Zpravodaj obce Šebrov-Kateřina

1/2014

Slovo starosty k investičním stavbám a opravám v letošním roce
Opravy místních komunikací se z větší části uskutečnily v měsíci dubnu. Jednalo se
o lokální opravy povrchů (popraskaný povrch, výšková úprava vpustí, výkopy po poruchách
na vodovodním řadu) převážně ve Svaté Kateřině. Dále byly provedeny opravy povrchů na
místních komunikacích položením asfaltového koberce (Sv. Kateřina - začátek místní
komunikace ke hřbitovu, Šebrov - komunikace před novými garážemi v Končinách,
komunikace na Zahorku včetně chodníku).
Co se týká obecního vodovodu, bylo dne 19. května 2014 zprovozněno posílení
dodávky vody na Zahorku přes vranovský vodovod. Byl také zahájen projekt na průzkumný
vrt v blízkosti stávajícího vrtu HV3 a zaslány poptávky na cenu vrtných prací (v současné
době se nabídky konzultují, „dolaďují“ se technické možnosti i parametry a časové možnosti
zhotovitelů).
Které připravené investice a opravy nás čekají během prázdninových měsíců? V ZŠ
a MŠ Šebrov bude provedena výměna podlah ve třídách v prvním patře. Stávající parkety
budou vyměněny za vinylovou podlahu. Dále dojde k opravě vstupního schodiště.
Dalším projektem, který je připraven k realizaci, je projekt „Průtah obcí Šebrov“. Bylo
konečně získáno stavební povolení a ukončeno výběrové řízení na zhotovitele.
Oprava budovy Obecního úřadu v Šebrově bude spočívat ve výměně oken, změně
vytápění (z důvodu dosluhujících topidel FAP) a zateplení půdy.
Jiří Nechvíle, starosta obce
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Ze zasedání obecního zastupitelstva

Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 21. 1. 2014
 Informace o obecním vodovodu:
- V pondělí 27. ledna bude podepsán souhlas vlastníka pozemku, který je potřeba ke
smlouvě mezi obcemi Vranovem a Šebrovem. Dalším krokem bude podepsání
smlouvy o dodávce vody s BVaK.
- Byla provedena kamerová kontrola stávajícího vrtu. Otvory výpažnice jsou zarostlé
sedimenty ve velké míře a to cca 5 let od posledního čistění. Stav vrtu odpovídá jeho
stáří, i z tohoto důvodu pokračujeme v hledání nového zdroje.
- V současné době probíhá na stávajícím vrtu monitorování hladiny vody.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo vyrovnaný rozpočet obce Šebrov-Kateřina
na rok 2014 ve výši 9 140 800,- Kč.
Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 2. 2014
 Informace o obecním vodovodu:
- Mgr. Kalabusem byl vypracován návrh dohody o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů (Šebrov – Vranov). Nyní se
čeká na vyjádření zastupitelstva obce Vranov. V úterý 4. března 2014 se starosta obce
zúčastní schůzky se zástupci BVaK ohledně množství odebírané vody.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo rozdělení kladného výsledku hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šebrov za rok 2013 ve výši 15 714,24 Kč takto: do
fondu rezerv 3 143,24 Kč a do fondu odměn 12 571,- Kč příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Šebrov.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo Směrnici č. 1/2014 k schvalování účetní
závěrky.
 Informace starosty obce:
- E.ON nepovolí instalaci osvětlení u Závodníků v lokalitě Svinovsko z důvodu vedení
veřejného osvětlení v ochranném pásmu trafostanice. Řešením je zřízení nového
přípojného místa na NN vedení (sloup) pro dvě světla.
- E.ON souhlasí s podáním žádosti o připojení stávajících i budoucích garáží
v Končinách
- garáže Končiny – v prvním kole se přihlásili dva zájemci o tři pozemky pro výstavbu
garáží
- byla podána žádost na SÚ Blansko o stavební povolení na projekt „Průtah obcí“
- je vypracován projekt na změnu vytápění budovy obecního úřadu
- ve Svaté Kateřině probíhá oprava místní komunikace
- probíhá výběrové řízení na opravu komunikací – Šebrov (Zahorka, Končiny), Svatá
Kateřina (cesta ke hřbitovu)
Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 18. 3. 2014
 Informace o obecním vodovodu:
- Ve čtvrtek 6. března 2014 proběhlo jednání se zástupci BVak ohledně odběru vody.
Jednáním byl domluven odběr 20 m3 denně minimálně na dva roky. V bodě č. 4
dnešního jednání zastupitelstvo projedná Dohodu o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi obcemi Vranov
a Šebrov-Kateřina. Větší odběr vody však není možný bez velké finanční zátěže
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(vybudování nového vodojemu, výměna přívodního potrubí z Vranova).
- Do budoucnosti se obec bude tedy zabývat přívodem vody ze Svinošic (VAS).
Starosta obce začal okamžitě o této variantě vyjednávat.
Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo Dohodu o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi obcemi Vranov a ŠebrovKateřina uzavřenou dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s kupními smlouvami na prodej obecních pozemků
určených k výstavbě garáží v Končinách. V současné době se prodávají tři pozemky.
Záměr prodat pozemky k výstavbě garáží byl zveřejněn na úřední desce od 24. 1. 2014 do
28. 2. 2014.
Iniciativou hasičů ze Svaté Kateřiny je domluven prodej nákladního hasičského auta
Tatra 805. Záměr prodat toto vozidlo byl zveřejněn na úřední desce od 25. 2. 2014 do
18. 3. 2014. Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo kupní smlouvu na prodej
nákladního hasičského auta Tatra 805 za 50 000,- Kč.
Na zasedání v měsíci září 2013 byla zastupitelstvem projednána žádost Lesů České
republiky – správa toků (zastoupeny Ing. Doležalem) o prodej části pozemku p.č. 79 k.ú.
Svatá Kateřina. Jednalo se cca o 310 m2 z celkové výměry pozemku. Touto koupí LČR
podmiňují opravu toku na Potůčku. Zastupitelstvo obce se rozhodlo uvedený pozemek
LČR darovat. Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo darovací smlouvu na část
parcely (max. 390 m2) p.č. 79 k.ú. Svatá Kateřina Lesům České republiky a.s.
Ve Svaté Kateřině byla dokončena oprava komunikace (metoda nahřívání a dodávání
asfaltu). Cena za opravu činila 70 000,- Kč.
V současné době se provádí přípravy na opravu komunikací v obou částech obce.
Výběrovým řízením byla pro realizaci oprav vybrána firma Eurovia.cz
10. března 2014 úspěšně proběhl účetní audit – přezkoumání hospodaření za rok 2013.
Při konečném přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Znáte některou z naučných stezek v okolí Brna?
Vážení přátelé lesa a přírody, jistě pro vás není novinkou, že se v okolí Brna rozkládají
rozlehlé lesní porosty přístupné veřejnosti. Významnou část lesních porostů o rozloze více než
8200 ha spravuje a obhospodařovává společnost Lesy města Brna, a.s. Jedná se o největší
městský majetek v České republice, který má zejména obecně prospěšné poslání. Kromě
odborné správy a rozvoje lesního majetku statutárního města Brna a některých okolních obcí
se tato společnost zabývá i dalšími činnostmi, jako např. pěstební a těžební činností, výrobou
a prodejem dříví, provozuje lesní a okrasné školkařství, údržbu veřejné zeleně, či správu
drobných vodních toků na území statutárního města Brna.
Pravděpodobně někteří z vás již navštívili naučné stezky Deblínskou, Brněnskou či
Lipůveckou, které prostřednictvím informačních tabulí poskytují informace o různých
zajímavostech brněnských lesů. Součástí naučných stezek jsou i odpočinková místa, několik
lesních studánek a altánů, které zpříjemní pobyt pěším návštěvníkům i cyklistům. Studánky
mají význam nejenom jako zdroj vody pro lesní zvěř a prameniště lesních toků, ale jsou
i významným estetickým prvkem v lese. Dalším, veřejností oblíbeným, místem je obora
Holedná, sloužící chovu mufloní a dančí zvěře. Tato obora je svým umístěním uprostřed
města naprosto výjimečná, protože zejména městské děti nemají tolik příležitostí vidět na
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vlastní oči život divoké zvěře a v Brně mohou zvěř pozorovat z bezprostřední blízkosti denně.
I zde je vybudována naučná stezka.
Společnost Lesy města Brna, a.s. se taktéž věnuje i stále oblíbenější lesní pedagogice.
Co je jejím smyslem? Lesní pedagogika má prohloubit u veřejnosti zájem o les a objasnit
význam hospodaření v lese, zlepšení vztahu člověka k lesu a k přírodě obecně, podporuje
a objasňuje práci lesníků a zájem o dřevo jako obnovitelnou surovinu.
Lesní oblasti v okolí Brna jsou vyhledávány stovkami obyvatel přilehlých obcí a města
Brna díky snadné dopravní dostupnosti i husté síti turistického značení. Krásy přírody se zde
snoubí s pro návštěvníky atraktivním systémem rekreačních prvků, který je společností Lesy
města Brna, a. s. nejen pravidelně udržován, ale také neustále rozšiřován. Aktuálně je tu pro
vás další naučná stezka, přijměte proto pozvání na zajímavou a poučnou procházku
v příjemném komplexu lesních porostů Babího lomu. Naučná stezka Babí lom byla pro
širokou veřejnost otevřena od 1. 5. 2014.
Jak se k naučné stezce Babí lom dostanete?
Spojení IDS JMK do zastávky Lelekovice, náves zajišťuje autobus č. 41 (ze zastávky
Královo pole, nádraží), případně autobus č. 310 z Kuřimi.
Pro pěší: od zastávky se vydáte po červené turistické značce, která vás povede na
rozhlednu Babí lom, dále projdete PR Babí lom, na rozcestí se budete držet stále červené, ze
stezky odbočíte až u altánku a lelkovadla, a to vlevo. Po asfaltové silničce pokračujete cca
400m, poté zabočíte vpravo a kolem chaty Babí lom se dostanete k úvodní tabuli naučné
stezky.
Pro cyklisty: od zastávky se vydáte po červené turistické značce, ze které však brzy
odbočíte doprava po značené cyklostezce směr Babí lom. Kolem rybníčku a altánku na konci
vesnice vás povede pěkná asfaltová silnička (automobilům přístupná jen na zvláštní
povolení). Po cca 2 km narazíte na altánek a tzv. lelkovadlo. Po dalších cca 400 m zabočíte
vpravo a kolem chaty Babí lom se dostanete k úvodní tabuli naučné stezky.

Lesy města Brna, a.s. - „máte k nám blízko…“
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Vítání občánků
„Vítám tě na svět, děťátko milé,
tátova pýcho a mámino štěstí.“
Narození dítěte je radostnou událostí jak pro rodiče, jejich příbuzné a přátele, tak i pro
celou společnost i obec.
V sobotu 17. května se konalo v obřadní síni Obecního úřadu v Šebrově přivítání nově
narozených dětí mezi naše občany. Této slavnostní chvíle se zúčastnilo se svými rodiči,
sourozenci či prarodiči celkem jedenáct dětí. Jejich starší kamarádi z naší základní školy pro
ně připravili na uvítanou pásmo pěkných básní a ukolébavek. Děti, navštěvující Základní
uměleckou školu, připravily písničky na flétny a kytaru.
Za nás občany přivítaly nové občánky s přáním šťastného dětství a úspěchů v osobním
životě místostarostky Lenka Komárková a Mgr. Jana Klozová. Společně s pracovnicí OÚ
Ivou Minářovou pak obdarovaly děti drobnými dárky. V závěru vyjádřily přání, aby zápis
dítěte do pamětní knihy byl jednou z trvalých vzpomínek životních událostí.
Tak tedy milé děti: „Hodně radosti nejen Vám, ale i všem v rodině. Ať starost
a odpovědnost Vašich rodičů ve výchově je korunována neplacenou odměnou v podobě vaší
lásky, radosti a úsměvu.“

Zpracoval: Jan Matal
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