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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
do letošního roku 2013 bych Vám chtěl popřát pevné zdraví, rodinnou pohodu,
spokojenost, štěstí, vzájemnou lásku, kladné vyřešení všech problémů a mnoho osobních
i pracovních úspěchů.
V mém příspěvku Vás ve zkratce seznámím se statistikou uplynulého roku. Obec
k 31. prosinci 2012 dosáhla počtu 802 obyvatele. V loňském roce se 2 děti narodily, 7 občanů
zemřelo, 15 se odstěhovalo a 30 přistěhovalo. Přistěhované občany tímto vítám a přeji jim
příjemný pobyt v obci Šebrov-Kateřina.
Dále se s Vámi podělím o záležitosti, které se nedaří a znepříjemňují náš život. Stále
žije v naší obci 40-50 obyvatel, kteří se nepřihlásili k trvalému pobytu. Určitě tito občané mají
vážné důvody pro toto svoje rozhodnutí, a proto navrhuji následující řešení: uzavření darovací
smlouvy na finanční dar pro obec Šebrov-Kateřina ve výši odpovídající rozpočtovému určení
daní (RUD), což činilo do loňského roku cca 7000 Kč na občana za rok a pro letošní rok je
předpoklad RUD o 1500 Kč vyšší. Tímto způsobem se mohou a budou podílet na financích
obce.
Dalším problémem, který se doposud nedaří kladně vyřešit, je projekt „Průtah obcí“.
Jedná se například o křižovatku u ZŠ, kdy po ročním jednání s dotčenými orgány a majitelem
komunikace (což znamenalo seznámení všech účastníků se studií a návrhem řešení, místním
šetřením a vypracováním projektu k ÚŘ) vydala Policie ČR nesouhlasné stanovisko
k projektu řešení křižovatky a zpomalovacího ostrůvku na vjezdu do obce. Tímto se dílčí úsek
projektu zastavil a je nutné znovu požádat Policii ČR o místní jednání, případně hledat další
řešení a vyjednávat. Také naše úsilí o propojení krajské silnice a místní komunikace (vjezd do
obce od Lipůvky) je zatím marné z důvodu nezájmu vlastníka pozemku.
Mrzí mě podané neopodstatněné trestní oznámení na obec (ZŠ a MŠ Šebrov) a také
neoprávněné vyhrožování trestním oznámením ohledně zimní údržby místní komunikace.
Komunikace v obci jsou udržovány v daleko kratších časových intervalech, než ukládá
zákonná norma.
Připomínám našim občanům, kteří dosud nevrátili podepsané smlouvy na dodávku
vody, aby tak učinili co nejdříve. Dále upozorňuji a připomínám, že je nutno dodržovat
všechny body ve smlouvě ohledně napouštění bazénů.
Závěrem, vážení spoluobčané, bych rád poděkoval všem, kteří jste se nějakým
způsobem podíleli na pořádání kulturních, sportovních a charitativních akcích, které se obci
v roce 2012 uskutečnily.
Jiří Nechvíle, starosta obce Šebrov-Kateřina

ČTVRLETNÍ ZPRAVODAJ OBCE ŠEBROV-KATEŘINA 4/2012
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: duben 2013

-2-

Zpravodaj obce Šebrov-Kateřina

4/2012

Ze zasedání obecního zastupitelstva
Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 16. 10. 2012
 Paní ředitelka Jana Klozová seznámila obecní zastupitelstvo s výroční zprávou ZŠ za
školní rok 2011/2012.
 Informace - finanční, opravy, investice:
- Výsledek výběrového řízení na stavbu pěší komunikace ve Svaté Kateřině:
1. Wegenbouw s.r.o. 230 000 Kč bez DPH; 2. Eurovia Vinci Brno 261 653 Kč bez
DPH. Další firma nepodala nabídku. Dne 15. 10. 2012 starosta podepsal smlouvu o
dílo na zhotovení chodníku s vítěznou firmou Wegenbouw s.r.o.
- Starosta dne 15. 10. 2012 uzavřel a podepsal smlouvu o dílo
s Ing. M. Trnkovou na přípravu a realizaci výběrového řízení, monitoring dotace
„Obnova zeleně Šebrov-Kateřina“.
 Různé:
- Byl pozván host pan Šipka (hospodář mysliveckého spolku Lipůvka), aby se vyjádřil
k problému, že černá zvěř působí škody na obecním majetku (hřiště v Luzích).
Situace je obtížně řešitelná, neboť možnost lovu zvěře je omezena zákonem a různá
technická opatření zabraňující zvěři vstupu na hřiště jsou nákladná a ne vždy účinná.
Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 20. 11. 2012
 Předsedkyně kontrolního výboru (Lenka Jonášová) a předseda finančního výboru (Jan
Dražka) seznámili zastupitelstvo obce s výsledky provedených kontrol výborů.
Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina vzalo zprávy kontrolního a finančního výboru na
vědomí.
 Informace - finanční, opravy, investice:
- Starosta seznámil zastupitelstvo obce s plánem inventur na rok 2012/2013 od
1. 12. 2012 do 31. 1. 2013.
- Byl opraven chodník u Zahradnictví v Šebrově.
- Chodník do Svaté Kateřiny by měl být dokončen (terénní úpravy a asfaltování) do
26. 11. 2012.
- Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo nákup osvětlení pro výzdobu obecních
vánočních stromů.
 Různé:
- Ke dni voleb do krajských zastupitelstev činil počet trvale přihlášených obyvatel
v obci Šebrov-Kateřina celkem 800 osob.
- Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina (zřizovatel příspěvkové organizace) schválilo
darovací smlouvy příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Šebrov, okres Blansko od
p. Luboše Havlíčka ve výši 10 000Kč a od JUDr. Tomáše Kalabuse ve výši 5 000Kč.
Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 18. 12. 2012
 Informace – finanční, investice, opravy:
- Ředitelka školy seznámila obecní zastupitelstvo s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Šebrov
na rok 2013. Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo rozpočet ZŠ a MŠ na rok
2013 ve výši 550 000 Kč.
- Starosta předložil návrh na vyřazení věcí z obecního majetku. Jedná se o 4 položky v
celkové pořizovací ceně 5 210Kč. Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo
předložený návrh na vyřazení opotřebovaného majetku ve výši 5 210Kč.
- Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo příspěvek sboru dobrovolných hasičů
na pořádání novoročního ohňostroje ve výši 2 500Kč.
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Návrh rozpočtu obce Šebrov - Kateřina na rok 2013
Navrhované výdaje:

Navrhované příjmy:
Daňové příjmy
Daň z příj. FO ze závislé
činnosti
Daň z příj. FO ze SVČ
Daň z příj. FO z kapt.
výnosů
Daň z příj. PO
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci
komun. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř.
prostranství
Poplatek z ubytovací
kapacity
Správní poplatek
Odvod výtěžku z provoz.
loterií
Daň z nemovitostí
Neinv. dotace- správa žáci
Celkem
Nedaňové příjmy
Příjmy z pronájmu-lesy
Vodné
Pronájem hřiště
Poplatek z hrobů
Pronájem pozemků
Úroky
Dary-TDO
Za tříděný odpad
Nájemné kanceláře
Úroky

1 086 000 Kč
150 000 Kč
132 000 Kč
1 285 000 Kč
2 553 000 Kč
366 000 Kč
15 000 Kč
4 200 Kč
600 Kč
5 000 Kč
18 000 Kč
295 000 Kč
141 900 Kč
6 051 700 Kč

13 000
800 000
3 000
2 600
355 000
125 000
13 000
25 000
18 400
125 000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Celkem

1 355 000 Kč

Celkové příjmy

7 406 700 Kč

Lesy
12 800
Silnice a komunikace
100 000
Chodníky
302 600
Dopravní obslužnost
39 500
Voda
600 000
Kanalizace
5 000
Retenční nádrž
10 000
ZŠ
680 000
Knihovny
10 000
Kronika
15 500
Zvonička
6 200
Rozhlas
25 000
Obecní zpravodaj
30 000
Dárky k nar. + hody
60 000
Tělovýchovná činnost
215 000
Využití vol. č. mládeže
5 000
Ordinace,úklid,tel.,energie
59 000
Veřejné osvětlení
250 000
Pohřebnictví,služby
16 000
Územní plánování
100 000
Komun. služby-nákup
pozemku
457 900
Sběr a odvoz neb. odpadů
10 000
Svoz a likv. kom. odpadu
450 000
Péče o vzhled obcí a veř.
zeleň
250 000
Přestupková komise
7 500
Požární ochrana
49 500
Zastupitelstvo obcí
753 000
Prezidentské volby
30 500
Činnost místní správy
515 300
Služby peněžních ústavů
6 000
Vypořádání dotace-Volby
18 300
Celkem
5 089 600
Investiční akce, opravy a rekonstrukce
Projekt dopravy, Končiny
700 000
Čekárny
150 000
Voda
200 000
Víceúčelová hala
1 267 100
Celkem
2 317 100
Celkové výdaje
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Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

7 406 700 Kč
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Stalo se, fotogalerie
Rozsvícení vánočního stromu v Šebrově

Mikulášská nadílka v Šebrově

Mikulášská nadílka ve Svaté Kateřině

Tříkrálová sbírka

Děkujeme všem občanům, kteří přispěli do Tříkrálové
sbírky. V letošním ročníku se vybralo 18 400 Kč, z toho v
Šebrově 12 235 Kč a ve Svaté Kateřině 6 165 Kč.
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Obecní kronika
Co se událo dle kroniky obce v letech končících číslicí 3
Rok 1373
O zaniklých vsích v okolí Šebrova je zmiňováno ve starších pramenech – Němčice 1373,
později Nezbedice. Dnes jsou tato místa porostlá lesem, ale názvy se dochovaly například Na
Nezbédce.
Rok 1873
Povolení žádosti o stavbu školy přišlo nám z jara v roku 1873 a téhož roku dne 14. září
počala stavba školy kladením základů. Do základního kamene vloženy jsou některé mince,
toho času běžné. Při kopání sklepů vykopány jsou dvě kostry lidské, ještě zachovalé.
(pozn. Tato budova byla v šedesátých letech v návaznosti na stavbu silnice zbourána)
Rok 1913
Hasičský sbor rok po svém založení postavil tento rok hasičské skladiště pro stříkačku
a vybavení. První požár po založení sboru vypukl 15. září 1913 o 2. hodině v noci v rolnické
usedlosti pana Václava a Františky Skoupých zde v č. 3, kterým shořel mlat, stodola a kůlna
i se všemi zásobami po žních. Hasičům se může děkovati, že oheň nezachvátil obytné
místnosti a sousední, dosud dřevěný dům č. 4. Oheň byl založen neznámým pachatelem.
Rok 1933
Nezaměstnaných, kteří pobírali podporu podle Gentského systému, bylo zde 17 a dalších
57 nezaměstnaných, kteří pobírali stravovací lístky od okresního úřadu. Správa zdejší obecné
školy vařila pro děti nezaměstnaných v zimních měsících polévku
Požár vypukl 6. května v lese u Olešné a 8. prosince hořelo o 10. hodině v noci
u p. Václava Nechvíle zde č. 104. Požár zachvátil dílny na zpracování dřeva, ale byl brzy
uhašen.
Bylo zde postaveno 8 nových domků, takže je zde nyní 132 domovních čísel. Stavělo se
hlavně na parcele směrem k Vranovu.
Rok 1943
V září byly uzavřeny mlýny a byly pod kontrolou. V sousední Sv. Kateřině byl mlýn
Ševčíkův. Zde mleli také troškaři ze Šebrova. Tento mlýn znenadání přepadla kontrola,
mlynář byl vzat do vazby, odsouzen a vězněn v Německu. Protože byl starý, byl před koncem
války propuštěn. Někdo měl totiž děravý pytel a trousil zrní po cestě ke mlýnu – pro kontrolu
přesná stopa.
Živnosti v této době v obci: 4 obchody – Vzájemnost Včela, Štěpánek František č. 39,
Skoupá Julie č. 50, Štěpánek Vilém č. 139, dále 2 hostince – Amálie Peroutová č. 19, a Marie
Fikesová č. 113, 2 holiči – Bradáč František a Skoupý Klement, 1 kovář – Charvát Alois,
1 řezník – Sehnal Pavel, 1 kolář – Kosička Bedřich, 1 krejčí – Fanta Václav. Bylo zde také
Moravské družstvo výkrmců drůbeže, které hlavně vedl Štěpánek František, který měl také
strojní stolařství.
Narodilo se 22 dětí – 12 chlapců a 10 děvčat, sňatků uzavřeno 14, zemřelo 5 mužů
a 6 žen.
Rok 1953
Peněžní měnová reforma byla provedena k 1. červnu 1953. Peníze uložené ve spořitelně
do 5.000 se měnily v poměru 1 nová za 5 starých korun. Doma ponechané peníze se měnily
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jedna nová za 50 starých. V akci „M“ byla postavena zhruba budova mateřské školy č. 36 (na
začátku Končin) a zbudovány dvě studny – u č. 149 (Zahorka) a č. 144 (Končiny).
Rok 1963
Budeme-li se dívat na kulturu minulých let, kdy jsme zejména divadelní vyváželi z obce,
lze konstatovat, že je s domácí kulturou konec. Spočívala v jednom zájezdu do brněnského
divadla. Sport u nás již dlouhá léta znamená pouze kopaná. A i oddíl kopané za poslední léta
podává nejslabší výkony od svého založení, je i nezájem samotných hráčů.
Rok 1973
Kultura je na úrovni. Bylo uspořádáno víc jak 100 kulturních akcí. Kino MNV 3 x týdně
promítalo filmy, které shlédlo 5591 občanů. Knihovna v Šebrově obnovila provoz. Sbor pro
občanské záležitosti prováděl obřady vítání občánků, jubilejních svateb, rozloučení při
pohřbech, návštěvu nemocných a občanů v domovech důchodců. Organizace Národní fronty
uskutečnily 23 zájezdů, 8 tanečních zábav, 15 přednášek. Pěvecký soubor DOLINA s místní
švitorkou vystupoval při veřejných i společenských akcích.
Tragická událost, která otřásla se všemi občany. V noci z 23. na 24. dubna
(o Velikonocích) byla svým vnukem Jaroslavem Šindelářem zavražděna paní Magda
Němcová z č. 77. Při zatýkání u Josefova měl připravenu malorážku. Byl odsouzen k 15
letům odnětí svobody nepodmíněně v III. nápravné skupině.
Rok 1983
Na hlavní akci – vodovod bylo vynaloženo317 tis. Kč. V Šebrově nebyl předpoklad
vyčerpání celkové částky, a proto se začalo předčasně v Kateřině, kde byl mimořádný zájem
občanů. Bylo zde položeno navíc 500 metrů hlavního řadu.
Rok 1993
Práce spojené s plynofikací se rozběhly do jednotlivých větví v naší obci. Přechod přes
hlavní silnici, propojení Zahorky, Končiny, střed obce se Sádkem a stavební obvod nad
obecním úřadem.
Základní a Mateřská škola neustále zápasí o svoji existenci pro nízký počet žáků. Školský
odbor vyvíjí neustálý tlak na její zrušení. Jednou z příčin je, že se nerozběhla naplno
výstavba, aby se k nám stěhovali mladí lidé s dětmi. Místní rodiče však také posílají svoje děti
do jiných škol – např. na Lipůvku či do Blanska.
Vnitřní zařízení pěstitelské pálenice odprodala Fruta v rámci privatizace svému bývalému
zaměstnanci za 112 tis. Kč. Tento má v úmyslu provozovat pálenici bez přerušení
a modernizovat ji, především plynofikovat.
Rok 2003
Odprodej rozvodných sítí plynu mezi obecním úřadem a plynárnami byl letos završen
smlouvami o prodeji. Tyto sítě byly ve vlastnictví obce a dlouhodobě pronajímány za
provádění údržby plynárnám. Takto byly získány další prostředky ve výši 2,4 mil. Kč
(původní návrh plynáren 1,5 mil. Kč) pro rozvoj obce.
Obchod smíšeným zbožím změnil provozovatele. Obchod v prostorách zahrádkářského
areálu převzala, a po vnitřních úpravách a novém vybavení, obnovila prodej, paní Marie
Brodíková.
Jedná se pouze o výběr událostí zaznamenaných v obecní kronice. Text je psán bez jakýchkoliv gramatických či
pravopisných úprav.
Zpracoval: Jan Matal, kronikář obce Šebrov-Kateřina
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Zahrádkáři v Bratislavě
V sobotu 8. prosince 2012 jsme pořádali zájezd do Bratislavy na vánoční trhy. Naše
první zastávka byla na Bratislavském hradě. Zde jsme strávili dvě hodiny. Prohlédli jsme si
výstavu fotografií, obrazů a zbylého, částečně ohořelého, inventáře vyhořelého hrádku Krásna
Hôrka. Většina z nás vystoupala do nejvyšší věže Bratislavského hradu, odkud byl krásný
výhled na celou Bratislavu.
Od Hradu jsme se pěšky vydali do centra Bratislavy. Prošli jsme Starým Městem.
Z jeho uliček na nás dýchla krása minulosti jako bychom se ocitli v jiné době. Když jsme
procházeli Starou branou, pod nohami jsme si přečetli, jak daleko je Varšava, Řím nebo New
York.
Cestou na náměstí, kde se konaly trhy, jsme zahlédli spoustu zajímavostí. Překvapil
nás hasič dostávající se z kanálu, paparazzi fotící za rohem nebo dědeček sedící na lavičce
jako přikovaný. Jednalo se o sochy vkusně zakomponované do prostředí Starého Města.
Vánoční trhy probíhaly na třech náměstích a výstavišti Incheba. Nebylo to o komerci.
Hlavním artiklem bylo jídlo a pití. Vynikající „lokše“ na slano i na sladko, pečené kosti
a spousta dalších dobrot. Vše jsme mohli zapíjet svařeným vínem – švestkovým, višňovým,
hruškovým a jinými. Na náměstí u Slovenského národního divadla stačilo nazout brusle
a zabruslit si pod rozsvíceným vánočním stromem. Na výstavišti Incheba jsme se trochu
zahřáli a nakoupili pár dárečků. Po uchozeném a trochu mrazivém dni jsme se vydali na cestu
zpět.
Po chvilce bloudění, otáčení a couvání jsme našli vinný sklep v Hustopečích. Zde jsme
povečeřeli a dobře se pobavili při ochutnávce a následné konzumaci vína. Byla to dokonalá
tečka po příjemně stráveném dni.

Zpracovala: Jana Bojanovská, členka Spolku zahrádkářů Šebrov
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