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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás informoval o investičních, neinvestičních akcích a opravách v roce 2013.
Neustále se potýkáme s problémy způsobenými zdlouhavým procesem stavebních povolení.
 Průtah obcí - původně dohodnuté a zhotovené projekty, na které mělo stačit územní
umístnění, se musely přeprojektovat na stavební povolení se všemi novými
vyjádřeními dotčených orgánů, správců sítí a majitelem komunikace. Teď jsme ve fázi
žádostí o stavební povolení na SÚ v Blansku. Předpoklad zahájení stavebních prací je
duben-květen 2014. Vyprojektovaná cena činí 1 200 000 Kč. Jedná se o přechod nad
novými zastávkami s ostrůvkem a osvětlením, zpomalovací práh s přechodem na staré
silnici, křižovatka u ZŠ - přechod a místo pro přecházení, osvětlení, ostrůvky,
zpomalovací šikana na vjezdu do obce.
 Víceúčelový objekt - přístavba k OÚ, ke dni 15. 10. 2013 bylo konečně dokončeno
územní řízení, ke kterému byla podána žádost již 28. 12. 2012.
 Garáže v Končinách - v jarních měsících proběhlo odtěžení stráně, byla postavena
opěrná zeď, svépomocí položeny obrubníky, zhotoveny a zahutněny podkladní vrstvy
komunikace. Čeká se na položení asfaltového koberce.
 Byly zahájeny terénní úpravy (odtěžen svah) pro budoucí parkoviště při vjezdu do
Končin.
 Územní plán obce – dne 8. 10. 2013 se konalo veřejné projednání návrhu Územního
plánu. Do konce roku 2013 je předpoklad vydání nového ÚP.
 Obecní vodovod – bylo zhotoveno nové oplocení u vodojemu, instalováno nové
čerpadlo ve vrtu, došlo ke generálce potrubí ve vodojemu s novým ultrazvukovým
měřením na odtoku.
 Nový vrt – byl proveden průzkum a výběr lokality a hydrogeologický průzkum
s návrhem čtyř možných umístnění vrtů. Při podpisu kupní smlouvy nedošlo k dohodě
s vlastníkem pozemku pro vrt č. 1. Z tohoto důvodu byly podány nové žádosti ohledně
vrtu č. 2. Všechna povolení k vyhloubení vrtu byla získána dne 10. 10. 2013.
Předpoklad zahájení hloubení vrtu je 11. 11. 2013.
 Napojení Zahorky na vodu z Vranova - po technické stránce je vše připraveno
k provozu a dodávce vody. Řeší se dohoda mezi vlastníky provozně souvisejících
vodovodů (Vranov-Šebrov).
 Dotační projekt „Obnova zeleně v obci“ – projekt byl dokončen. Jeho realizaci
provedla firma Zahradnické úpravy s.r.o.
 Chodník ve Svaté Kateřině – oprava je prováděna svépomocí pracovníky OÚ, pokud
počasí dovolí, je plánována oprava osvětlení u nového chodníku.
 Hřiště v Luzích – na podzim roku 2012 byl trávník zničen černou zvěří. Plocha byla
oseta novým trávníkem.
 Dále je plánováno vyasfaltování komunikace u garáží v Končinách a pokládka
asfaltového koberce na cestu ke hřbitovu (cca 100m).
 Kromě projektu „Průtah obcí“ je předpoklad splnění navrhovaných oprav a investicí
plánovaných pro letošní rok.

Jiří Nechvíle, starosta obce
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Ze zasedání obecního zastupitelstva
Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 16. 7. 2013
 Starosta obce informoval zastupitelstvo o rozpracovaných investičních akcích:
- Garáže Končiny – koncem týdne bude postavena opěrná zeď. Obec bude v nejbližší
době vyzývat občany, kteří mají zájem o koupi pozemku pro výstavbu garáže
v Končinách. Bude se jednat o 7 garáží.
- Parkoviště Končiny – pokračují terénní úpravy.
- Stavební úřad v Blansku přerušil řízení o vydání územního rozhodnutí pro přístavbu
víceúčelového objektu v obci z důvodu nadstandardních požadavků stavebního úřadu
při místním šetření.
- Dále probíhá úprava zeleně v obci v rámci projektu Zeleň v obci.
 Různé:
- Ředitelka školy Mgr. Klozová informovala obecní zastupitelstvo o stanovisku
projektanta k možnosti navýšení kapacity mateřské školy dle nových právních
předpisů. Během prázdnin budou provedeny nezbytné stavební úpravy. V současné
době je podána žádost na KHS o schválení navýšení kapacity MŠ od 1. 9. 2013.
Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 20. 8. 2013
 Starosta seznámil občany se současným stavem obecního vodovodu a opatřeními, která
se dělají pro obnovení nepřetržité dodávky vody v obci:
- 21. 8. 2013 bude instalováno do vrtu nové silnější čerpadlo, které svým výkonem
zajistí větší množství dodávané vody do vodojemu.
- Bude se intenzivně pokračovat v jednání o dodávce vody z BVK pro místní část
Zahorka, a to v co nejbližším termínu.
- Během září a října se uskuteční zkušební vrt na vytipované lokalitě.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo navýšení kapacity MŠ, jejíž činnost
vykonává Základní škola a Mateřská škola Šebrov, okres Blansko, příspěvková
organizace, z 35 dětí na 40 dětí od 1. 9. 2013.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo kupní smlouvu na koupi pozemku
p.č. 209/3 o výměře 146 m2 v k. ú. Svatá Kateřina od rodiny paní Zezulové za účelem
vybudování parkového stání pro místní část Svatá Kateřina.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo smlouvu o půjčce a dohodu o právu
vyplnit blankosměnku. Obec Šebrov-Kateřina půjčí RNDr. Fr. Kopřivovi 2 000 000 Kč
za úrok 6% p.a.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo smlouvu o zřízení zástavního práva
k nemovitostem, kterou uzavře mezi obcí Šebrov-Kateřina a paní Janou Kopřivovou
(zástavce).
 Starosta obce seznámil OZ o ukončení termínovaného vkladu k 2. 8. 2013 u Raiffeisen
banky. Vložená částka činila 4 000 000,- Kč a úroková sazba 2.60% p.a. přinesla
výnos 213 223,- Kč. Starosta navrhuje převést tuto částku na spořicí účet u téže banky
s výnosem 1,1%. Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo převod 4 213 223 Kč
z b.ú na spořicí účet u Raiffeisen banky.
 Různé:
- Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina se seznámilo se Zastavovací studií rodinných
domů Šebrov – lokalita Za humny parc.č. 510/10 vypracovanou USB, spol. s r.o.
a bere ji na vědomí jako podklad vyřešeného území pro zpracování nového ÚP.
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Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 17. 9. 2013
 Mgr. Klozová informovala o projektu Zeleň v obci. V měsíci červnu neproběhla výsadba
zeleně dobře, spousta keřů uhynula. Tyto budou znovu vysázeny s podzimní výsadbou.
Došlo ke změně v projektu (byla vyloučena lokalita v Končinách), změna byla schválena.
Na přelomu září a října by mělo dojít k dokončení výsadby v obci.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo poskytnutí půjčky Spolku zahrádkářů
Šebrov ve výši 1 000 000,- Kč na jeden rok a úrok 2% p.a.
 Směnná smlouva - na dnešním zastupitelstvu mělo být přijato usnesení o směnné
smlouvě mezi obcí a panem Floriánem. Po vyvěšení záměru směnit pozemek p.č. 610/11
se přihlásil pan Tlapák, že by odkoupil část pozemku ze zmiňované parcely. O této
žádosti pana Tlapáka byl pan Florián informován. V pondělí 16. 9. 2013 byly na OÚ
podány žádosti o odkoupení dalších dílčích částí pozemku p.č. 610/11 dalšími občany
Šebrova. Zastupitelstvo obce chce vyjít žádostem občanů vstříc. Z tohoto důvodu nebyla
projednána směnná smlouva. Jsou možné dvě varianty prodeje – prodej celého pozemku
jednomu z žadatelů nebo varianta rozparcelování pozemku a prodej jednotlivých parcel
žadatelům. Žádostmi se bude zastupitelstvo zabývat na příštím zasedání zastupitelstva.
 Informace o stavu obecního vodovodu:
- Na dnešním zastupitelstvu mělo být schváleno znění smlouvy o dodávce vody
z BVK. Právní oddělení BVK však čeká na uzavření smlouvy (Dohoda o úpravě
vzájemných práv a povinností vlastníka vodovodního řádu) mezi obcemi
Šebrov-Kateřina a Vranov. Zasedání zastupitelstva ve Vranově se koná v říjnu.
Z technického hlediska se čeká na redukční ventil, poté bude následovat proplach
potrubí a rozbor vody, což je záležitost cca dvou pracovních dnů.
- Nový vrt – kupní smlouva schválená zastupitelstvem na zasedání dne 16. 7. 2013
mezi obcí Šebrov-Kateřina a sourozenci Závodníkovými se neuzavřela z důvodu
dalších finančních nároků jednoho z prodávajících. Byly podány nové žádosti
o stanoviska Povodí Moravy a Krajského úřadu JMK-OŽP k zbudování
hydrogeologického průzkumného vrtu na pozemku obce ve stejné lokalitě.
 Různé:
- Starosta vyzval členy finančního a kontrolního výboru k provedení kontrol a zápisů
z těchto kontrol do 10. října 2013.
- Starosta podal informaci o nabídce Pečovatelské služby Místních sociálních služeb,
o.p.s., která poskytuje terénní pečovatelskou službu v Jihomoravském kraji lidem, jež
mají sníženou soběstačnost, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Informace jsou vyvěšeny na webu obce a ve vývěsní schránce OÚ.
- Dne 8. října 2013 v 17:00 hodin se v zasedací místnosti Obecního úřadu
Šebrov-Kateřina bude konat veřejné projednání návrhu Územního plánu
Šebrov-Kateřina za účasti zpracovatele Urbanistického střediska Brno. Jeho zástupci
provedou odborný výklad. Účast zastupitelů je povinná.
- Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo finanční dar ve výši 39 000,- Kč na
zapůjčení krojů pořadatelům šebrovských hodů.
- Lenka Komárková informovala zastupitelstvo o instalaci nové kyvadlové houpačky
na dětském hřišti ve Svaté Kateřině.
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Volby do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2013
Šebrov-Kateřina

číslo
1
20
21
11
4
17
6
2
23
3
18
9
10
15
5

Kandidátní listina
Platné hlasy
název
celkem
%
Česká str.sociálně demokratická
94
22,32
ANO 2011
86
20,42
Komunistická strana Čech a Moravy
63
14,96
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lidová
50
11,87
TOP 09
35
8,31
Úsvit přímé dem. Tomia Okamury
29
6,88
Občanská demokratická strana
26
6,17
Strana svobodných občanů
11
2,61
Strana zelených
10
2,37
Česká pirátská strana
5
1,18
Dělnická strana sociální sprav.
4
0,95
Politické hnutí Změna
3
0,71
Strana soukromníků ČR
2
0,47
Strana práv občanů ZEMANOVCI
2
0,47
Hlavu vzhůru-volební blok
1
0,23

Šebrov
Kandidátní listina
Platné hlasy
číslo
název
celkem
%
1 Česká str.sociálně demokratická
64
20,38
20 ANO 2011
65
20,70
Komunistická strana Čech a
21 Moravy
51
16,24
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lidová
41
13,05
4 TOP 09
31
9,87
17 Úsvit přímé dem. Tomia Okamury
21
6,68
6 Občanská demokratická strana
14
4,45
2 Strana svobodných občanů
8
2,54
23 Strana zelených
5
1,59
3 Česká pirátská strana
5
1,59
18 Dělnická strana sociální sprav.
3
0,95
9 Politické hnutí Změna
3
0,95
10 Strana soukromníků ČR
2
0,63
15 Strana práv občanů ZEMANOVCI
1
0,31

Voličů v seznamu: 612
Vydané obálky: 424
Volební účast: 69,28 %
Odevzdané obálky: 424
Platné hlasy: 421
Platných hlasů: 99,29 %

Svatá Kateřina
Kandidátní listina
číslo
název
1 Česká str.sociálně demokratická
20 ANO 2011
Komunistická strana Čech a
21 Moravy
6 Občanská demokratická strana
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lidová
17 Úsvit přímé dem. Tomia Okamury
23 Strana zelených
4 TOP 09
2 Strana svobodných občanů
5 Hlavu vzhůru-volební blok
15 Strana práv občanů ZEMANOVCI
18 Dělnická strana sociální sprav.
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Platné hlasy
celkem
%
30
28,03
21
19,62
12
12
9
8
5
4
3
1
1
1

11,21
11,21
8,41
7,47
4,67
3,73
2,80
0,93
0,93
0,93
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Šebrovské hody
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Talenti ze Svaté Kateřiny
V tomto čísle Zpravodaje představujeme občanům úspěšné děti a mládež ze Svaté Kateřiny.
 Vanda Buřtová - elektrická kytara
Čtrnáctiletá Vanda již druhým rokem navštěvuje Soukromou ZUŠ v Blansku. Věnuje se
zde hře na elektrickou kytaru a jejím učitelem je Martin Kovář. Ten je však zároveň
kapelníkem blanenské „čochové“ skupiny Prorock2. Již několikrát měla Vanda možnost
zahrát si s touto kapelou.

 Klára Krejčiříková - atletika
Jedenáctiletá Klára Krejčiříková se ve volném čase věnuje atletice, a to zejména skoku
vysokému, kde vede české atletické tabulky. Letos se jí podařilo ve své kategorii zvítězit
v osobním rekordu 143 cm na European kids athletics games.

 Romana Tomášková – silniční závody motocyklů
Patnáctiletá Romana Tomášková se stala mistryní České republiky v silničních závodech
motocyklů pro rok 2013. Ve své teprve druhé sezóně mezi dospělými skončila ve všech třech
závodech letošního MR pokaždé na 2. místě, což v součtu bodů znamenalo zisk titulu ve třídě
125gp/Moto3. V seriálu osmi závodů Alpsko-Jadranského šampionátu si vyjela v konkurenci
24 jezdců z šesti zemí celkově 3. místo, jako nejlepší zástupce České republiky.
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 Jan a Roman Šindelářovi – horská kola
Pohár Drahanské vrchoviny je seriálová soutěž závodů horských kol v regionu Drahanské
vrchoviny. Zazávodit si mohou nejmenší děti, žactvo, mládež, veteráni, hobby i elitní jezdci.
V kategorii chlapci 10-12 let dosáhl celkového prvenství Jan Šindelář. Jeho mladší bratr
Roman Šindelář skončil v kategorii chlapci 7-9 let na krásném 5. místě.

 Ondřej Šindelář - hokej
Ondřej se od šesti let věnuje lednímu hokeji. Začínal jako hráč přípravky HC BLANSKO,
dále přestoupil do ml. žáků HC BOSKOVICE a do st. žáků HC VSK TECHNIKA BRNO,
kde v současné době hraje krajský přebor st. dorostu na postu obránce. Pyšní se několika
medailemi a pohárem z turnajů různých věkových kategorií. V letošní sezoně byl vybrán mezi
deset hráčů, kteří hrají nejvyšší dorosteneckou ligu Rakouska za HC LVI BŘECLAV.
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Z historie obce
 Vyhodnocení soutěže z minulého Zpravodaje. Na černobílé fotografii se nachází
dnešní dům číslo 56 manželů Sedláčkových ze Šebrova. Výherce obdrží dárkový
balíček.

 Na následující fotografii je zachycena poslední selská usedlost s doškovou střechou
číslo 4, která byla stržena. Na jejím místě byla vystavěna budova nová, jejíž zbytek
byl zbourán před dvěma roky.

 Fotografie, zachycující pohřeb, je pořízena někdy před rokem 1950. Jsou na ní
zobrazeny mostky přes potok, které vedou k jednotlivým stavením. Druhou fotografii
z dnešních dnů už určitě poznáte.
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 Díky panu Z. Němcovi se dochovala fotografie zachycující nápis propagující výkrm
hus v Šebrově z roku 1961.

 A něco ze Svaté Kateřiny… Na fotografiích je zdokumentováno uschovávání zvonu
z kateřinské zvonice před Němci v roce 1942. Je zde zachycen člen Kostelní jednoty
pan Jan Matal s neteří. Jak je vidět, zvon v té době byl značně poškozen.
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Informace ze sportu
Soutěže malé kopané našeho okresu (www.mkblansko.cz) jsou již ukončeny. Jako
nováček 4. ligy blanenského okresu jsme si nevedli vůbec špatně a do posledního kola jsme se
rvali o přímý postup, který zaručuje umístění na prvním nebo druhém místě tabulky.
Celkově jsme skončili třetí s odstupem jednoho bodu na druhé a dvou bodů na první
místo. Přestože jsme se umístili těsně za postupovými pozicemi, jednoznačně se jedná
o nejúspěšnější sezónu v celé historii existence našeho oddílu malé kopané a musíme ji
hodnotit velice pozitivně. A kdo ví, možná se ukáže i to naše 3. místo nakonec postupové,
jako se stávalo v minulých letech díky obvyklým reorganizacím soutěží.
Mimo sezónu se budeme scházet na hřišti před školou každou středu v 18:00 a neděli
v 10:00 hodin.
Zpracoval: Ing. David Skoupý

Inzerce

ČTVRLETNÍ ZPRAVODAJ OBCE ŠEBROV-KATEŘINA 3/2013
Obecní úřad Šebrov-Kateřina, Šebrov 64, 679 22 Lipůvka, www.sebrov-katerina.cz
Vydavatel: Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina, registrováno: MK ČR E 20213
Redakční rada: Lenka Komárková, Mgr. Jana Klozová, Ing. David Skoupý, Barbora Komárková
Příští číslo: leden 2014

- 12 -

