DEBLÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník XII, č.10, říjen 2006, list Obecního úřadu pro občany v Deblíně
V dnešním čísle si můžete přečíst: Konec volebního období 2002-2004, Využití dotací a bilance 2002-2006,
Deblín z obce městys, ukončení programu SROP, ZŠ informuje a další….

Konec volebního období 2002-2006
Právě končící volební období nebylo vůbec růžové, přesto se však podařilo prosadit téměř
všechny investiční záměry a výsledek je viditelný jak v obci, tak i v níže uvedeném přehledu.
Byly to čtyři roky plné práce, starostí, skříně plné projektových dokumentací, dnes již téměř
vyprázdněných, roky náročných jednání. Jsou za námi a těsně před námi jsou volby do obecních
zastupitelstev. Považuji za důležité oslovit vás, občany Deblína, abyste využili své jedinečné
možnosti a přišli – pokud možno všichni – vyjádřit svůj názor na příští zastupitelstvo svým
hlasem u volební urny. Pokud tato obec má vzkvétat, krásnět, být budována a rozvíjena pro svoje
obyvatele, musí mít dobré vedení. Nemyslím tím starostu, ale celé zastupitelstvo. Starosta se
musí opřít o tým lidí, kteří se shodnou na určitém záměru a tento společně dotáhnout do konce.
Starosta musí být podporován v dobrých myšlenkách a jejich realizaci a tyto myšlenky, neboli
nápady, vize, by měly vycházet z kvalitního zastupitelstva. Zamyslete se proto zcela vážně nad
jednotlivými kandidátkami, nad jednotlivými volebními programy, nad jednotlivými kandidáty a
výsledek svého názoru vyjádřete ve svobodných volbách. Zastupitelstvo obce musí být oproštěno
od politických přestřelek i názorů, musí být sjednoceno myšlenkou udělat vše pro občany, kteří
jim dali důvěru, udělat vše pro obec, kde žijí, dodržet přísahu, kterou složí na počátku jejich
nominace. Jakékoliv upřednostňování osobních záměrů a výhod je nepřípustné a podléhá kritice i
zklamání voličů.
Anna Gruberová, starostka
Využití dotačních programů pro obec Deblín v letech 2002 – 2006
V roce 2003 naše obec nezískala žádné finanční prostředky na opravy nebo rekonstrukce
obecního majetku a to : a/ v roce 2002 nebyl investiční záměr a nebyla podána žádná žádost
b/ na jaře 2003 byla podána na ORR JmK žádost na opravu střechy
zřícené hospodářské budovy a žádost na opravu chodníků v prostoru
přemístěné autobusové zastávky ve středu obce, nebylo nám však
vyhověno.
Z důvodu nedostatku pitné vody nám na naši žádost poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj
částku cca 65 tis. Kč na úhradu 60% nákladů s dovážením vody, opravami vodovodního potrubí
a výměnu čerpadla.
V roce 2003 byla zpracována žádost na projekty veřejné zeleně a náročná žádost
Ministerstvu financí na I.etapu rekonstrukce ZŠ Deblín. Získali jsme 80 tis. Kč na projektovou
dokumentaci veřejné zeleně a závěrem roku 5 mil. Kč na rekonstrukci ZŠ.

V příštích letech jsme maximálně využívali dotačních programů, a to vždy s plnou
odpovědností za řádné a bezdlužné dofinancování jednotlivých akcí. Byli jsme si vědomi, že obec
není možno zadlužit a vůbec ne již předlužit, ale splatit úvěry za plynofikaci Státnímu fondu ŽP a
Komerční bance. I při těchto cca 2-milionových splátkách ročně, byla obec vždy schopna dostát
svým finančním závazkům. Finanční aktiva i pasiva byla po celé volební období pečlivě
sledována, aby nedošlo k narušení chodu obce a základní školy, vše bylo úspěšně zvládnuto na po
celkovém sčítání naše obec získala v letech 2002-2006 17,550.000,- Kč dotací a proinvestováno
bylo více než 23 mil. Kč. Došlo k výkupům, směnám a drobným prodejům pozemků, v globále
však obec získala pozemky v hodnotě téměř 100 tis. Kč. Pravidelné splátky na plynofikaci snížily
výši úvěru z 7,145.900 Kč na 1,306.300 Kč, přičemž úvěr ze SFŽP je vyrovnán.
Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré investiční akce jsou nadzemní, není nutno tyto zmiňovat
již s ohledem na skutečnost, že zdomácněly natolik, že dnes je zapomenuta škola bez střešního
pláště, samozřejmostí jsou nové sociálky v mateřské i základní škole, nové tři autobusové
čekárny, veřejná zeleň na Horním konci i na hřbitově, rekreační zařízení u rybníka i cyklostezka
jako by zde byly odjakživa. Rekonstrukce obecního domu rozjasnila střed obce a krásně
přebudovaná hospodářská budova včetně nádvoří a veřejné zeleně bude sloužit obci, občanům i
turistům. A to lze považovat za úspěch, neboť opravy a rekonstrukce, které se vžijí, jsou právě ty
správné.
Nelze však usnout na vavřínech, neboť je toho ještě mnoho, co je nutno dát do pořádku,
vybudovat a přebudovat. Nové zastupitelstvo musí znovu zmapovat obec a pozorně se dívat
kolem sebe a naslouchat svým občanům. Všechna zlepšení a modernizace změní kvalitu života
obyvatel. Deblína k lepšímu.
Rekapitulace dotací celkem za období 2002-2006
Poskytovatel dotace
Ministerstvo financí ČR
Krajský úřad JmK
Státní fond životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Celkem
Fondy EU
CELKEM

Kč
13,000.000,733.000,458.000,80.000,360.000,- + 90.000,- Kč + 66.000,14,787.000,- Kč
2,800.000,- Kč

DOTACE 2002 – 2006

17,587.000,- Kč

V září
proběhla kolaudační řízení Obecního domu a bývalé hospodářské budovy v centru obce. Obě
řízení byla bez závad a tím jsou stavby ukončeny.
Na severní straně hospodářské budovy je možno spatřit logo Evropské unie, což je kruh ze
žlutých hvězdiček v modrém poli a pod tímto další logo s vlajkou ČR, logem EU na modrém
pozadí siluety ČR s názvem SROP. Zkratka SROP znamená Společný regionální operační
program, jeden z mnoha programů EU, ze kterého jsou čerpány finanční prostředky pro DSO
Deblín. V současné době probíhají dokončující práce, dětské hřiště v nádvoří je opatřeno

atestovanými hracími prvky, plocha pod otevřenou střechou je vydlážděna žulovými kostkami,
postupně se vysazuje zeleň a objekt se doplňuje mobiliářem.
Stejně jako v Deblíně se dokončují, nebo jsou dokončeny jednotlivé akce v ostatních obcích DSO
Deblín.
Městysy začnou psát novou historii
Již název městys, neboli městečko, posune Deblín na žebříčku obcí o stupeň výš. Dvouletá snaha
o navrácení titulu nese svoje ovoce a pro vedení obce je to závazek k dalšímu rozvoji a
modernizaci Deblína. Je nutno se zamyslet nad středem obce, který by měl skutečně připomínat
městečko. Zpracovaný projekt, který mohl být realizován z financí EU, se neuskutečnil,
doufejme, že bude znovu zhodnocen a v blízké budoucnosti realizován. Rozhodně není možno,
aby městečko Deblín nereprezentovalo svoji výjimečnost v tišnovském regionu.
Pro zajímavost uvádíme, že na tišnovsku získává statut městys ještě Lomnice, Doubravník a
Nedvědice a dekret MĚSTYS bude starostům slavnostně předán v Poslanecké sněmovně dne
17.října 2006.
Našemu městečku se bude určitě dařit, pokud vedení obce i občané se budou společně podílet na
jeho rozvoji.
ZŠ informuje
V letošním školním roce, kdy zdejší školu navštěvuje celkem 159 žáků – 91 z Deblína, 34 ze
Svatoslavi, 23 z Maršova, 3 z Braníškova, 3 z Čížek, 4 z Úsuší a 1 z Kuřimi – byla škola
nucena z hospodářských důvodů přistoupit k již dříve avizovanému opatření, které by vedlo ke
zlepšení hospodářské situace školy – ke spojení dvou nejméně početných ročníků ( 3. a 4.roč. )
do jedné třídy.Toto opatření, opírající se o zákon č.561/2004 Sb. (Školský zákon) jde uplatnit
pouze na I.st.ZŠ,na II.st.,tzn. od 6.roč., musí být ročníky vyučovány samostatně. Ve 3.roč. je od
tohoto školního roku nově vyučován anglický jazyk a také ve 4.roč. se žáci začínají tomuto
jazyku učit, takže i tato skutečnost umocňovala naše rozhodnutí spojit právě tyto dva ročníky do
jedné třídy s 20 žáky.
Dva roky již platí směrnice MŠMT o financování ZŠ podle tzv. výkonů na žáka, tzn.,
že školy s nízkým počtem žáků ve třídě dostávají daleko méně financí ze státního rozpočtu.
Jakýkoliv sebemenší pokles žáků ve škole – sledováno a vykazováno 2x ročně a týká se to i MŠ –
má okamžitě za následek snížení státních dotací. Škola je tak nucena přistupovat k výše
uvedeným nepopulárním opatřením.
V pondělí 2.října 2006 se konaly v ZŠ třídní schůzky rodičů. Účast téměř 80% rodičů je velmi
dobrá z pohledu spolupráce školy s rodiči žáků. Stále ale přetrvává nízká účast rodičů žáků, u
nichž je dlouhodobě vykazovaná nedobrá pracovní morálka úzce spojená s velmi špatnými
studijními výsledky, mnohdy i s porušováním vnitřního řádu školy.
V letošním školním roce se naši žáci mohou přihlásit do 6 zájmových útvarů pod vedením jejich
učitelů.
Jsou to : Kroužek počítačové gramotnosti pro začátečníky
Kroužek počítačové gramotnosti pro pokročilé
Kroužek odbíjené pro začátečníky
Kroužek odbíjené pro pokročilé
Dívčí klub
Angličtina hrou pro nejmenší (2.roč.)

Tyto volnočasové aktivity našich žáků jsou dlouhodobě součástí plnění tzv. Minimálního
programu prevence, který vytváří v naší škole základy k výchově žáků ke zdravému životnímu
stylu.
Při ZŠ začala pracovat Školská rada, ustavená na základě usnesení Zastupitelstva obce
k 1.12.2005. Předsedou ŠR byla zvolena ing. Libuše Matoušková. Dalšími členy jsou ing. Petr
Gelnar, pí.Miroslava Kondrová, p. Martin Pavlíček, Mgr. Ivana Musilová a Mgr. Jiří Lukas. Na
posledním zasedání 12.10.2006 ŠR projednala a odsouhlasila Výroční zprávu školy za školní
rok 2005/2006 , schválila znění Vnitřního řádu školy a způsob hodnocení žáků školy. To vše za
přítomnosti ředitele školy Mgr. Jiřího Habarta, který výše uvedené dokumenty ŠR předložil ke
schválení.
Díky obětavosti většiny žáků školy, jejich rodičů i dalších deblínských občanů byl výsledek
podzimního sběru starého papíru více než dobrý. Za celkovou hmotnost nasbíraného papíru ( 5
tun ) obdržela škola téměř 3 000,-Kč, které budou použity na ceny pro žáky při konání různých
her a soutěží.
Začala nová sezóna v tělocvičně ZŠ.
Na základě dlouhodobé smlouvy s místním Sokolem již začaly cvičit deblínské ženy, do
tělocvičny se chystají za zdravím a fyzickou kondicí deblínští fotbalisté – od přípravky až po
seniory, dále pak tenisté a volejbalisté – všichni od 1.11.2006 . Tělocvičnu již využívají také
příznivci nohejbalu.
Dušičkové zamyšlení
I když povolební období bude nabízet na jedné straně radost z výsledku a na druhé rozčarování,
stejný vliv na všechny bude mít svátek Všech svatých a následně Dušiček. Vážnost a úcta, kterou
prokazujeme svým milým květinovou výzdobou a zapálením svíček, vrcholí právě v těchto
dnech. Nezapomeňte tedy vzpomínkou a trochou světla i na padlé hrdiny, jejichž jména jsou
uvedeny na pomníku padlých. Ani obec nezapomíná uložením kytice a mší za padlé občany v I. a
II. světové válce.
Na závěr článek ze školního časopisu „Baf a Buf“ z 2.10.2006
Vysočina
Už je to zhruba 25 let, co byla státní firmou Jednota založena budova Vysočina. Řetězec Jednota
ji využil jako restauraci a masnu.Po několika letech se změnila politika a s ní skončila i Jednota.
V Deblíně se zavřela restaurace i masna. Později se ve Vysočině vystřídalo několik dalších
majitelů, byla zde např. výrobna kečupů. Žádný z majitelů se o budovu nestaral a tak jen
chátrala. Jejím správcem se stala banka.Když už byla v havarijním stavu, odkoupila ji obec
Deblín. Paní starostka získala dotace – peníze, za které se Vysočina mohla opravit.Udělalo se
více práce, než bylo v úmyslu a teď je stavba zvenku rekonstruovaná, má opravené rozvody
elektřiny a je zde udělaný sál zhruba pro 70 osob i malý salonek. V budoucnu zde má být
prodejna potravin.
Kdybychom srovnali Vysočinu starou a novou, je každému jasné, že ta opravená je určitě o
sto procent lepší.
Lucie Burianová, žákyně 8.roč.ZŠ
Na závěr připomínáme všem občanům – Volby do Zastupitelstva obce proběhnou ve dnech
20. a 21. 10. 2006, volební místnost je v zasedací místnosti Obecního úřadu v Deblíně.
Bližší informace obdržíte společně s hlasovacím lístkem.

