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Z Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
omlouváme se za opožděné vydání obecního zpravodaje, které bylo způsobeno
čerpáním dovolených a komplikacemi s vodou.
Současná situace s obecním vodovodním zdrojem zůstává po posledních aktuálních
zprávách stejná, vydatnost vrtu je pouze 168 m3 za den.
Další kroky, na kterých se nyní pracuje:
- napojení Zahorky na brněnský vodovod
- příprava na realizaci nového vrtu
Obecní zastupitelstvo
Projekt „Zeleň v obci“
V měsíci červnu byla dokončena 1. etapa projektu, při níž bylo realizováno kácení
poškozených a přestárlých dřevin, výsadba stromů a částečná výsadba keřů. V současné době
je znatelné, že příprava území pro výsadbu a samotná výsadba neproběhly zcela kvalitně.
Svědčí o tom prorůstání plevele na některých lokalitách a velký úhyn sazenic. Při kontrole
bylo zjištěno, že úhyn není způsoben pouze velkým suchem, nýbrž především špatnou
výsadbou. Dodavatelská firma je srozuměna s tím, že sjedná nápravu v nejbližším možném
termínu (nová výsadba, pokrytí některých ploch plachtami proti prorůstání - jedná se
např. o lokalitu ve Svaté Kateřině). Zálivku zajišťuje až do podzimního předání dodavatelská
firma.
V měsíci září – říjnu proběhne závěrečná etapa projektu, kdy budou dosázeny zbývající
plochy navržené v projektové dokumentaci.
Projektovou dokumentaci je možné zhlédnout v papírové podobě na OÚ.

Inzerce
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Ze zasedání obecního zastupitelstva
Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 16. 4. 2013
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo kupní smlouvu na prodej obecního
pozemku p.č. 540 o výměře 119m2 k.ú Šebrov za 11 900 Kč Agrodružstvu Brťov Lipůvka se sídlem Brťov - Jeneč č. 87.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo kupní smlouvu na koupi pozemku
p.č. 553/31 o výměře 220m2 a p.č. 549/3 o výměře 821m2 v k.ú. Šebrov za 20 820 Kč od
p. Šebesty.
 Redaktoři obecního zpravodaje seznámili zastupitele s možností inzerovat v obecním
zpravodaji. Komerční inzerce je určena pro místní podnikatele a OSVČ. Zastupitelstvo
obce Šebrov-Kateřina schválilo výši úhrady za komerční inzerci (reklamu) ve zpravodaji
obce takto: strana A5 – 500 Kč, řádková inzerce – 200 Kč.
 Mgr. Jana Klozová a Lenka Komárková pročetly koncept zápisu obecní kroniky za rok
2012 vyhotovený p. Matalem. Zastupitelstvo vzalo tento koncept zápisu na vědomí.
 Různé:
- Lenka Komárková informovala o nabídce zpoplatněné likvidace bio-odpadu
v kompostárně Blansko. Město Blansko obdrželo dotaci na vybudování kompostárny,
ta je však v současné době využita pouze na 50%. Na prezentaci firmy, která
kompostárnu provozuje, však nebyl ze strany starostů obcí o tuto službu zájem,
jelikož cena za likvidaci bio-odpadu a jeho svoz je příliš vysoká.
- Starosta informoval o zvýšené spotřebě vody ve Sv. Kateřině. Stále se pátrá po
příčině zvýšeného odběru, zatím nebyla nalezena žádná porucha na vodovodním
řádu.
- Pan Drtil se zeptal, jak bude zpevněna cesta Úvoz v Šebrově (k rybníčku). Starosta
odpověděl, že cesta nebude asfaltována, ale bude průběžně zpevňována.
Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 21. 5. 2013
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo uzavření smlouvy o právu provést stavbu
„Rekonstrukce křižovatky u ZŠ a vjezdu do obce“ s vlastníkem pozemků
tj. Jihomoravským krajem.
 Obci byla vrácena půjčka (2 000 000,- Kč) dle smlouvy, která byla poskytnuta
RNDr. Františku Kopřivovi. Úroky pro obec činily 240 000,- Kč.
 Obec získala povolení od stavebního úřadu na terénní úpravy v Končinách. Úpravy by
měly proběhnout v měsíci červnu.
 V sobotu 18. května proběhlo geodetické zaměření zájmového prostoru pro prodloužení
kanalizace ve Svaté Kateřině.
 Různé:
- Paní ředitelka školy Mgr. Klozová informovala zastupitelstvo o chystaných oslavách
100. výročí šebrovské školy. Tyto proběhnou ve dnech 21. – 22. června. V pátek si
budou moci návštěvníci prohlédnout prostory školy, v sobotu se uskuteční na hřišti
v Luzích vystoupení žáků spojené s Jarmarkem.
- Prezentaci neziskové obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou provedla
její manažerka Mgr. Zdeňka Dubová. Tato společnost vznikla z iniciativy starostů
měst a obcí za účelem společného postupu v řešení energetiky. Obecní zastupitelstvo
projedná nabídku na pracovní schůzce.
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Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 18. 6. 2013
 Informace investiční, finanční:
- Fotbalové hřiště v Luzích, poničené divokými prasaty, bylo oseto trávou.
- Opravuje se oplocení u vodojemu.
- Byl zhotoven polohopis a výškopis p.č. 92 ve Svaté Kateřině.
- V obci probíhá úprava zeleně v rámci projektu Zeleň v obci.
 Různé:
- Ředitelka školy informovala, že brožura k 100. výročí školy je připravena k tisku
(v nákladu 500 výtisků) na Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Šebrov v pátek
21. 6. 2013. Náklady bude hradit obec.
- Zastupitelé projednali diskusní příspěvky občanů na webu.
- Vysvětlení situace ohledně MŠ v Šebrově: Na základě prognózy z roku 2006 (počty
narozených a přistěhovaných dětí) začala obec již v roce 2006 plánovat opravy
a rozšíření stávajících prostor v budově školy. V letech 2007-2008 v půdních
prostorách vzniklo nové oddělení MŠ pro 10 dětí a jedna třída pro ZŠ. Pro školní rok
2008/2009 tak obec mohla uspokojit všechny požadavky rodičů k přijetí dětí do MŠ
a základní škola se z důvodu vyššího počtu žáků změnila z dvoutřídní na trojtřídní.
Pro rekonstrukci celkové budovy školy vynaložila obec během posledních let nemalé
finanční prostředky.
- Současný stav v MŠ: Nepřijetí některých dětí do mateřské školy v loňském a letošním
roce bylo způsobeno velkým počtem narozených a přistěhovaných dětí v roce 2009.
Z tohoto důvodu obec stále hledá cesty k navýšení kapacity mateřské školy.
V současné době se rýsuje možnost navýšení míst v půdním prostoru dle nových
platných směrnic (o cca 3-4 místa) od 1. 9. 2013. Danou problematiku řeší pan
starosta s pomocí paní ředitelky, konečné rozhodnutí padne o hlavních prázdninách.
- Současná prognóza ukazuje na to, že maximální naplněnost MŠ se předpokládá ve
školním roce 2013/2014 a 2014/2015. V roce 2015/2016 již dojde k poklesu počtu
dětí v MŠ natolik, že bude volných cca 11 míst pro děti narozené v roce 2013.
Z tohoto důvodu jsou návrhy některých občanů (výstavba nové MŠ nebo zřízení DS
) vysoce nehospodárné řešení pro naši obec. Co se týče kritérií pro přijímání dětí do
mateřské školy - každá MŠ si stanovuje svoje vlastní a ta jsou veřejně přístupná. Ta
letošní byla sestavena podle metodiky ombudsmana tak, aby nebyla diskriminační.

Víceúčelový objekt
Aktuálně je pozastaveno řízení o územním rozhodnutí po místním šetření stavebního
úřadu, který si vyžádal doplnění dokumentace jako reakci na požadavky některých účastníků
výstavby. Jedná se posouzení zhoršení podmínek vzdálenějších objektů pro bydlení,
z hlediska hluku a oslunění po zahájení provozu haly a také posouzení viditelnosti centrálního
objemu haly z hlediska dominace oproti ostatní zástavbě. Tyto celkem nadstandardní doklady
v této fázi projektu budou doplněny dle výzvy SÚ a předpokládáme úspěšné vydání územního
rozhodnutí a následně stavebního povolení. Po vydání stavebního povolení provedeme
výběrové řízení na dodavatele haly, které nám určí celkové investiční náklady, o kterých
předpokládáme širokou diskuzi.
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Pozvánka
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Aktuální dění v obci
Jistě jste si všimli, že se něco děje v pálenici. Loni zemřel provozovatel a majitel
zařízení pan Cimbálnik. Jeho dědici nabídli toto zařízení Spolku zahrádkářů za nepřijatelnou
cenu, a proto bylo rozhodnuto zakoupit kompletně nové zařízení DESTILA KPD 150. To
vyžaduje mnohé stavební úpravy včetně rozvodu vody, odpadů, plynu a elektřiny. Celkově
bude oprava stát zhruba 300 tisíc korun. Je snahou Spolku zvládnout práce tak, aby mohlo být
pálení zahájeno ještě v této sezoně, alespoň v polovině září. Foto ukazuje postup stavebních
prací.

Hala Spolku zahrádkářů potřebuje opravu fasády, výměnu oken a zateplení. Počítá se zde
s celkovými náklady až 2 mil. korun, ale na celou polovinu se podařilo získat dotaci z EU
programu životního prostředí. V souvislosti s pracemi žádají zahrádkáři o shovívavost
zákazníků v obchodě paní Brodíkové, protože stavební práce budou probíhat i z přední strany
budovy. Jedná se hlavně o bezpečnost. Práce již započaly a měly by skončit v polovině září.
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Sportovní hřiště v Luzích se již zelená. Zasetá tráva je zavlažována a je tedy jisté, že od srpna
začne opět malá kopaná a to každou sobotu od 16 hodin. Máme možnost přijít povzbudit naše
hráče a přitom se můžeme i občerstvit. Co však mrzí, že tato práce je mařena jednotlivci, kteří
na tuto upravenou plochu vjíždějí autem.

Nové garáže za chvíli vyrostou na konci ulice v Končinách. V současné době zajišťuje obecní
úřad opěrnou zeď a pak bude postupovat s vlastní výstavbou garáží.

Moštování
Moštovat se započne v měsíci září každý pátek od 15 do 18 hodin. Více jak 5 pytlů je třeba
telefonicky objednat.
Ceny: pro členy - 2 Kč/1 litr, pro nečleny - 4 Kč/1 litr
Prodej moštu: v pátek od 16 do 18 hodin v klubovně Spolku zahrádkářů nebo v sobotu
od 9 do 11 hodin v č.p. 150 (naproti hospodě)
Cena: 20 Kč + láhev/1 litr (možno si vzít svoji nádobu)
Bližší informace na webu Spolku zahrádkářů: www.spolekzahradkarusebrov.cz
Zpracoval: Jan Matal
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Šebrovská škola oslavila 100. výročí
Oslavy proběhly ve dnech 21. a 22. června 2013. V pátek 21. června se uskutečnilo
slavnostní setkání všech bývalých a současných zaměstnanců školy. Mezi pozvanými hosty
nechyběl ani bývalý starosta obce RNDr. František Kopřiva. Všechny přítomné přivítal
současný starosta pan Jiří Nechvíle a ředitelka školy Mgr. Jana Klozová. Po krátkém posezení
a občerstvení následovala prohlídka školy, která byla za tímto účelem slavnostně vyzdobena
žákovskými pracemi a dobovými fotografiemi.

Až do večerních hodin přicházeli návštěvníci různých věkových skupin, aby se
podívali, jak se šebrovská škola za posledních pár let změnila. Prošli si všechny dnes již
moderně vybavené prostory školy a mnozí se nestačili divit, jaké krásné třídy nahradily
původní rozlehlou půdu. Velkou pozornost vzbudily fotografie z historie školy. Bylo pro nás
potěšením pozorovat návštěvníky, s jakým zájmem si je prohlíží ve snaze najít sebe nebo
někoho známého. Mnozí zavzpomínali na své dětství strávené v této škole a neopomněli
přidat i nějaký ten životní příběh.

Oslavy pokračovaly v sobotu od 14:00 hodin na fotbalovém hřišti v Luzích. Program
zahájily děti MŠ lidovými písničkami a tanečky. Žáci ZŠ vystoupili s pásmem zachycujícím
dějiny českých zemí a naší obce za posledních 100 let.
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Kulturní vystoupení pokračovalo v hudebním duchu. Nejprve se své hudební vlohy
předvedli žáci navštěvující na naší škole pobočku ZUŠ Adamov hrou na různé hudební
nástroje, v závěru vystoupila místní hudební skupina Paradigma. Samozřejmě se uskutečnil
slíbený prodej dětských výrobků a dražba obrazů. Podle ohlasů veřejnosti se celá akce zdařila.

Děti i paní učitelky si spokojeně oddechly a začaly se těšit na letní prázdniny. Těm
ještě předcházelo tradiční spaní ve škole, loučení s předškoláky a žáky 5. ročníku.

Zpracovala: Mgr. Jana Klozová

-9-

Zpravodaj obce Šebrov-Kateřina

2/2013

Z historie obce
Fotografie a historické materiály se velmi těžko získávají. Proto jsem velmi rád, že pro
kroniku poskytl velký počet historických fotografií pan Alois Drtil a upřímně mu děkuji. Snad
i vy, ostatní občané, najdete doma materiály k využití. Nemusíte se o ně obávat, neboť si je
naskenujeme a originály vám vrátíme. Pro dnešek ukázka několika snímků staveb v minulosti
a dnes.
 Uvidíte i mnohé činnosti v obci – sportovní, amatérská divadla, hasiči.
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 V Šebrově bylo vždy plno řemesel, děděných z otce na syna, jako tomu bylo u kováře
pana Charváta. Manželka se zabývala obchodem s drůbeží. Poznáváte, že je to tentýž
dům?

 Další dvojice snímků ukazuje obec před stavbou nové silnice z roku 1960 a dnes. Na
Horce byl před lety ovocný sad, dnes je totálně zarostlá.

 Obchod F. Šindeláře dnes už nikdo z nás nemohl vidět, protože foto pochází někdy
kolem roku 1910.

SOUTĚŽ A jak vypadá dům dnes? O jaký dům v Šebrově se jedná? Pátrejte, tipujte. Vaše
tipy můžete zaslat na e-mail lekoma@seznam.cz nebo volejte na tel. 725 125 021 (Lenka
Komárková) do 15. října 2013. Vylosovaný výherce obdrží dárkový balíček. Správné řešení
bude uveřejněno v příštím čísle Zpravodaje.
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Informace ze sportu
Oddíl malé kopané (www.mkblansko.cz) se v polovině sezóny nachází na osmém
místě pořadí tabulky 4. ligy blanenského okresu. Získali jsme 14 bodů a držíme kontakt se
středem tabulky. A podařilo se nám zaskočit i některé favority. Protože jsme celou jarní
sezónu odehráli na hřištích soupeřů, na kterých byla někdy hrací plocha i daleko horším stavu,
než ta naše poškozená od divokých prasat, musíme hodnotit naše působení ve vyšší soutěži
pozitivně. Od 17. srpna zveme všechny příznivce každou sobotu do Luhů na druhou polovinu
soutěže, kterou odehrajeme kompletně doma. Děkujeme panu Kopřivovi, který opravil
poškozenou hrací plochu hřiště a panu Trtílkovi, který zajišťuje pravidelné zavlažování
nového travního porostu z místního potoka.
Volejbalový oddíl srdečně zve všechny, kteří by chtěli zkusit naše plácání na hřiště
před školou na páteční a nedělní podvečery.
V sobotu 22. 6. 2013 se uskutečnil tradiční turnaj v nohejbale trojic na hřišti u školy.
Hlavnímu organizátorovi turnaje Jiřímu Bradáčovi se podařilo dát dohromady 8 týmů
z nejbližšího okolí, které si to po roce opět rozdali o šampióna Šebrova s těmito výsledky:
1. místo: Miloš Motyčka, Marek Nechvíle, Jiří Buchta
2. místo: Jiří Bradáč, Libor Chlup, Pavel Ševčík
3. místo: Radim Motyčka, Vít Kovář, Šeránek Michal
Děkujeme tímto organizátorovi a všem zúčastněným za parádní akci, která si již vydobyla
svoje pevné místo ve společensko-sportovním kalendáři naší obce a pevně věříme, že na něm
zůstane co nejdéle.

Zpracoval: Ing. David Skoupý
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