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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
oslovuji Vás v posledním čísle Zpravodaje za stávající obecní zastupitelstvo obce,
kterému končí mandát ke dni voleb do OZ tj. k 10. 10. 2014. Na tom, že Zpravodaj vycházel,
mají největší zásluhu především Barbora Komárková a Lenka Komárková, a dále Jana
Klozová a Jan Matal. Těmto chci v prvé řadě poděkovat za věnovaný čas, úsilí a zájem tvořit
tento Zpravodaj. Zároveň pochopitelně děkuji i ostatním přispěvovatelům do obecního
Zpravodaje.
Dále bych chtěl poděkovat ze své funkce starosty zastupitelům za podílení se na
dobrém chodu obce a za zájem na řešení úkolů vyplývajících z provozu, budování
a zvelebování naší obce.
Shrnutí uplynulého volebního období:
Dosud se uskutečnilo 42 veřejných zasedání OZ, poslední dvě se připravují. Stejný byl
počet pracovních neveřejných zasedání OZ.
Majetek a obecní finance stále rostou. To svědčí o dobrém a obezřetném hospodaření
obce. Ke dni 31. 8. 2014 představoval celkový majetek obce 59,37 mil. Kč, z toho finanční
majetek obce tvořený jako rezerva na velké investiční akce činil více než 19 mil. Kč. Tato
částka se ke dni voleb ještě mírně poníží o evidované pohledávky, z nichž největší částku
představuje stěžejní letošní investice ve výši 1,64 mil. Kč, tj. řešení průtahu obcí.
Na dobrém výsledku hospodaření obce se velkou měrou projevil i prodej stavebních
pozemků v lokalitě Sádek, jejíchž zasíťování proběhlo již v minulém volebním období.
Co se nám podařilo:
 hospodařit s přebytkovým rozpočtem
 realizace průtahu obcí včetně
o zřízení středových ostrůvků s přechody pro chodce a osvětlením
o zřízení vstupního ostrůvku
o zřízení zpomalovacího prahu na místní komunikaci
o nové zastávky IDS v Šebrově
 rekonstrukce chodníků
o oprava chodníků při místní komunikaci v Šebrově - „K pálenici“
o výstavba pojízdného chodníku k obecnímu úřadu
o výstavba I. a II. etapy chodníku do Svaté Kateřiny
o oprava chodníku ve Svaté Kateřině „Na paseku“
 oprava místních komunikací
o oprava ulice na „Zahorku“
o oprava místní komunikace na Svinošice
o výstavba komunikace k novým garážím v Končinách včetně stavebních úprav
pozemků
o oprava cesty ke hřbitovu a oprava výtluků ve Svaté Kateřině
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 výstavba nového dětského hřiště ve Svaté Kateřině
 realizace přístřešků na hřišti v Luzích
 investice do budovy základní a mateřské školy
o nové podlahy v mateřské škole i základní škole
o rozšíření kapacity mateřské školy
o rekonstrukce šatny základní školy a dovybavení tříd novým nábytkem
o rekonstrukce vstupního schodiště a zbudování přístupového chodníku pro
maminky s kočárky
 investice do obecního vodovodu
o vyhloubení nového vrtu
o zakoupení nové měřicí techniky na vyhledávání poruch
o instalace ultrazvukového vodoměru s dálkovým přenosem v obecním
vodojemu
Co se nám naopak nepodařilo:
 výstavba víceúčelové haly – tělocvičny, společenského centra
Na stavbu je zpracována kompletní projektová dokumentace a vydáno stavební povolení.
 projekt, přesun a realizace nové zastávky ve Svaté Kateřině včetně přístupového
chodníku
Tyto akce byly z důvodů negativních reakcí části veřejnosti dočasně pozastaveny. Doporučuji
prověřit zájem občanů na realizaci těchto investic vypsáním referenda.
 rekonstrukce zábradlí ve Svaté Kateřině
Nelze zrealizovat před kompletní opravou vodního toku, kterou budou provádět v příštím roce
Lesy České republiky.
Dále byl vypracován a schválen nový územní plán, na jehož financování jsme získali
dotaci z JmK. Tolik ve zkratce shrnutí uplynulého období.
Dále bych připomněl dobrou spolupráci s pedagogickým sborem ZŠ a MŠ, kterému
patří poděkování za vzorné, láskyplné věnování se našim dětem a úkolům a požadavkům ze
strany obce.
Na závěr děkuji končícím zastupitelům za odvedenou práci pro naši obec a přeji všem
vše dobré.
Já se, Vážení občané, s Vámi za stávající obecní zastupitelstvo loučím a pevně věřím,
že jsme vaši důvěru nezklamali. Prosím, přijďte k volbám ve dnech 10 - 11. října 2014 a dejte
hlasy těm kandidátům, kterým věříte. Tedy těm, kteří jsou schopni zodpovědně spravovat naši
obec s péčí řádného hospodáře.
Jiří Nechvíle, starosta obce
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Ze zasedání obecního zastupitelstva

Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 22. 4. 2014
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo závěrečný účet obce za rok 2013 včetně
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 bez výhrad.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo účetní závěrku obce. Zastupitelstvo obce
Šebrov-Kateřina schválilo výsledek hospodaření obce za rok 2013 ve výši
4 308 084,25 Kč a jeho následný převod na účet nerozděleného zisku.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace
obce Základní škola a Mateřská škola Šebrov.
 Informace o obecním vodovodu:
- Na minulém jednání zastupitelstva byla schválena Dohoda o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi obcemi Vranov
a Šebrov-Kateřina. V současné době se čeká na uzavření smlouvy s BVaK, starosta
seznámil zastupitele se zdlouhavou komunikací ohledně uzavření této smlouvy.
Firma GEOtest provedla první etapu hydrogeologické studie na nový vrt. V současné
době byla zahájena druhá etapa - inženýrská činnost při realizaci nového zdroje.
- Stávající vrt je zakomatován, z tohoto důvodu není kapacita čerpání vody dostatečná
(max. 160 m3 denně).
- Ve čtvrtek 24. dubna se starosta zúčastnil jednání s panem Vychodilem (VAS
Boskovice) ohledně jednání o připojení vody ze Svinošic v roce 2015.
 Informace – investice – příprava:
- Na pracovní schůzce pověřili zastupitelé starostu vyhodnocením poptávky na výměnu
oken v budově obecního úřadu. Nabídku provedlo 10 firem.
- V měsíci březnu byly opraveny (doasfaltovány) tři komunikace v obci - garáže
v Končinách, ulice na Zahorku (obě Šebrov) a začátek cesty ke hřbitovu ve Svaté
Kateřině. Byly také opraveny výkopy způsobené poruchami vodovodu (6x), jeden
vjezd a dešťová vpusť.
- V pátek 18. dubna 2014 bylo vydáno Stavebním úřadem v Blansku stavební povolení
na projekt „Průtah obcí“. Obec by chtěla realizaci projektu uskutečnit
v prázdninových měsících.
- Lesy České republiky zažádaly o územní řízení stabilizace Vranovského potoka.
Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 20. 5. 2014
 Ředitelka ZŠ a MŠ Šebrov Mgr. Jana Klozová informovala zastupitelstvo o výsledku
přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na rok 2014/2015. Všechny přihlášené děti
z obce byly do mateřské školy přijaty, zbylá místa byla obsazena přespolními dětmi
z Olešné, Svinošic a Lipůvky. Na začátek měsíce července je naplánována rekonstrukce
podlahy ve dvou třídách základní školy. Stávající parkety budou vyměněny za vinylovou
podlahu. Dále dojde v prázdninových měsících k opravě vstupního schodiště před
budovou školy.
 Informace o obecním vodovodu:
- V pondělí 19. května byla spuštěna voda z vranovského vodovodu (BVaK) do
lokality Zahorka.
- V úterý 20. května byla odstraněna porucha na vodovodu v lokalitě Sádek.
- Na doporučení firmy GEOtest byly obeslány tři firmy, které se zabývají
vybudováním víceprůměrových vrtů. Dosud byly doručeny dvě nabídky, čeká se na
nabídku třetí firmy.
-4-

Zpravodaj obce Šebrov-Kateřina

2/2014

Starosta seznámil zastupitele o výsledku jednání s panem Vychodilem (VAS a.s.),
s nímž se domluvil na uzavření rámcové smlouvy na provozní činnosti, které souvisí
s dodávkou vody a udržováním vodovodu. Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina
schválilo rámcovou smlouvu s VAS a.s. na provozní činnosti, které souvisí
s dodávkou vody a udržování vodovodu obce Šebrov-Kateřina v provozuschopném
stavu.
 Informace starosty obce:
- RNDr. František Kopřiva vrátil obci půjčku ze dne 28. srpna 2013 ve výši
2 000 000,- Kč (úrok 6%), starosta požádá o výmaz zástavního práva ručení
pozemky.
- Byla podána žádost Stavebnímu úřadu v Blansku na terénní úpravy – parkoviště ve
Svaté Kateřině.
- Ve výběrovém řízení na výměnu oken v budově obecního úřadu byla vybrána firma
ARTOKNA s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku. Zastupitelstvo obce
Šebrov-Kateřina schválilo smlouvu o dílo S-140483 s firmou ARTOKNA s.r.o. na
dodání a montáž oken v budově obecního úřadu v ceně 122 071,- Kč.
- Ve středu 7. května byla na úřední desce zveřejněna výzva k podání nabídky na
realizaci stavebních úprav – projekt „Průtah obcí“. Byly osloveny tři firmy.
- V Šebrově byl vybudován chodník na Zahorku, po volbách do EP budou pracovníci
obce pokračovat v dokončení chodníku ve Svaté Kateřině.
 Knihovnice paní Dražková informovala starostu o nekvalitním zastaralém stavu knih
v obecní knihovně. Byla by potřeba knižní fond obměnit.
-

Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 24. 6. 2014
 Informace o obecním vodovodu:
- Ve dnech 6. – 8. června 2014 odteklo z vodojemu 590 m3 vody, v současné době vrt
dává cca 145 m3, z důvodu extrémního sucha byl vyhlášen zákaz zalévání v obci
(zásoba vody poklesla na 50 m3). K dnešnímu dni činí zásoba vody 70 m3. V poslední
době nedochází k žádným poruchám na vodovodu.
- Firma EKODRILL Zlín, která má budovat nový vrt na obecním pozemku poblíž
stávajícího vrtu HV-3, oznámila dnes starostovi obce, že vrtání by mohlo začít
okamžitě (původní termín byl do měsíce). Zítra se starosta seznámí s podrobnostmi
(rizika pro stávající vrt, nouzový stav, přistavení cisterny atd.).
 Do výběrového řízení na realizaci projektu „Průtah obcí Šebrov“ se přihlásily dvě firmy.
Vyhrála firma Eurovia CS a.s. Cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních
stran a nabídkovým rozpočtem zhotovitele a činí 1 652 076,- Kč. Jedná se o silniční
objekty a veřejné osvětlení.
 Informace starosty obce:
- Pracovníky obce byla dokončena oprava chodníku ve Svaté Kateřině.
- Začínají terénní úpravy v místě budoucího parkoviště u cesty ke hřbitovu ve Svaté
Kateřině.
- Před třemi týdny byla provedena regenerace hřiště před školou v Šebrově za částku
9 845,- Kč.
- V pátek 27. června 2014 po vyučování se začne vyklízet vybavení tříd základní školy,
pracovníci OÚ vytrhají stávající parkety. V pondělí se dostaví firma Podlahářství
Zouhar, která bude měnit parkety za vinylovou podlahu.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo aktualizaci knižního fondu v obecních
knihovnách v Šebrově a Svaté Kateřině.
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Investiční akce v obci
Nový vrt
Dne 11. července 2014 byly ukončeny práce na novém vrtu HV 301. Hloubka vrtu je 51 m.

Projekt „ Průtah obcí“
Realizaci projektu provedla v měsících červenci a srpnu firma Eurovia CS a.s.
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Místní komunikace, odstavné parkoviště
Oprava obecní komunikace na „Svinovsku“ spočívající v položení asfaltového koberce stála
260 000,- Kč.
Proběhly terénní úpravy budoucího odstavného parkoviště u hřbitova ve Svaté Kateřině
Obecní úřad
16. – 18. července byla v budově Obecního úřadu v Šebrově vyměněna okna. Výměnu
provedla firma ARTOKNA s.r.o.
Škola
V průběhu letních prázdnin se uskutečnily v budově školy následující opravy:
 rekonstrukce podlah ve dvou třídách (staré parkety byly vyměněny za vinylovou
podlahu)
 oprava vstupního schodiště před budovou školy a nové dláždění
 nově vybudovaný příjezd pro kočárky
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Nahlížíme do kroniky obce
Postupné rozšiřování obce a jejich obyvatel
Po dlouhá staletí dělil potok jako nesmazatelná přírodní hranice obec na část blanenskou
a na kuřimskou. Vývoj Šebrova pod dvojí vrchnostenskou správou byl velmi pomalý a naši
dávní předchůdci, kteří tu v 15. století žili asi v šesti až osmi staveních, po mnohé generace
namáhavě klučili lesy a zúrodňovali nepříliš plodnou zem. Navzdory osudu těch osad, které
v blízkosti zanikly, zachovali této vsi život, byť jej víc než příroda ztrpčovali, feudální páni.
 1570 v urbáři kuřimského statku se poprvé objevují jména poddaných na dílu
Šebrova: Martin Dvořák, Škarohlíd, Klíma, Tomáš Rys, Šimek Podhorský, Filomena
z Mačkova podsedku.
 1675 tedy o 105 roků později je v Šebrově 32 domů, z toho 15 usedlých selských
hospodářství a 17 pustých, převážně chalupnických domků
 1754 za těchto 80 roků se rozšířily selské usedlosti o tři a víme, že na kuřimské straně
/jižně od potoka/ byla čísla domů 22, 24, 26, 27, 28, 32 a na blanenské straně /severně
od potoka/ 11 selských hospodářství - čísla domů od č. 1 do č. 11. Kuřimští robotovali
až 6 dní v týdnu, blanenští nejvýše 4 dny. Koncem 18. století je poprvé uváděn panský
šenk v č. 19 a druhý v č. 20. Poprvé také vesnický řemeslník – kovář v č. 18 Josef
Charvát.

 1848 Kromě toho, že v tomto roce byla zrušena robota a poddanství, bylo napočítáno
v Šebrově 46 domů, dvě obecní pastoušky a 312 obyvatel. Z těchto let je také
zobrazena naše obec na mapce.
 1938 Za těchto 90 let se počet domů v obci ztrojnásobil na 153 a rovněž počet
obyvatel byl z dosavadních nejvyšší – 815. Od této doby počal v podstatě počet
obyvatel v obci klesat.
 1950 v Šebrově bylo 155 domů se 668 obyvateli – část jich dojížděla za prací do
fabrik a zbytek pracoval v zemědělství.
 Dnes je v obci přes 200 domovních čísel, avšak obyvatelstvo čítá 800 i se
Sv. Kateřinou.
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Co se dělo v myslivosti?
Život zvěře v přírodě plně souvisí se zemědělskou výrobou. V novodobé historii se změnil
hodně charakter výroby v zemědělství, zmizely remízky, sady, nahradily je scelené lány.
Zejména v 80. a 90. letech se snižovaly plochy orné půdy a byly zatravňovány. V tomto
období bylo jedno z nejlepších mysliveckých sdružení v okrese, působící právě v našem
katastru - sdružení Šebrov - Babí lom. Po řadu let bylo na prvním místě za dobrou péči o zvěř
a mělo dobré výsledky v úlovcích zvěře. Na našem katastru se nejvíc vyskytovalo a hlavně
lovilo:





srnčí - 20 až 25 kusů za rok
mufloní - 6 kusů
černá (prasata) - 30 až 60 kusů
jelení - 3 kusy

Právě jelen byl raritou pro zdejší myslivce a nimrody v roce 1980, kterého střelil Jan
Šebesta ze Svinošic na Kopaninách. Jak vidno, dnes je střelení tří kusů normální. Drobná zvěř
– zajíc a bažant se téměř neloví pro nízké stavy.
Naopak vysoké stavy jsou hlavně u lišek, které navíc rozšiřují nákazu vztekliny. Divoká
prasata svým přemnožením způsobují značné škody na polních kulturách.

Zpracoval: Jan Matal, kronikář obce Šebrov-Kateřina
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Školní okénko „První školní den ve fotografii“
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Informace ze sportu
V červenci, přesně v sobotu 19. 7. 2014, proběhl druhý ročník turnaje malé kopané
pořádané Markem Nechvílem a Jirkou Bradáčem na našem hřišti v Luzích. Mimochodem
hřiště se dává díky deštivému počasí po předloňském řádění černé zvěře zase dohromady.
Dobrou formu se snažilo ukázat i 6 týmů zúčastněných na tomto zápolení. Vítězem se
nakonec stal celek složený z hráčů Lipůvky a Nuzířova. Všichni aktéři potvrdili snahu za rok
si to zopakovat. Doufejme tedy, že nám vzniká další tradiční akce v naší obci.
V právě probíhající druhé polovině soutěže malé kopané našeho okresu
(www.mkblansko.cz) bojujeme s několika vyrovnanými celky o udržení v 3. lize. Překvapivě
jsme dokázali odehrát zajímavá utkání i s celky z popředí tabulky. Takže Vás prosím - přijďte
povzbudit naše kluky na domácí utkání, která hrajeme vždy jednou za 14 dní v sobotu
odpoledne.
Zároveň bych rád informoval naše členy a všechny příznivce, že začátkem listopadu je
uvažováno s pořádáním valné hromady naší sportovní organizace, kde dojde
k předpokládaným organizačním změnám. Termín a místo konání budou upřesněny po
hodech.
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