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Vzpomínka …..
30. ledna bylo mnoho deblínských občanů zaskočeno zprávou o velmi
nečekané, náhlé smrti pana Františka Macháčka.
Pan Macháček se narodil 18. 8. 1930. Vyučil se sedlářem u svého strýce, p. Františka Budiše,
řemeslu se s výjimkou 10 let, kdy pracoval v uranových dolech, věnoval po celý život. Mnoho lidí
z Deblína a širokého okolí může do dneška nosit kabelky, taška a kabely, ruksáčky a kufry, které
pan Macháček uměl opravit i tehdy, když jinde řekli, že to nejde.
Pan Macháček nebyl jen výborný řemeslník, byl člověk, který miloval les, houbaření a přírodu
vůbec. Od mládí pokračoval v rodinné tradici chovu včel a ke včeličkám na poli za Červinkovou
hájenkou ho lidé viděli jezdil na kole od jara do podzimu. Mnoho mladších Deblíňáků naučil
roubovat a stříhat stromy, rád si zaexperimentoval s pěstováním neobvyklých plodin, třeba
kanadských borůvek.
Přes své zaměstnání a bohaté zájmy si pan Macháček našel čas i na práci pro společnost. Od
konce šedesátých let minulého stolení zastupoval naši obec nejprve jako soudce z lidu, později
jako přísedící Okresního soudu Brno-venkov, naposledy byl do této funkce zvolen v minulém
roce.
Jeho velkému zájmu se těšila i deblínská kronika, kterou vedl v letech 1978 – 1989. Když
nahlédnete do jeho zápisů, můžete obdivovat, s jakou pečlivostí a jak úhledným rukopisem je
prováděl.
O panu Macháčkovi by se toho dalo říci ještě mnoho a ještě zůstane v mysli těch, kteří ho
znali, vzpomínka na rázného, ale laskavého člověka, ochotného kdykoliv pomoci nebo poradit.
Čest jeho památce
Zastupitelé městyse Deblín

Zima nebo jaro?
Podobnou otázku si pokládá asi každý, kdo zažil předchozí zimy. Zdá se však, že loňský
podzim přešel přímo k jaru, takže zima se nekonala v tom zažitém slova smyslu, ale místo
přívalů sněhu a vánic přinesla několik vichřic s poškozením majetku a zejména lesních porostů.
Pokročilý únor se slunečními dny však úspěšně spěje k počátku jara, takže paní Zima si možná
ještě pošpásuje, ale její moc jarní sluníčko silně oslabuje a tak i my v Deblíně jsme mohli
pokračovat v plánovaných pracích na zvelebení našeho městyse.

Na zdravotním středisku byl dán do pořádku střešní plášť a současně odbourány rozpadající
se komíny, v budově bývalého kina byla rovněž opravena střecha a dozděn boční štít tak, aby
rozpadající se zdivo neobtěžovalo majitele přilehlé nemovitosti.
Suché počasí rovněž umožnilo předláždění zborcené dlažby po těžké technice při opravě
střešního pláště kostela, na místním hřbitově a dlažby která byla vyduta kořeny mohutných
stromů s dodlážděním části mezi hroby a hřbitov tak opět získal na svém vzhledu.
Dne 25. 1. 2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva městyse Deblín, jehož unesení Vám
předkládáme:
Zastupitelstvo městyse:
1) schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitelstva městyse Deblín
Bedřicha Svobodu a Jindřicha Halalu
2) schvaluje předložený program zasedání
3) schvaluje pronájem pozemku parc.č. 2689 o výměře 811 m2 v k.ú. Deblín a uzavření
smlouvy o nájmu pozemku s panem Slavomilem Krátkým, bytem Deblín pro účely
vybudování nezpevněného dočasného oplocení pozemku a provádění pravidelné údržby
– sečení trávy a vyžínání podrostků dřevin. Nájem je stanoven dohodou smluvních stran
ve výši 10 Kč/rok
4) schvaluje záměr městyse Deblín – pronájem nebytových prostor v objektu čp. 320 –
suterén budovy – o výměrě 300 m2 a pověřuje starostu městyse Deblín k uzavření
smlouvy o nájmu nebytových prostor s paní Helenou Kolíbalovou, bytem Vohančice 2 za
navrhované nájemné ve výši 350,- Kč/ m2 za nebytové prostory určené jako prodejní
plocha a 300,- Kč/ m2 za ostatní nebytové prostory. Nájemné bude postupně
započítáváno oproti nákladům na rekonstrukci nebytového prostoru. Podmínkou je
otevření prodejny nejpozději 1.11.2007.
5) bere na vědomí informaci o změně územního plánu městyse Deblín, která podle zák.č.
183/2006 Sb. § 55 odst. 3 - další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu
vymezit na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy, bude
nejdříve možná až v červnu 2008.
6) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni uzavřenou mezi E.ON ČR a městysem Deblín ve věci umístění venkovního
vedení domovní přípojky NN na pozemku parc.č. 76 v k.ú. Deblín
7) bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově čp. 42
v Deblíně podanou panem Romanem Vaverkou a schvaluje vyhlášení záměru městyse
Deblín ve věci pronájmu nebytového prostoru v objektu čp. 42 na pozemku parc.č. st.
284 v k.ú. Deblín za účelem provozování hostinských a doplňkových služeb souvisejících
s hostinskými službami k datu 1. 5. 2007
8) schvaluje v souvislosti s NV č. 614/20006 Sb., kterým se mění NV č. 37/2003., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev - odměny členům ZM Deblín
s platností od 1. 2. 2007 budou vypláceny následovně: místostarostka městyse Anna Gruberová – nejvyšší částka dle sloupce č. 7 NV č. 614/2006 Sb. s připočtením
příplatku dle sloupce č. 9 ve výši 5.000,- Kč. Předsedové kontrolního a finančního
výboru – Ing. Marek Štěrba a Lubomíra Sojková – nejvyšší částka dle sloupce č. 11
NV č. 614/2006 Sb. s připočtením příplatku dle sloupce č. 14 ve výši 160,- Kč.
Předseda komise pro životní prostředí a rozvoj obce – Emanuel Horák – nejvyšší
částka dle sloupce č. 11 NV č. 614/2006 Sb. bez příplatku uvedeného ve sloupci 14
9) schvaluje výstavbu sdílené základnové stanice mobilních telefonů Vodafone Czech
Republic a.s. na pozemku parc.č. 2001 a 2007 v k.ú. Deblín na stávající základnové
stanici T- Mobil v areálu ZD Deblín

Co čeká Deblín v nejbližší budoucnosti?
V následujících týdnech započne výstavba dlouho očekávaného chodníku pro pěší pro
obyvatele deblínské části Pod cihelnou tzv. II. etapa, která povede po farské zahradě bude
převedena na druhou stranu a stavba bude ukončena asi 2 m pod vjezdem do rodinného domu
pana Sedláka. Financování této akce, která si vyžádá částku cca 650 tis. Kč, bude zajištěno
z rozpočtu městyse Deblín se spolufinancováním z rozpočtu Jihomoravského kraje. Žádost o
finanční dotaci již byla podána a výsledek bude znám v průběhu měsíce května, kdy již budou
práce v plném proudu. Souběžně s touto výstavbou bude započata oprava dvora u základní
školy. Při výběrovém řízení na dodavatele těchto staveb zvítězila firma STYLSTAV s.r.o.
Křižanov. Tato firma není pro Deblín cizí, v uplynulém roce se velmi dobře zhostila rekonstrukce
Obecního domu a kvalitní prací i zajímavými cenami si otevřela cestu na stavební trh i do
okresu Brno-venkov.
Další důležitou akcí bude otevření cykloturistického centra ve středu obce a den otevřených
dveří Obecního domu. Obě akce proběhnou současně v závěru dubna nebo počátkem května.
Do té doby čeká zastupitelstvo městyse Deblín spousta práce s přípravou akce i úpravou okolí.
V současné době se zpracovává projektová dokumentace na výstavbu III. etapy chodníku podél
st.silnice II/379. V letošním roce požádáme o vydání stavebního povolení včetně vynětí
pozemku z lesního půdního fondu. Zároveň s touto výstavbou budeme řešit i vybudování
odstavného parkoviště pro osobní vozidla. Výstavba bude realizována v roce 2008.
Mimo jiné jsou průběžně sledovány možnosti získání financí jak z národních programů tak i
z programů Evropské unie. Pro informaci je možno uvést, že právě probíhá konečné zpracování
vyúčtování čerpání financí z EU na cyklostezku a turistické centrum v Deblíně a další stavby
v obcích DSO Deblín a v nejbližší době očekáváme převod těchto financí na účet DSO Deblín.
Všechny drobnější současně probíhající a plánované akce však nezastavily ani na okamžik
přípravu na výstavbu ČOV a kanalizace v Deblíně. Jak již proběhla informace o průběhu
územního řízení, toto je před závěrem. Problém vznikl při jednání o smlouvě s JM krajem o
uložení kanalizačního potrubí v silnici II/379, tento je v řešení a po podepsání smlouvy s JM
krajem bude ukončeno územní řízení. O dalším jednání bude opět zveřejněna informace.
Vítání občanků
Vítání dětí narozených v roce 2006 proběhne v neděli 25. března 2007 ve 14:00 hodin
v zasedací místnosti městyse Deblín. Rodiče dětí obdrží písemnou pozvánku.
Finanční situace městyse Deblín
v současné době proběhl prodej středotlakého vedení Jihomoravské plynárenské se zdařil a
na účet městyse Deblín narostla částka více než 6 mil. Kč. Z této částky byl uhrazen zůstatek
úvěru ve výši 1,5 mil. Kč a poplatky za převod a částka vyšší než 4 mil. je již základem pro
výstavbu kanalizace. Nelze však mluvit pozitivně o daňových příjmech. Tyto za rok 2006 byly
oproti roku 2005 nižší o více než půl milionu Kč a v závěru roku ohrozily splnění všech závazků.
Právě schválený rozpočet je zárukou řádného financování plánovaných akcí a podle daňových
příjmů bude možno v průběhu roku připravit další investiční i neinvestiční akce, které přispějí
k rozvoji Deblína.

Z činnosti SDH Deblín
I když by se mohlo zdát, že v zimních měsících SDH polevilo ve svých aktivitách, není to v
žádném případě pravda. Pravidelně každý čtvrtek se scházíme v tělocvičně místní ZŠ, kde si
zvyšujeme tělesnou kondici a připravujeme se na náročnou sezonu, kde máme v plánu zúčastnit
se alespoň 6 hasičských závodů.
Dále jsme mohli v sobotu 17.2. potkat průvod dotěrných a veselých masek, což je již třetím
rokem také naše dílo. Do ulic vyšlo 33 masek a to i z řad nečlenů SDH, za což jim patří dík a
uznání. Počasí vyšlo na jedničku a tím také přispělo k této vydařené akci.
Také jsme se zúčastnili v neděli 25.2. hasičských závodů v Dolních Loučkách. 14.místo z 18
družstev se může zdát jako neúspěch, ale vzhledem k absenci klíčových členů družstva a k
materiálnímu vybavení našeho týmu, je výsledek solidní. Faktem je, že této soutěže se
zúčastňují jen špičková družstva ze Žďárské ligy.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v našich aktivitách podporují a máme
upřímnou radost, že těchto lidí neustále přibývá.Díky!
Za SDH
Petr Pokorný
Škola informuje
Zápis nastávajících prvňáčků
S určitými obavami, tak jak je tomu pravidelně každý rok, byl očekáván zápis dětí do 1. ročníku
ZŠ. Vždyť počet dětí, které se dostávají k zápisu, je signálem pro další plnohodnotný život
deblínské školy. Na hlavní aktéry zápisu, děti z mateřské školy z Deblína, Maršova a Svatoslavi,
čekala v pondělí 5. února pěkně, k tomuto účelu vyzdobená 1. třída včetně dvou paní učitelek,
kde měly děti za přítomnosti rodičů dokázat, že jsou připravené nejen po stránce fyzické, ale i
duševní k velmi důležitému životnímu kroku – zasednout do školních lavic a začít se pravidelně
vzdělávat. Za předvedené výkony byli všichni nastávající žáci naší školy odměněni. Každý
dostal nejen pěknou tužku a gumu, ale i řadu sladkých pamlsků.
Výsledek zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ Deblín je velmi uspokojivý. Celkem přišlo k zápisu 23
dětí – 14 z Deblína, 6 z MŠ Maršov a 3 z MŠ Svatoslav s tím, že rodiče dvou dětí žádají o
odklad povinné školní docházky.
Oznámení
Ředitelství ZŠ a MŠ Deblín oznamuje, že zápis dětí do MŠ Deblín se uskuteční v pondělí
5. března v budově MŠ Deblín od 10:00 do 15:00 hodin. Rodiče přinesou osobní průkaz
totožnosti a rodný list dítěte.
Mgr. Jiří Habart

Výběr poplatků
Městys Deblín upozorňuje, že byl zahájen výběr poplatků za popelnice a psy, jejich splatnost je
do 31. 3. 2007. Výše poplatku na 1 osobu za likvidaci odpadů je 410,- Kč a poplatek ze psa je
vybírán v částce 100,- Kč.

