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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Zpravodaje obce Šebrov-Kateřina Vám dodatečně přeji do celého roku
2014 pevné zdraví, hodně rodinné pohody, spokojenosti, štěstí, vzájemnou lásku, kladné
vyřešení všech problémů a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Nejprve Vás seznámím se statistickými údaji obce za uplynulý rok 2013. Obec měla
k 31. prosinci 800 obyvatelů, během roku se narodilo 10 dětí, 4 občané zemřeli, 28 se
odstěhovalo a 18 se přistěhovalo. Přistěhované občany vítám, přeji jim příjemný pobyt v obci
Šebrov-Kateřina.
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2014 je největší položkou oprava místních
komunikací a investiční projekt „Průtah obcí“. Celkový výdaj je rozpočtován na 2 600 000 Kč
(z toho na PPO je rozpočet 1 060 000 Kč + položka na osvětlení přechodů). V projektu
„Průtah obcí Šebrov“ je zahájeno stavební řízení a tím snad ukončeno jedno nekonečné
papírování a vyjednávání. I přesto nás čeká stále dost úřadování - přihlášení do Věstníku
veřejných zakázek a vše co s tím souvisí. Plán je zahájit jednotlivé stavby nejpozději v květnu
2014 a ukončit celou akci do 31. srpna 2014. Opravy komunikací plánujeme zahájit ještě
dříve, naším záměrem je měsíc duben.
V loňském roce obec hospodařila se ziskem 3 478 295 Kč. Projevilo se již nové RUD
(rozpočtové určení daní) pro obce, kterému jsem při sestavování rozpočtu na rok 2013 nevěřil.
Proto mě mrzí, že část zastupitelů couvá od projektu víceúčelové haly při obecním úřadu a
přesouvá odpovědnost na nové zastupitelstvo. Dle mých propočtů by se rozpočtová cena
29 000 000 Kč snížila výběrovým řízením. Obec má naspořeno na účtech 17 000 000 Kč. Pro
zajímavost, když jsem obec v roce 2002 přebíral, na účtu obce bylo 1 560 000Kč plus aktiva.
Situace ohledně vody si přečtete na následující stránce. Já jen připomenu, o co jsem
žádal ve Zpravodaji před rokem: „Připomínám našim občanům, kteří dosud nevrátili
podepsané smlouvy na dodávku vody, aby tak učinili co nejdříve.“
Vážení spoluobčané, závěrem bych rád poděkoval všem, kteří jste se nějakým
způsobem podíleli či podílíte na pořádání kulturních, sportovních a charitativních akcích,
které se obci v roce 2013 uskutečnily. Zvláště bych chtěl poděkovat a vyzdvihnout akce
připravené pedagogickým sborem a dětmi ZŠ a MŠ Šebrov k stoletému výročí otevření školy
v Šebrově.
Ještě Vás jménem pořadatelů kulturních a společenských akcí zvu - zúčastněte se jich
osobně, když už pořadatelé vynakládají čas na jejich přípravu. Neseďte u počítačů a zapojte
se. Přijďte sportovat, fandit fotbalu, tančit či se pobavit i v nevyhovujícím hospodském sále.
A zapojit se tak do dění naší pěkné obce.

Jiří Nechvíle, starosta obce
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Z Obecního úřadu
Informace o vodě
Nový vrt v Luzích neobstál v čerpací zkoušce, jeho vydatnost je dostačující max. pro
dva rodinné domky, nikoli pro celou obec. K této špatné zprávě ještě jednu – kamerovou
zkouškou stávajícího vrtu byl zjištěn jeho nedobrý stav. Otvory výpažnice jsou zarostlé
sedimenty ve velké míře a to cca 5 let od posledního čištění. Stav vrtu odpovídá jeho stáří,
i z toho důvodu pokračujeme v hledání nového zdroje.
Co se aktuálně děje ve věci zásobování vodou: Pokračuje papírová válka pro napojení
na brněnský vodovod z Vranova. Podařilo se osobně zkontaktovat majitele pozemku a dne
27. ledna 2014 jsme získali jeho souhlas pro použití potrubí vedeného přes jeho pozemek.
Dne 6. února 2014 byl předán ke konzultaci právníkovi návrh dohody o úpravě vzájemných
práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů (Šebrov – Vranov). Poté vydá
svůj souhlas zastupitelstvo obce Vranov a následně můžeme podepsat smlouvu s BVaK.
Technicky je propojení kompletně nachystáno, čeká se jen na výše uvedené doklady. Jestli se
podaří zajistit dodávku, budeme se snažit vyjednávat o jejím možném navýšení, třeba jen pro
určité krátké časové období.
Dále pokračuje hledání lokace pro nový vrt. Předpokládáme rozšíření
hydrogeologického průzkumu na širší území. Máme domluvené na původním průzkumu
nezávislé hydrogeologické posouzení našich možností. Zatím máme doporučení realizovat
nový vrt v blízkosti stávajícího, což je vzhledem k riziku znehodnocení našeho jediného
zdroje, byť jen krátkodobého, prozatím nerealizovatelná záležitost. Při zajištění náhradní
týdenní dodávky vody, je to ale asi nejpravděpodobnější varianta.
Podle konzultací s hydrogeologem náš stávající vrt leží v tektonickém zlomu skalního
masivu. Zlom přibližně kopíruje údolí nad ním. Mimo tento zlom je předpoklad výsledku
shodného s posledně realizovaným vrtem.
Další cesta je napojení našeho vodojemu na rozvod vody VaS od Svinošic, podmíněné
vybudováním jejich nového vodojemu na Lipůvce (předpoklad 2015-2016). Tolik tedy ke
stávající situaci.
Tříkrálová sbírka
Děkujeme všem občanům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky. V letošním ročníku se
vybralo 17 628 Kč, z toho Šebrově 11 871 Kč a ve Svaté Kateřině 5 757 Kč. Velké
poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří se sbírky zúčastnili!
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Výběr poplatků na rok 2014
Na základě Obecně vydaných vyhlášek o komunálním odpadu a o místních poplatcích
oznamujeme, že se vybírají poplatky za:
 Komunální odpad - 440,-Kč na osobu přihlášenou k trvalému pobytu; 440,-Kč
za objekt, ve kterém není nikdo přihlášen k trvalému pobytu a za rekreační objekt
 Poplatek za psa - 100,- Kč za prvního a každého dalšího 150,- Kč
 Nájem z hrobového místa
Tento poplatek uhraďte, prosím, do konce měsíce března, tzn. 31. 3. 2014
 v hotovosti (Po-Pá 8:00 – 11:00; St16:00 – 18:00 v budově obecního úřadu)
 bankovním převodem (na účet obce č.ú.: 4629631/0100; v.s. TDO 1337; pes 1341)
Do poznámky uveďte své jméno a číslo popisné domu.
Pro ověření výše úhrady můžete kontaktovat p. Minářovou v úředních hodinách na telefonním
čísle 516 431 721.
Informace pro občany Svaté Kateřiny: Poplatky bude možno uhradit p. Minářové v budově
hasičky ve Svaté Kateřině dne 22. března 2014 od 9:00 do 11:00.
Žádáme občany, kteří dosud neodevzdali formulář k přiznání k poplatkům TDO a za psy, ať
tak učiní při placení poplatků.
Třídění odpadu
Od začátku letošního roku je možno do sběrného kontejneru na plast dávat i nápojové
kartony (obaly od mléka a džusů).
Pozvánka

Pořadatelé zvou všechny občany do

který proběhne v sobotu 1. března 2014.
Sraz masek v Šebrově před šebrovskou hospodou v 11:00,
ve Svaté Kateřině před hasičkou ve 13:00.
Ve 20:00 začíná MASOPUSTNÍ ZÁBAVA se skupinou André band.
V neděli 2. března zveme děti na DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ KARNEVAL,
který se koná od 14:00 do 17:00 v Šebrově.
Bližší informace na plakátech.
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Ze zasedání obecního zastupitelstva
Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 15. 10. 2013
 Informace o obecním vodovodu:
- Odběr vody z Vranova je po praktické stránce připraven k provozu. Potrubí bylo
zavodněno a odzkoušeno. Na říjnovém zasedání zastupitelstva ve Vranově mělo dojít
ke schválení dohody mezi vlastníky vodovodů (tj. obcemi Šebrov-Kateřina a
Vranov). Tato dohoda je nutná k uzavření smlouvy o dodávce vody s BVaK.
Nemohla však být projednána z důvodu nesouhlasu jednoho majitele pozemku, přes
jehož parcelu je vodovodní potrubí vedeno. Obec Vranov se pokusí v dohledné době
sjednat schůzku s tímto vlastníkem pozemku za účelem vyjednávání.
- Nový vrt - dne 10. října 2013 bylo OŽP v Blansku vydáno rozhodnutí
k průzkumnému vrtu na obecním pozemku. Firma Lidařík vybírá firmu, která po
nabytí právní moci rozhodnutí průzkumný vrt provede.
- Ve druhém říjnovém týdnu došlo v některých dnech v lokalitě Zahorka k zakalení
vody. Možnou příčinou se jeví velký nárazový odběr vody, kterým dojde k posunu
usazenin v potrubí. Např. v úterý 8. října v časovém intervalu 19:00 až 19:45
protékalo vodoměrem na vodojemu 18-36 m3 (běžně 10-11m3). V tomto týdnu bude
znovu provedeno odkalení celé obce.
- Ve čtvrtek 10. října byla odstraněna porucha potrubí vodovodu na Sádku.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo smlouvu o půjčce Spolku zahrádkářů
Šebrov ve výši 1 000 000,- Kč na jeden rok a úrok 2% p.a. a dohodu o právu vyplnit
blankosměnku.
 Různé:
- Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina schválilo finanční dar ve výši 500,- Kč oblastní
radě SONS (Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých) v Blansku.
- Starosta obce seznámil zastupitelstvo s možností přihlášení obce do elektronické
dražby pozemků v k.ú. Šebrov. Jedná se o pozemky v lokalitě Zahorka o výměře
14 763 m2. Vyvolávací cena je 40 000,- Kč. Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina
schválilo účast obce v elektronické dražbě. Pověřilo zastupováním starostu Jiřího
Nechvíle a místostarostky Mgr. Janu Klozovou a Lenku Komárkovou.
Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 19. 11. 2013
 Dne 25. 10. 2013 obdržel starosta obce žádost o uvolnění Jana Dražky z postu zastupitele
a předsedy finančního výboru. Na jeho místo nastoupí pan Ing. Miloslav Mrázek, který
byl vyzván ke složení slibu člena zastupitelstva. Starosta Jiří Nechvíle přečetl slib
stanovený §69 odst. 2, Zákona o obcích. Ing. Miloslav Mrázek pronesením slova slibuji a
podpisem na přiloženém archu se stal zastupitelem obce Šebrov-Kateřina. Z důvodu
nutnosti doplnit stav finančního výboru byl starostou podán návrh, aby novým členem
finančního výboru se stal nový zastupitel Ing. Miloslav Mrázek. Zastupitelstvo obce
Šebrov-Kateřina zvolilo členem finančního výboru Ing. Miloslava Mrázka.
 Po abdikaci zastupitele Jana Dražky se uvolnilo místo předsedy finančního výboru.
Starosta obce podal návrh, aby místo předsedy finančního výboru vykonával dosavadní
člen finančního výboru pan Jiří Šrámek. Žádným členem zastupitelstva nebyl podán jiný
návrh. Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina zvolilo předsedou finančního výboru pana
Jiřího Šrámka.
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 Informace o obecním vodovodu:
- Náklady na realizaci propojení brněnského vodovodu činí 75 800,- Kč bez DPH.
Jednání ohledně propojení vodovodu s Vranovem zatím nepokročilo.
- Nový vrt – dne 14. 11. 2013 začaly práce na vrtání nového vrtu, které byly ukončeny
18. 11. 2013. Byl vyvrtán 60 m hluboký vrt. Voda byla nalezena v 12 m a ve 30 m.
Po výplachu vrtu bude následovat čerpací zkouška, která určí vydatnost vrtu.
- 19. 11. 2013 se starosta zúčastnil jednání s VAS v Boskovicích. Byl informován o
stavbě nového vodojemu v Lipůvce, posílení dodávek vody do Lipůvky a Svinošic a
možnosti připojení Šebrova od Svinošic. Jedná se cca o rok 2016.
 Zastupitelstvo obce Šebrov-Kateřina ověřilo, že územní plán není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, souhlasí s předloženým návrhem
Územního plánu Šebrov-Kateřina a výsledky jeho projednání včetně způsobu zohlednění
podmínek vyplývajících ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
rozhoduje o uplatněných námitkách, bere na vědomí vyhodnocení podaných připomínek
a vydává Územní plán Šebrov-Kateřina formou opatření obecné povahy.
 Různé:
- Dne 6. 11. 2013 se konala elektronická dražba pozemků v lokalitě Zahorka, k.ú.
Šebrov. Obec Šebrov-Kateřina se do dražby přihlásila jako jediná a pozemky
vydražila za vyvolávací cenu 40 000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce je připraveno jednat s Lesy České republiky o bezúplatném
převodu pozemků pod Vranovským potokem v k.ú. Svatá Kateřina z důvodu
stavebních prací na toku.
Výtah ze zasedání zastupitelstva ze dne 17. 12. 2013
 Starosta seznámil zastupitelstvo s připravenými kupními smlouvami na rozparcelovaný
pozemek p.č. 610/11 v k.ú. Šebrov. Vzniklo osm nových parcel, které obec prodává
sousedním vlastníkům, jak bylo dohodnuto ve smlouvách o smlouvách budoucích.
 Sbor dobrovolných hasičů ve Svaté Kateřině pořídil přívěs s nájezdovou brzdou za
24 250,- Kč.
 Informace o obecním vodovodu:
- Od 26. listopadu probíhala čerpací zkouška nového vrtu. Bohužel, vydatnost nového
vrtu je pouze 0,25 l za 1 s. Z tohoto důvodu se nebude pokračovat v dané lokalitě
s uskutečněním dalších průzkumných vrtů. Jsou dvě varianty pro přivedení vody
z jiných zdrojů:
1) voda z BVaK přes Vranov – stále v jednání, po spuštění bude dalším krokem
vyjednávání o možnosti větší dodávky
2) voda z VAS přes Svinošice (přímé napojení do vodojemu v Šebrově). Zde se však
jedná až o rok 2015/2016, podmínkou je vybudování nového vodojemu v Lipůvce.
- Obec i nadále bude hledat nové lokality, kde by se mohla nacházet voda.
 Různé:
- Starosta obce požádal zastupitele, aby apelovali na obyvatele ohledně parkování
v obci v zimním období. Někteří občané totiž nevhodným parkováním svých
automobilů znemožňují provádění zimní údržby pozemních komunikací.
- Byly dokončeny přípravné práce na pozemcích, které jsou určeny pro výstavbu garáží
v Končinách. Zastupitelstvo projednalo záměr odprodat pozemky místním občanům.
Podmínky prodeje budou zveřejněny začátkem roku 2014.
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Schválený rozpočet obce Šebrov - Kateřina na rok 2014
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
Dotace „Územní plán“
Celkem
Nedaňové příjmy
Příjmy z pronájmu-lesy
Vodné
Pronájem hřiště
Poplatek z hrobů
Prodej pozemků
Úroky
Dary-TDO
Za tříděný odpad
Nájemné kanceláře

1 519 000 Kč
108 000 Kč
163 000 Kč
1 464 000 Kč
3 522 000 Kč
363 000 Kč
15 500 Kč
5 000 Kč
500 Kč
5 000 Kč
35 000 Kč
275 000 Kč
144 400 Kč
92 100 Kč
7 711 500 Kč

10 900
850 000
3 000
4 000
455 000
50 000
13 000
25 000
18 400

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Celkem

1 429 300 Kč

Celkové příjmy

9 140 800 Kč

Lesy
Silnice a komunikace
Chodníky
Dopravní obslužnost
Voda
Kanalizace
ZŠ
Knihovny
Kronika
Zvonička
Rozhlas
Obecní zpravodaj
Dárky k nar. + hody
Tělovýchovná činnost
Ordinace,úklid,tel.,energie
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví,služby
Komun. služby + nákup
pozemku
Sběr a odvoz neb. odpadů
Svoz a likv. kom. odpadu
Péče o vzhled obcí a veř.
zeleň
Ochrana obyvatelstvarezerva
Přestupková komise
Požární ochrana
Zastupitelstvo obcí
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Vypořádání dotací

20 000
100 000
200 000
39 500
850 000
50 000
654 800
25 000
15 500
5 000
25 000
35 000
60 000
125 000
62 500
250 000
11 000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

520 000 Kč
16 500 Kč
450 000 Kč
112 000 Kč
5 000
7 500
22 000
753 000
500 000
7 000
25 200

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

4 946 500

Kč

Investiční akce, opravy a rekonstrukce:
Rek.průt. obcí, Končiny,
oprava místní kom.
2 600 000
Čekárny
75 000
ZŠ Šebrov, oprava podlah
300 000
Víceúčelová hala
1 000 000
OÚ – změna vytápěníokna
219 300

Kč
Kč
Kč
Kč

Celkem

Kč

Celkem

4 194 300 Kč

Celkové výdaje

9 140 800 Kč
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Školní okénko
Jak se naši předškoláci poprali se zápisem do první třídy?
Pro většinu obyvatel Šebrova to byla obyčejná středa. Ovšem pro osm předškoláčků
byla středa 12. února jedinečná. Po boku svých rodičů se budoucí prvňáčci vydali k zápisu do
šebrovské základní školy.

Těžko říct, kdo byl před zápisem nervóznější - rodiče, nebo děti? Každopádně veškeré
napětí se rozplynulo ve chvíli, kdy před nás nastoupilo družstvo sportovců s olympijskou
vlajkou. Celý zápis se totiž nesl stylově v duchu zimních olympijských her. Děti obcházely
stanoviště, kde jim žáci čtvrtého a pátého ročníku, převlečení za olympioniky, dávali záludné
otázky a úkoly. Každý předškolák dostal kartu s olympijskými kruhy a za splněný úkol mu
příslušní sudí jeden kruh vybarvili. Nad vším bdělo přísné oko paní ředitelky i ostatních
členek učitelského sboru. Úspěšný byl ten, kdo měl všechny kruhy na své kartě vybarvené.
A co myslíte, zvládli to všichni? ANO!
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Většina dětí přistoupila k plnění úkolů až dojemně vážně a zodpovědně. Když se
předškoláci na konci dozvěděli, že jsou přijati do první třídy, začali nadšeně tleskat a jásat. I ti
největší „tvrďáci“ nakonec změkli a rozdávali úsměvy na všechny strany. Na závěr dostali
všichni diplom, zlatou medaili a krásné dárečky vyrobené šebrovskými žáky. To bylo radosti!

Díky komornímu prostředí zdejší školy a tomu, že základní škola a školka fungují pod
jednou střechou, znají paní učitelky budoucí prvňáčky a vědí, co se v nich skrývá. Tudíž při
zápisu do první třídy nešlo ani tak o to, jak máme bystré a šikovné děti (protože to se
samozřejmě už dávno ví), ale spíš o vytvoření pozitivní vzpomínky na první opravdový
kontakt se školou. Jednoduše řečeno, mám dojem, že jsme si to všichni hezky užili a věřím
tomu, že naše děti nastoupí v září do první třídy s úsměvem na rtech.

Zpracovala: Martina Rychtarová
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Obecní kronika
Co se událo dle kroniky obce v letech končících číslicí 4
Rok 1544
V tomto roce vladykové lelekovští prodali celé panství a s tím i část Šebrova, které získal
Vilém Valecký z Mírova a téhož roku zde získal 3 lány od Proška z Černé Hory.
Rok 1674
Podle nálezu lánové vizitace z 16. srpna byly v Šebrově 3 osedlé grunty a 6 osedlých
podsedků, kteří měli od vrchnosti 72 měřic kopanin úroční půdy.
Rok 1874
Poblíž obce byla kolem roku 1874 i šnekárna na pěstování plžů zahradních klášterníkům
vranovským. Zde škola nákladem obce vystavěna byla a v ní počalo se vyučovati roku 1874.
Zde nadučitelem byl ustanoven Karel Spisar. Farou přináleží obec k Vranovu a poštou patří
Šebrov do Blanska.
Rok 1914
Pan Metoděj Fikes stavěl zde v tomto roce moderní hostinec s tanečním sálem. Velké
vzrušení zmocňuje se občanstva, neboť jednotlivé osoby jsou povolány dnem
27. 7. ke svým vojenským tělesům – začala válka. Svolávací vyhlášky vyvěšoval obecní
strážník František Skoupý zde č.p. 37 s obecním starostou Bohumilem Skoupým zde
v č.p. 50.
Rok 1934
Bylo zde katastrofální sucho, které postihlo všechny zemědělské plodiny - špatná úroda
a nedostatek píce. 20. dubna o 16. hodině vypukl v lese pod Babím lomem požár, který byl
zdejšími hasiči záhy ukončen.
Tento rok zde bylo 11 nezaměstnaných a pobírali podporu podle Gentského systému
a 76 nezaměstnaných, kteří pobírali poukázky. Mnozí nezaměstnaní se živili tím, že ohlásili
činnost - obchod peřím - a toto rozváželi po trzích na Moravě, Slezsku i Čechách.
Den svobody byl zde oslaven 28. října tím, že dítky zdejší obecné školy sehrály v hostinci
u Fikesů divadlo od Průchy.
Rok 1944
25. srpna poznali obyvatelé naší obce, jak vypadá letecké bombardování zblízka. Do
hukotu sirén se objevily americké bombardéry s cílem na Líšeň a Kuřim.
V zimě spadl u hájovny na Protesné balon. Hajný Chalupa musel si nechat zajít chuť na
kabát s pevného hedvábí, poněvadž si pro balon přišel člen četnické stanice z Blanska.
Rok 1954
Dne 16. října se stěhovala zdejší mateřská škola z národní školy do nově brigádnicky
postavené budovy č.p. 36 (na začátku Končin). Prostory jsou určeny pouze pro školku.
Stravování ještě nebylo, pouze v zimním období je dětem podáván čaj.
Drůbežářské závody během roku vykrmily 36 317 husí a kachen. Toto vykrmování
provádí 60 výkrmců.
Okrskové cvičení Sokola a Svazarmu konalo se v květnu na hřišti v Luzích. Průvod přes
1 200 osob za doprovodu dechovky se sunul pod prapory z obce na hřiště. Ze Šebrova
a okolních obcí bylo celkem 570 cvičících. Z celkového vystoupení bylo viděti, že vedení
tělesné výchovy jest v dobrých rukách.
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Rok 1964
Hlavní prací, na které se podílela brigádnicky většina občanů, byla příprava a výstavba
komunikace do nového stavebního obvodu, k MNV a obchodu. Stavbou nové silnice Lipůvka
– Blansko se změnil vzhled obce. Nejenže byly strženy 4 rodinné domky a obchod, ale byl
zakryt v obci potok, takže zmizely všechny mostky k domkům. Letos byla silnice již
asfaltována.
Rok 1974
Prováděla se oprava kostelíka ve Svaté Kateřině ve výši 70 000 Kč. Byl také restaurován
prasklý zvon u zvonaře R. Maňouška a akademické sochařky Maškové z Prahy.
Ve snáškové hale Jednotného zemědělského družstva bylo odchováno 30 000 jatečních
kuřat. V Kateřině se chovají ovce jateční i na vlnu v počtu 660 kusů.
Rok 1984
V Šebrově se dokončovaly terénní úpravy po vodovodu a pokračovalo se budováním
hlavního řádu do Kateřiny. Začínali jsme v těžkých podmínkách skalnatého úseku kolem
hlavní silnice, kde nepomohla ani nejmodernější technika. Nevyhnuli jsme se odstřelu a tvrdé
práci s pneumatickými sbíječkami. Organizátorsky to plně zvládnul Občanský výbor Kateřina
v čele s Janem Šindelářem.
V červenci se sešli občané za krásného počasí na nádvoří Hospodářského zařízení
zahrádkářů, aby společně oslavili 20. výročí založení organizace. K dobré náladě přispěla
kapela „Žadovjanka“ se svými zpěváky a vypravěči. Ostatní společenské organizace pomohly
se zajištěním občerstvení.
Rok 1994
Nebývalá úroda hřibů v lesích v podzimních měsících. Nejúspěšnější houbaři se vraceli
v září až s 1 200 kusy pravých hřibů, neobvykle zdravých.
Poslední etapa výstavby plynu končí v Kateřině. V březnu řezání vozovek, bagrování,
pokládání potrubí a přípojky. V květnu je již Paseka zasypaná, v červenci se dokončují
poslední zemní práce a v srpnu už plynaři připojují domovní přípojky. Podzimem nekončila
pouze plynofikace Svaté Kateřiny, ale po třech letech zdárně skončila největší investiční akce
v obou obcích. Téměř všichni, co měli zapojený plyn, začali topit tímto médiem a to bylo
zejména poznat na čistotě ovzduší.
Bývalou Fikesovu hospodu č. 113 prodala obec panu Rumraichovi. Zřizuje zde obchod
s leteckými modely a pneuservis.
Rok 2004
Nově byl zaveden dopravní systém (IDOS). O změny jde hlavně na Brno. Dosud byly
přímé linky přes Lipůvku nebo Vranov do středu Brna. IDOS zajišťuje dopravu autobusem do
Kuřimi a odtud vlakem do Brna, nebo může občan přestoupit na Lipůvce, ale autobus ho
zaveze jenom do Králova Pole.
Ceny potravin - hovězí maso 39,- Kč, vepřové 38,- Kč, chléb 1,5 kg 21,- Kč,
mouka 9,50 Kč, cukr 22,- Kč, brambory 7,- Kč, kuře 47,- Kč, olej 27,- Kč, rum 84,- Kč.
Bude v Šebrově rybník? Tentokrát se projednávala možnost výstavby v Luzích za hřištěm
- lapač velké vody, zásobník vody a možná i pro rekreační účely. Parcely jsou jinak
nevyužitelné, ale přesto někteří majitelé s jejich prodejem nesouhlasí.
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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