové zámkové dlažby pod svahem u obecní komunikace. Práce provedli aktivní členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Svatá Kateřina,
bez jejichž aktivního nasazení by v revitalizaci sportovního hřiště v letošním roce nebylo možné pokračovat.
Děkujeme!

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 18. 8. 2020
• Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Šebrov-Kateřina za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
a nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
• Stanovisko OZ k variantám D43 – dne 16. září schvaluje Zastupitelstvo Jihomoravského kraje návrh 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. V návrhu je řešeno mj. trasování dálnice D43 a souvisejícího
obchvatu města Kuřim, jejichž podoba je důležitá rovněž
pro obec Šebrov-Kateřina.

Návrh předkládá zastupitelům JM kraje ke schválení dálnici D43 v tzv. historické stopě s jižním obchvatem Kuřimi,
označenou jako varianta S10. Tato varianta je výhodná
rovněž pro obec Šebrov-Kateřina, neboť jednak odvádí
tranzitní dopravu ze stávající silnice I/43 v dostatečné
míře, jednak umožňuje komfortní napojení silnice II/379
(Lipůvka–Blansko) na silnici I/43 a dále na Brno.
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem trasování
komunikace D43 a obchvatu města Kuřim ve variantě S10 podle Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno a žádá Zastupitelstvo
Jihomoravského kraje, aby tento návrh, který je
součástí návrhu 1. aktualizace Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje, schválilo tak, jak je
předkládán.
• Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, poskytované
na základě programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020, na akci „Víceúčelová hala
v Šebrově-Kateřině, jako přístavba stávající budovy ZŠ
a MŠ Šebrov“ ve výši 240 000 Kč.

Ukončení MESOH roku
Rádi bychom upozornili všechny občany, že dne 30. 9. 2020 bude ukončeno vyhodnocovací období třídění odpadů (tzv. MESOH rok). Prosíme o kontrolu přidělených EKO bodů a svezeného množství odpadu, aby se předešlo
případným nedorozuměním při stanovení výše poplatku za svoz odpadu na rok 2021. Reklamace budou probíhat
do konce listopadu 2020.
Pro patřičné udělení EKO bodů za MESOH rok od 1. 10. 2019
do 30. 9. 2020, které se zohlední ve slevě poplatku, je nutné mít vyplněnou inventuru stanoviště, odpadový dotazník
a uvést v něm všech pět způsobů, jakými v dané domácnosti dochází ke snižování produkce odpadů.

V případě dotazů, chybějících záznamů či jiných nesrovnalostí kontaktujte Marka Nechvíle v úředních hodinách na
tel. 774 278 299.
-red-

Do odpadového účtu se můžete přihlásit prostřednictvím
webu www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašovacích
údajů (LOGIN, HESLO – tyto údaje naleznete na spodním
okraji archu s čárovými kódy).

Jak se vyvíjí situace s pojízdnou prodejnou?
S Pekárnami Blansko jsem stále ve
spojení, počítají s námi, ale z technických důvodů nejsou dosud schopni
k nám zajíždět. Než se situace vyřeší,

nabízím stejně jako v době koronaviru
řešení vašich potřeb (zajištění potravin a léků) prostřednictvím zaměstnanců obce a dobrovolníků.

Pokud potřebujete jakkoli pomoci, neváhejte se obrátit přímo na starostu
obce (tel. 702 058 878).
Radek Kloz

strana 7

ZPRAVODAJ 2/3 2020

Konec školního roku 2019/2020 ve fotograﬁích
Koronavirové tvoření

Loučení s páťáky

Učíme se venku

Závěr školního roku
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Nový školní rok
V úterý 1. září jsme zahájili školní rok 2020/2021. V MŠ do třídy Berušek (paní učitelky Gabriela Miadiková,
Anna Stará a Marie Bambušková) chodí dvacet tři dětí, ke Včeličkám (paní učitelka Dana Mitvalská) jedenáct.
Slavnostním špalírem jsme přivítali i deset nových žáků – prvňáčků, jejichž třídní paní učitelkou bude Jitka
Brančová. Druhý a třetí ročník ve společné třídě povede paní učitelka Lenka Konečná. Čtvrťáci a páťáci tradičně
„vyfasovali“ paní učitelku Renatu Nechvátalovou.

Do nového školního roku vstupujeme jako vždy s elánem
a nadšením, očekáváním nových zážitků, ale i s lehkou
obavou, zda našimi plány nezamíchá covid-19. Věřme, že
ne! Letošní školní rok totiž přináší do naší školy pár zásadních novinek: s projektem SPOLEČNĚ JDEME DÁL
jsme se zapojili do dotačního programu ministerstva školství Šablony III, z něhož jsme získali prostředky na rozvoj
digitálních kompetencí jak v ZŠ (kde bude výuka částečně
probíhat na nových noteboocích), tak v MŠ (pro předškoláky budou zakoupeny tablety s mnoha výukovými materiály). Součástí získané dotace je i ﬁnanční zabezpečení
projektových dnů ve škole a mimo ni.

Škola je zapojena do MAP II (Místního akčního plánu),
který sdružuje školy našeho okresu a zajišťuje zejména
pro menší školy „služby“, které by jinak nebyly schopny
uﬁnancovat. Pro letošek se nám podařilo získat speciálního pedagoga (bude pomáhat např. žákům se speciﬁckými poruchami učení či jiným znevýhodněním, podporovat
a individualizovat výuku ve třídě apod.) a rodilého mluvčího anglického jazyka, který bude jedenkrát měsíčně
zpestřením výuky AJ na ZŠ. MŠ zase zdarma získala program Malá technická universita (osmidílný výukový program polytechnické výchovy, s nímž budou lektoři přijíždět
až do naší školky).
Máme se opravdu na co těšit!
Renata Nechvátalová
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Od jednoho nápadu
až k velkému projektu
Všechno to vlastně začalo prvním letním táborem pro 20 kluků v Británii v roce 1907. Dnes je skauting
s 60 miliony skautek a skautů po celém světě největším globálním výchovným hnutím. A delší dobu už je
skautů a skautek víc a víc i v našem okolí.
Na cestě za skautským
střediskem
Už tomu bude 6 let, kdy se několik rodičů domluvilo a s pomocí vedení obce
Šebrov-Kateřina podpořilo jednou za
týden družinové schůzky pod vedením
skautů ze střediska Světla Blansko.
Už 4 roky fungujeme jako samostatný
oddíl složený z více družin, pořádáme
vlastní výpravy a tábory. Na klubovnu
v Šebrově dochází také děti ze Svinošic, Lipůvky, Vranova, Útěchova, Milonic, Brna i Kuřimi. A mohli jsme takto jako samostatný oddíl pokračovat
pod blanenským střediskem dál. Domníváme se ale, že bychom přešlapovali na místě a možná tak nevědomky
udělali velkou chybu, kdybychom se
nesnažili neustále růst a nedávali tak
příležitost nést zodpovědnost za program i dalším, pravděpodobně i mnohem schopnějším. Růstem a dalšími
výzvami se můžeme společně obohacovat a rozvíjet. Za 6 let naší činnosti
tu totiž máme desítky dětí a dospělých,
kteří složili svůj skautský slib a společně tvoří skautskou rodinu bratrů a sester. Založením skautského střediska
(v ČR jich je méně než 500) dáváme
příležitost vést program dalším a zároveň na nás padá zodpovědnost,
kterou za nás částečně měli skauti ze
střediska Světla Blansko.
Co máme na cestě ke vzniku
skautského střediska za
sebou a co nás ještě čeká?
V minulém roce jsme v listopadu na
skautském sněmu veřejně představili
v Blansku náš projekt nového střediska pro Šebrov-Kateřinu, Svinošice,
Lipůvku a okolní obce. Tento záměr
získal plnou podporu a nabídku další
pomoci. Proběhlo rozdělení našeho
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skautského oddílu na 3 samostatné
oddíly a zvolení nového vedení jednotlivých oddílů. Ve vedení chlapeckého oddílu zůstává Michal Sýkora
a jeho zástupcem je nově Ondřej
Dražka. Vedoucí dívčího oddílu je
Kateřina Brátová a její zástupkyní je
Monika Ševečková ze Svinošic. Oddíl
nejmladších členů, benjamínků, vede

ní akcí, porad a dlouhodobě k převzetí
rolí vedoucích oddílů a táborů. Zajistíme postupně vzdělávací kurzy i přístup na zážitkové akce. My dospělí
převezmeme roli správců společného
majetku, účetnictví neziskové organizace a snad i roli moudrých průvodců
mladších členů. Vždy připraveni pomoci, poradit a jít příkladem.

Jana Sýkorová s Annou Faltýnkovou.
Schválili jsme smlouvu na vznik skautského střediska, podmínky, termíny
a zásady dělení majetku. Proběhl volební sněm, který zvolil do vedení střediska Michala Sýkoru a jeho zástupce
Libora Čermáka a Annu Faltýnkovou.
Všechny dokumenty byly předány vedení organizace Junák – český skaut
a čeká se snad už jen na formální
schválení. Od 1. 1. 2021 bychom měli
být zapsáni jako samostatný právní
subjekt v obchodním rejstříku.

Jsou to pro nás nové zkušenosti, ale
jak je u skautů obvyklé, skautský program je plný výzev a nemusí to být jen
24 hodin na stromě, noční výsadek
nebo výroba dřevěné lžíce.

Na co se těšíme?
Dáme příležitost mladším holkám
o klukům ve věku od 14 let jako rádcům a rádkyním skautských družin.
S podporou dospělých vedoucích se
tak děti postupně naučí brát na sebe
zodpovědnost, spolupracovat, komunikovat a umět si poradit. Dospívající
členy povedeme k praktickému vede-

Skauting je program pro
každý věk
Nám dospělým skaut po třicítce přinesl spoustu nových podnětů a zážitků do života. Vedle vašich dětí vždy
omládneme, překonáváme se při rozcvičkách i při vaření v kamnech. Každý z nás se svým způsobem vrací do
dětství a dobrodružství, která jsme
prožívali a stála za to, tak naplno
prožíváme znovu. Když pak děti vyrostou a vidíme, jak zodpovědně přistupují k programu i péči o mnohem
mladší členy, je ten dobrý pocit naší
nejhezčí odměnou.
Michal Sýkora
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Skautský slovníček
Družina/šestka
– parta optimálně 6–10 vrstevníků, kteří spolu prožívají
většinu skautského programu. V čele stojí rádce/rádkyně, kteří vedou družinu a koordinují její činnost.
Oddíl/roj/smečka
– více družin/šestek tvoří oddíl. V čele oddílu stojí vůdce,
který musí být starší 18 let a mít splněnou skautskou
kvaliﬁkaci zahrnující ověření znalostí ze skautského výchovného programu, skautské praxe, zdravovědy, práva, plánování a hospodaření. Vůdce oddílu zodpovídá
za výchovný skautský program, komunikuje s rodiči,

pomáhá rádcům a společně s nimi chystá činnost ve
družinách. Vůdce oddílu je členem střediskové rady.
Středisko
– je složeno minimálně ze tří (v menších obcích i ze dvou)
oddílů. Je základní organizační jednotkou Junáka – českého skauta a je pobočným spolkem tohoto hlavního
spolku. Středisko Junáka má vlastní právní subjektivitu.
Mezi sněmy, které se konají zpravidla jednou za 3 roky,
řídí středisko Středisková rada, v jejímž čele je vedoucí,
který je zároveň statutárním orgánem střediska.

Ukončení prázdnin ve
Svaté Kateřině
I přes současnou koronavirovou dobu se kateřinské děti měly možnost tradičně rozloučit s letními prázdninami a zpříjemnit si tak opětovný nástup do školních lavic. V sobotu 5. září se menší i větší děti
sešly na kateřinském hřišti, kde na ně čekal velký skákací hrad, na
stanovištích plnily různé sportovní úkoly, za něž byly odměněny
drobnými sladkostmi.
Letos se ve Svaté Kateřině nekonala (snad poprvé v historii) tradiční
Vatra, takže i opékání párků na hřišti bylo letošní premiérou. Sluníčko svítilo, hudba hrála, děti byly spokojené… takže moc děkujeme
kateřinským hasičům za příjemně strávené sobotní odpoledne.
Lenka Komárková
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Střípky vzpomínek

BOŽENA POKORNÁ (*1929) – 2. část
Ve Zpravodaji č. 3/4 2019 jsme otevřeli novou rubriku, ve které se prostřednictvím vzpomínek našich pamětníků můžeme na chvíli přenést do Šebrova-Kateřiny v dobách dávno minulých. První pamětnicí, která se s námi podělila o své
vzpomínky a příběhy, je paní Božena Pokorná ze Šebrova. V předchozím povídání jsme se přes dobu jejího dětství
a mládí dostali až k období druhé světové války.

Jak vzpomínáte na konec války?
Vzpomínám, jak Němci utíkali. Chodili po domech, vyháněli děti z postelí, aby se vyspali. Byli závistiví a vzteklí a za
žádnou cenu nechtěli, aby tady zůstalo něco Rusům. Stříleli koně – v každém příkopu ležel mrtvý kůň…
A co se potom dělo po příchodu ruské armády?
Vybavuji si, že všechny cesty byly ucpané – ruští vojáci táhli do Nového Města, kde měli sraz. Přišli nás osvobodit, ale
zároveň sebrali, co mohli. Lidé schovávali v lesích dobytek, aby jim ho nesebrali (i my jsme byli schovaní v lese v boudě
u zadní hájenky).
Zanedlouho nastoupil komunistický režim. Co se stalo s šebrovskými statkáři?
Statky fungovaly dál, ale už ne
jako soukromé, ale pod JZD
(poznámka pro mladší ročníky – JZD = jednotné zemědělské družstvo). Statkáři museli
družstvu odevzdat svoje pozemky, zvířata i stroje. Z majitelů statků se stali zaměstnanci JZD a dostávali plat.
Navíc museli každý rok plnit
výměrem stanovené povinné
dodávky živočišných i rostlinných výrobků (maso, mléko,
vejce, seno, obilí, brambory,
kukuřice, mák, zelenina).
Kde jste v té době pracovali
vy s manželem?
Já jsem chodila pracovat do
drůbežárny, která byla nahoře nad zahradnictvím. Patřila
k ní i líheň kuřat, kterou jsem
měla doma, protože jsem
Výměr, kterým se stanovily panu Pokornému povinné dodávky na rok 1956.
v noci musela vstávat a chodit obracet vajíčka (bylo potřeba je obracet ve dne i v noci každé dvě hodiny). V drůbežárně jsem pracovala až do důchodu
a poté ještě dalších pět let. Můj muž byl okresním tajemníkem
pro zemědělství v Boskovicích, ale protože nechtěl vstoupit
do Komunistické strany, musel jít pracovat do slévárny v Kuřimi (v roce 1952). Tam pracoval až do odchodu do důchodu.
Cítila jste někdy za dobu, co zde žijete, že by mezi Šebrovem a Kateřinou existovala nějaká rivalita?
Vždycky jsme se bavili společně, navštěvovali se, hráli divadlo, pořádali dohromady společenské akce. Nikdy jsem žádnou rivalitu nevnímala. A myslím, že je to tak dodnes.
Ze srdce děkujeme paní Boženě Pokorné za to, že se s námi
podělila o své vzpomínky a těšíme se na příběhy dalších pamětníků.
Martina Rychtarová

Jednou ze společně pořádaných akcí byly i Dožínky
(v první řadě stojí třetí zleva manžel paní Pokorné Václav).

