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Z Obecního úřadu
Prevence krizového zásobování pitnou vodou
Letošní zima dlouho držela žezlo a zdá se, že ho předává rovnou létu. Proto musíme
v tomto období připomenout každoročně se opakující jev nárazových nadlimitních odběrů
pitné vody pro napouštění bazénů a zároveň apelovat na to, abychom se všichni řídili
podmínkami smlouvy o dodávce pitné vody, kterou jsme v loňském roce podepsali. Žádáme
Vás proto o nahlášení jakéhokoli většího odběru vody než 5,0m3 na obecní úřad
(tel.: 516 431 721), předejdeme tak situaci z minulého roku.
Dále musíme informovat, že řízené napouštění samozřejmě není jediným opatřením ze
strany obce. Rovněž byly vyměněny staré části potrubí ve vodojemu i nad vrtem, je
instalováno pomocné čerpadlo pro případné posílení výkonu, dále je osazeno nové měření na
odtoku z vodojemu s on-line dohledem a samozřejmě jsou prováděny průzkumné práce na
získání možnosti nového zdroje pitné vody.
Obnova zeleně v obci
Na webových stránkách obce či v zápisu zasedání obecního zastupitelstva ze dne
21. 8. 2012 jste se mohli dočíst, že naše obec získala dotaci na obnovu zeleně ve výši
572 194,- Kč.
Realizaci provádí firma Zahradnické úpravy s.r.o., která vyhrála výběrové řízení. K úpravám
dojde celkem na 10 plochách veřejné zeleně v obci Šebrov a na 3 plochách ve Svaté Kateřině
včetně hřbitova. Úpravy budou probíhat podle zpracované projektové dokumentace.
V průběhu měsíce dubna již proběhlo kácení poškozených a přestárlých dřevin.
Některé dřeviny v lokalitách poblíž frekventovaných komunikací byly vykáceny z důvodu
zajištění bezpečného silničního provozu - výsadby přerůstaly do chodníků a nezajišťovaly tak
volné rozhledové trojúhelníky.
Časový harmonogram prací:
Název činnosti
Kácení, frézování, odstranění nevhodných
dřevin
Příprava území
Výsadba stromů
Výsadba keřů

Měsíce - 2013
duben
duben-květen, září
duben, září-říjen
květen-červen, září-říjen
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Ze zasedání obecního zastupitelstva

Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 15. 1. 2013
 Návrh rozpočtu byl vyvěšen 30. 12. 2012 a ke dni 15. 1. 2013 nebyl ze strany občanů
podán žádný návrh k jeho změně. Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo
vyrovnaný rozpočet obce Šebrov-Kateřina na rok 2013 ve výši 7 406 700 Kč.
 Různé:
- Při Tříkrálové sbírce pořádané v naší obci 12. 1. 2013 se vybralo 18 400 Kč. Starosta
vyslovil poděkování jak koledníkům, tak dárcům.
- Proběhlo jmenování členů komise pro vyhodnocení výběrového projektu Zeleň v obci
Šebrov-Kateřina, jmenováni byli tito členové: Mgr. Jana Klozová, Lenka Komárková,
Jiří Šrámek.
- Starosta seznámil zastupitele se zamítavým postojem Policie ČR ohledně projektu
„Šebrov – krajská silnice II/379 rekonstrukce křižovatky v Šebrově u školy a vjezdu
do obce“.
- Proběhla diskuse o zamýšlené víceúčelové hale. Koncem února by zastupitelstvo
mělo mít vypracované dokumentace a přesnější finanční odhady. V březnu se plánuje
uspořádání veřejné diskuze o této stavbě.

Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 19. 2. 2013
 Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o smlouvě budoucí kupní mezi Lesy ČR a obcí
Šebrov-Kateřina na část pozemku dotčené stavbou Šebrovka - Sv. Kateřina. Jedná se
o směnu pozemků o celkové výměře 75 m2 mezi obcí a Lesy ČR. Zastupitelstvo obce
pověřilo starostu obce k jednání s ředitelem Lesy ČR o návrhu smlouvy.
 Při přepracování projektu na víceúčelovou halu vznikly dodatečné náklady z důvodu
nutnosti změny názvu z víceúčelové haly na víceúčelový objekt. Zastupitelstvo obce
Šebrov-Kateřina schválilo proplacení faktury za dodatečné náklady při přepracování
projektu ve výši 16 460 Kč.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo převod kladného výsledku hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šebrov ve výši 32 273 Kč do fondu rezerv příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Šebrov.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo finanční příspěvek organizaci SONS
v Blansku ve výši 500 Kč.
 Policie ČR po místním jednání v Šebrově dne 31. 1. 2013 vydala souhlas s řešením
křižovatky u ZŠ. Na základě tohoto souhlasu je podána žádost o právu provést stavbu na
cizím pozemku.
 Víceúčelový objekt: do 25. března byla možnost požádat o dotaci na výstavbu tělocvičny
z ROP JV. Podmínkou bylo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi investorem
a stavebním úřadem, což předpokládalo souhlas vlastníků okolních pozemků se
smlouvou. Bohužel se nepodařilo získat souhlas 4 vlastníků pozemků ze 17. Tím se obec
připravila o možnost podání žádosti o dotaci na výstavbu víceúčelového objektu.
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Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 19. 3. 2013
 Závěrečný účet obce za rok 2012, účetní uzávěrka obce a příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Šebrov: Závěrečný účet byl po stanovenou lhůtu vyvěšen na úřední desce, aby se
k němu mohli všichni občané i zastupitelé vyjádřit. Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina
schválilo závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2012 bez výhrad. Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina
schválilo účetní závěrku po seznámení s výkazem zisku a ztráty, rozvahou a přílohou.
Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši
2 775 692,92 Kč a jeho následný převod na účet nerozděleného zisku.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo smlouvu o dílo na projekt ,,Obnova zeleně
Šebrov-Kateřina“ se společností Zahradnické úpravy s.r.o., provozovna Náměšť nad
Oslavou. Obec na tento projekt získala dotaci pokrývající 75% nákladů.
 Víceúčelový objekt – tělocvična - předání informací občanům, diskuze:
- Ing. David Skoupý informoval o základních rysech projektu víceúčelové haly: Projekt
není odložen, bude se v něm pokračovat dále. V současnosti jsme ve fázi, kdy již
známe přesný projektový položkový rozpočet, ve kterém po nutných opravách
vyvolaných dotčenými institucemi došlo k navýšení ceny díla nad prvně uvažovaný
propočet skoro o 100%.
- Po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a vypsání výběrového řízení se
stanoví skutečná cena díla uvažované stavby a v tom okamžiku se zváží možnosti
jejího profinancování a případně odloží samotná realizace stavby.
- Všichni občané obce mají možnost nahlédnout do dokumentace na OÚ a případně
předat své připomínky a náměty k projektové dokumentaci panu starostovi.
 Různé:
- Klub seniorů Lipůvka informoval o své činnosti a požádal o finanční příspěvek na
chod klubu, jehož členové jsou i občané naší obce. Zastupitelstvo obce ŠebrovKateřina schválilo finanční příspěvek Klubu seniorů na Lipůvce ve výši 2000 Kč na
rok 2013.
- Honební společenstvo Lipůvka pozvala obec Šebrov-Kateřinu, aby se stala členem
společenstva, neboť také vlastní honební pozemky na k.ú Šebrov. Obecní
zastupitelstvo bere tuto nabídku na vědomí.
- Pan Matal informoval o zhotovení konceptu obecní kroniky.

Sběrný dvůr
Od 1. ledna 2013 mohou občané s trvalým pobytem v obci Šebrov-Kateřina
bezúplatně ukládat odpady do sběrného dvora v obci Lipůvka. SD se nachází Ve Zmolách naproti hřbitovu. Při dovozu odpadů do SD musí občan prokázat trvalý pobyt v obci
Šebrov-Kateřina předložením OP a zároveň se řídit provozním řádem SD.
Co nelze odvážet do SD: trávu a listí, stavební suť
Provozní doba:
středa

8 - 17 (s polední přestávkou od 12 do 13 hodin)

12 - 17
pátek
Upozornění: Baterie a drobné elektrozařízení (žehličky, rychlovarné konvice, fény, videa,
apod.) lze kdykoli ukládat v Základní škole v Šebrově.
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Stalo se, fotogalerie
Masopust v Šebrově

Masopust ve Svaté Kateřině
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Školní okénko
Tak už je to tady!
V letošním roce 2013 oslaví šebrovská škola 100. výročí. Přesně 16. září 2013 uplyne
100 let od chvíle, kdy byla slavnostně otevřena nová budova školy a zahájen tak školní rok
1913/1914.
Nabízím Vám krátké nahlédnutí do historie školní docházky v naší obci.
Stará škola
Až do roku 1874 navštěvovaly děti z obce Šebrova a Svaté Kateřiny školu
vranovskou. Teprve školní zákony z roku 1870, vydané za panování J. V. císaře a krále
Františka Josefa II., podnítily snahu obecních výborů Šebrova a Kateřiny vytvořit
samostatnou školu pro tyto dvě obce.
V roce 1872 byla podána žádost o zřízení školy, na jaře 1873 bylo vydáno povolení,
v září 1873 byla stavba zahájena a v červnu 1874 byla stavba budovy dokončena i s vnitřní
úpravou. Vyučování začalo 1. září 1874 v jedné třídě naplněné 126 žáky.

Stará škola postavená roku 1874 a opravená v roce 1945

Nová škola
Počty dětí ve škole se stále zvyšovaly. Ve školním roce 1911/12 navštěvovalo školu už
167 žáků ve dvou třídách a na další rok 1912/1913 se počítalo s navýšením o 30 dětí. V dubnu
1912 se tedy školská rada usnesla vystavět novou trojtřídní školu.
Na staveniště byla zakoupena parcela č. 300 za 2 000 K, pan Ing. Fischer z Brna vypracoval
potřebné plány, které byly počátkem září 1912 zaslány okresní školní radě k úřednímu
schválení.
15. října 1912 se sešla stavební komise, která povolila stavbu. 19. listopadu 1912 byly zadány
stavební práce s tím, že stavba bude dokončena do 1. srpna 1913.
Stavba byla zahájena 31. března 1913, z důvodu chladného a deštivého počasí se termín
dokončení posunul až do druhé poloviny srpna 1913.
20. srpna 1913 bylo zažádáno o úřední kolaudaci. Ta se uskutečnila 17. září 1913, kdy byla
budova shledána v pořádku, takže mohlo být vydáno povolení k vyučování.
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Školní rok 1913/14 byl slavnostně zahájen 16. září 1913. Třída I. A se vyučovala ve staré
budově, třídy I. B, II. A, II. B již v budově nové. Žáků bylo celkem 207.
5. října 1913 byla budova vysvěcena.

Vážení spoluobčané,
oslavy 100. výročí školy proběhnou z organizačních důvodů již v měsíci červnu –
v pátek 21. 6. a v sobotu 22. 6. 2013. V pátek, v rámci Dne otevřených dveří, si budou moci
návštěvníci prohlédnout prostory školy. V sobotu se uskuteční vystoupení žáků školy spojené
s již tradičním Jarmarkem. Podrobnější program spolu s pozvánkou Vám bude včas doručen.
Chtěli bychom touto cestou požádat absolventy školy-pamětníky, zda by se s námi
byli ochotni podělit o zajímavosti a vzpomínky (popřípadě zapůjčit dobové fotografie) ze
života školy.
Kontaktovat nás můžete telefonicky: 516 431 739, mailem: zssebrov@seznam.cz nebo
osobně. Děkujeme za spolupráci.
Zpracovala: Mgr. Jana Klozová
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Informace ze sportu
Pro příznivce našeho Sokola přinášíme základní informace. Oddíl malé kopané
(www.mkblansko.cz), skončil ve své soutěži, což byla minulý rok 5. liga blanenského okresu,
na konečném 5. místě. Toto umístění hodnotíme vzhledem k nevyrovnaným výkonům
a častým zraněním vcelku pozitivně. Výpadkem několika družstev v soutěžích nad námi jsme
ale přesto postoupili a to do 4. ligy blanenského okresu. Tím jsme byli nuceni přehodnotit náš
cíl pro příští sezónu, který byl držet klidný střed tabulky na snahu o udržení. Pro nezasvěcené
čtenáře bych jen upozornil, že soutěže v malé kopané se hrají systémem opačným oproti
klasické kopané - začíná se jarní sezónou a končí na podzim. Protože naše hřiště po
návštěvách černé zvěře připomíná oraniště, dohodli jsme se s vedením soutěží MK, že celou
jarní sezónu odehrajeme na hřištích soupeřů. Na podzim bude tedy k vidění fotbálek každý
týden v Šebrově, ovšem za předpokladu, že se podaří obnovit trávník na hřišti v Luzích.
Bohužel stav hrací plochy je i důvodem, proč tento rok nemůžeme pořádat turnaj mužstev
z nejbližšího okolí v MK.
Volejbalový oddíl přes zimu dojížděl do haly v Kuřimi, na jaře už nás jezdilo stále
méně a to především díky nám přidělenému nevhodnému času a několika zraněním. S letním
počasím je předpoklad, že se budeme opět scházet na hřišti před školou v páteční a nedělní
podvečery.
Na tomto místě bych rád poděkoval vedení obce za pomoc při likvidování a nápravě
škod vzniklých na hřišti v Luzích v minulém roce a prevenci proti opakování těchto událostí.
V současné době se jedná o výkupu soukromých pozemků v nejbližší blízkosti hrací plochy
pro její možné oplocení. S očekávaným oteplením se zahájí práce na opravě trávníku
samotného hřiště.
Zpracoval: Ing. David Skoupý

Inzerce

Truhlářství Kršek Vranov

nabízí veškeré truhlářské práce
– interiéry i exteriéry (masiv, lamino, dýha)
Tel. 604 458 663, e-mail: truhlarstvi-krsek@seznam.cz
web: www.truhlarstvi-krsek.cz
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