DEBLÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník XII, č.9, září 2006, list Obecního úřadu pro občany v Deblíně
V dnešním čísle si můžete přečíst: Začátek nového školního roku, Investiční akce v Deblíně – informace,
Usnesení z veřejného zasedání ZO a další…

Konec prázdnin
udělal tečku za dovolenými, počasí bylo příliš horké a následně příliš mokré, hrozící kolaps
v dodávce vody se vyřešil sám přílišným mokrem, termíny investičních akcí v naší obci na štěstí
nebyly ohroženy a zdá se, že i dovolené všem rozumně vyšly. Ani v průběhu prázdnin nedošlo
k tzv. okurkové sezoně – jednak proto, že okurkám se letos nedařilo, zatím co nám ano a v naší
obci je tolik práce, že nebylo možno se zastavit.
Nový školní rok 2006/2007
byl slavnostně zahájen v pondělí 4. září 2006. Slavnostní projevy, přivítání prvňáčků, informace
o rozdělení třídních učitelů jsou již dávno součástí zahájení nového školního roku, letos však
byla věnována pozornost žákům 9. třídy a jejich rozhodování o dalším studiu nebo učebním
oboru. Byla zdůrazněna nutnost soustavné přípravy na přijímací řízení a vyjádřena podpora
vedení školy při této přípravě. Všichni – ať již vedení školy, vedení obce, rodiče a především žáci
– musí projevit zájem o přípravu na budoucí studium a tím i budoucí povolání. Je to velmi
důležitý nástup do budoucího pracovního procesu a je naším přáním, aby mládež, vyrůstající a
vzdělávající se v Deblíně, v budoucnu svoji obec reprezentovala. Všem malým i velkým žákům
přejeme dobrý start a následně i dobré výsledky ve studiu. Učitelskému sboru v čele s ředitelem
mgr. Jiřím Habartem přejeme mnoho úspěchů, pevné nervy a radost z žákovských výsledků.
Celkový počet žáků naší školy činí 159, z toho 68 z okolních obcí.
Investiční akce v Deblíně
pokračují rychlým tempem. Cyklostezka, která byla z důvodu bezpečnosti zpřístupněna již
9. června 2006, prošla řádnou kolaudací a přes prázdniny byla plně vytížena nejen cyklisty, ale
pěšími turisty, maminkami s kočárky a rekreanty. Navazující projekt opravy hospodářské budovy
ve středu obce, který bude sloužit turistům a cykloturistům, především však našim občanům,
zdárně spěje ke kolaudaci stejně jako projekty v okolních obcích – Vohančice, Březina, ČížkyÚsuší a Nelepeč-Žernůvka. Někteří z vás si již všimli nové čekárny na Horním konci a dřevěné
odpočivky u rybníka, postupně dochází ke značení cyklistických tras a právě cyklistické trasy,
které vedou po polních a lesních komunikacích, budou postupně opravovány, aby sloužily svému
účelu. Hlavním důvodem je umožnění jízdy cyklistům po bezpečných komunikacích, což silnice
rozhodně nejsou. Tyto opravy by měly být převážně financovány z evropských fondů pod
záštitou Jihomoravského kraje.

Rekonstrukce obecního domu čp. 320 je v plánovaném rozsahu dokončena a je asi bez diskuze,
že okolní úpravy udělaly z původní budovy elegantní celek, který z části již může sloužit
občanům. Obnovený sál, 2 salonky, malá přípravna a kultivované sociální zázemí čekají pouze na
vybavení nábytkem a následně na první hosty. Plánovaná částka 5,6 mil. Kč nebyla překročena a
dofinancování k 5-ti milionové dotaci ze státního rozpočtu je v souladu s rozpočtem obce.
Můžeme tedy spokojeně konstatovat, že obecní dům v současném stavu stál naši obec 1,6
milionu Kč / l mil. Kč odkup v dražbě + 0,6 mil dofinancování rekonstrukce/. Současná účetní
hodnota činí 6,6 mil. Kč, skutečná hodnota je samozřejmě mnohem vyšší.
Rekonstrukce chodníku pro pěší od současné autobusové zastávky k faře zdárně pokračuje a
finančně je kryta z velké části z obecního rozpočtu. Kraj pomohl úsměvnou dotací 93 tis. Kč.
Náklady si vyžádají částku 432 tis. Kč. Výsledný efekt však bude uspokojivý nejen pro chodce,
ale projekt umírněně řešil i prostor kolem nedávno zrekonstruovaného rodinného domu a
doufejme, že úspěšně.
Oprava místní komunikace „Na Bařinách“ bude provedena z fondu POVODNĚ 2006 a
dotace činí 90 tis. Kč, 30 tis. dofinancuje obec. Ze stejného fondu by měl být vyčištěn rybník
„Korciňák“ a vodní tok Bolehlávka v části „Na zahrádkách“.
Stavba nového chodníku pro pěší pro občany bydlící „Pod cihelnou“ se poněkud
zkomplikovala a s výstavbou letos s největší pravděpodobností nebude započato. Nejsou
ukončena majetkoprávní jednání a při min. dvouměsíčním termínu povolení ke stavbě stavebním
úřadem v Tišnově by se již termínově nepodařilo část chodníku do zimního období dokončit.
Projektová dokumentace je připravena pouze pro úsek od farské zahrady k můstku přes
Deblínský potok. O druhé části bude rozhodnuto dodatečně, neboť v ZO nedošlo ke shodě
s původním návrhem vést chodník podél lesa. Tímto projektem se bude zabývat již nové
zastupitelstvo a termín výstavby na jaře by neměl být ohrožen. Je škoda, že dochází k opoždění
realizace projektu především z důvodu bezpečnosti občanů a školních dětí.
Chodníky na místním hřbitově z kvalitní žulové dlažby budou dokončeny v průběhu října a
tím radikálně upraven i vzhled hřbitova. Samozřejmě, že i zde je stále co dělat, ať již jde o opravy
nebo údržbu.
Rekonstrukce ochranné hráze deblínského potoka sice nebyla v povodňovém programu
doporučena, zkusili jsme však štěstí a ejhle – vyšlo to! Dočkáme se tedy ještě do zimy měsících
nové opěrné zdi se zábradlím a zase kousek Deblína bude v pořádku.
Po 12 letech se loučíme s panem farářem p. Jiřím Palečkem
Vedení obce se oficiálně rozloučilo s panem farářem. P. Jiřím Palečkem před jeho odchodem na
jinou farnost. Panu faráři patří poděkování za jeho vzácný přístup k řešení obecních problémů,
především majetkoprávním a spolupráci při úpravách hřbitova, rekonstrukci památníku padlým i
jeho financování. Panu faráři přejeme, aby se mu v nové farnosti líbilo, aby měl kolem sebe ty
správné lidi, ochotné vždy pomoci. V Deblíně zanechává výsledky své práce, které je zdaleka
vidět na dominantě obce – památném kostele sv. Mikuláše.
S odchodem pana faráře p.Jiřího Palečka byl přivítán nastupující pan farář p. Oldřich Chocholáč.
Bude naší snahou pokračovat v dobrých vzájemných vztazích mezi obcí a církví a panu faráři
přejeme mnoho úspěchů v jeho náročném a záslužném poslání.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 11. 9. 2006 jejich usnesení předkládáme:
Zastupitelstvo obce Deblín:
1) schvaluje záměr Obce Deblín prodej části pozemku parc.č. 28/1 označené dle
geometrického plánu č. 449-220/2006 ze dne 13. 7. 2006 jako pozemek parc. č. 28/5 o
výměře 45 m2 ve vlastnictví Obce Deblín, vedený na LV č. 1 v k.ú. a obci Deblín
manželům Ludmile a Petru Burianovým, bytem Deblín za kupní cenu ve výši 1.690,Kč a dále kupující uhradí veškeré náklady spojené s realizací kupní smlouvy ve výši
4.850,- Kč
2) schvaluje záměr Obce Deblín směna pozemků - v k.ú. Deblín část pozemku parc. č.
291/1, dle vyhotoveného GP č. 448-219/2006 ze dne 13. 7. 2006, označený jako díl „d“
o výměře 17 m2 ve vlastnictví Obce Deblín, v k.ú. a obci Deblín vedený na LV č. 1 za
část pozemku parc.č. 370/1 označenou dle stejného GP jako díl „b“ o výměře 4 m2 ve
vlastnictví Ivety Pavlouškové, bytem Veverská Bítýška, vedený na LV č. 636. Bez
doplatku cen pozemků a každá strana směnné smlouvy uhradí polovinu nákladů
spojených s realizací směnné smlouvy ve výši 2.450,- Kč
3) zavazuje se, že nebude požadovat bezúplatný převod části pozemku parc.č. 83,
geometrickým plánem č. 447-199/2006 ze dne 21.6.2006 byla oddělena část o výměře
12 m2 a označena novým parc.č. 83/2 a současně schvaluje uzavření kupní smlouvy
podle ust. § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb.
4) bere na vědomí závěrečné účty DSO Deblín a DSO Tišnovsko
5) schvaluje příkaz starostky k provedení mimořádné inventarizace majetku, pohledávek a
závazků obce k 30.9.2006 (ukončení volebního období 2002-2006)
6) schvaluje odpis pohledávky z let 1997-1998 ve výši 35.343,70 Kč za nedoplatek
nájemného, za spotřebu energie, za telefony
7) neschvaluje odpis pohledávky ve výši 1.000,- Kč za nedoplatek přestupkového řízení
z roku 2001.
8) bere na vědomí informaci o ukončení nájmu MUDr. Mlejnkové na ZS v Deblíně –
dětské oddělení
9) schvaluje stavbu přístřešku pro potřeby uložení zimního posypu ve výši 182 675,- Kč
10) schvaluje přijetí státní dotace – chodník pro pěší (93 tis. Kč), oprava místní komunikace
(90 tis. Kč), rekonstrukce opěrné zídky (360 tis. Kč)
11) bere na vědomí postoje k opravě sakrální stavby
12) schvaluje rozpočtové opaření č. 2/2006 v předloženém znění
13) ruší usnesení č. 3/2006 bod 16) ve věci výkupu pozemku parc.č. 3863 o výměře 77 m2
v obci a k.ú. Deblín, neboť těsně před realizací kupní smlouvy došlo ke změně vlastníka
nemovitosti z manželů Crhových, kteří nemovitost předali synovi Zdeňku Crhovi a
schvaluje uzavření kupní smlouvy s novým vlastníkem Zdeňkem Crhou, bytem Velká
Bíteš na odkoupení pozemku parc.č 3863 o výměře 77 m2 v obci a k.ú. Deblín za cenu
34,- Kč/m2 a veškeré náklady spojené s registrací kupní smlouvy uhradí vlastník sám
14) ukládá úkol Ing. Koudelkovi a panu Maškovi podat návrh na provedení odvodnění
místní komunikace Na bařinách, která se bude opravovat - termín do 20.9.2006
Výsledky činnosti knihovny za I. pololetí 2006
K 30.6.2006 bylo v knihovně zapsaných 93 čtenářů, z toho 28 dětí. Během ledna až
června bylo v knihovně 394 návštěvníků. Vypůjčili si celkem 1977 knih a časopisů. Z těchto
výpůjček je největší zájem o beletrii, ale i z naučné literatury si čtenáři vypůjčili 140 knih a 313

časopisů. Internet využilo 21 návštěvníků a to hlavně mládež. Využití internetu je bez poplatku.
Připomínáme půjčovní dobu: každé úterý od 15:00 do 18:00 hodin.
Marie Švehlová, Jana Žáková - knihovnice
Oznámení:
Obecní úřad v Deblíně připomíná, že sběr velkoobjemného odpadu proběhne ve dnech
29. a 30. září 2006. Kontejnery budou umístěny ve dvoře Restaurace Na Gruntě a dvůr bude
otevřen v pátek od 15:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 16:00 hodin.
Svoz netříděného komunálního odpadu (popelnice) se provádí každou sudou středu.
Mediaservis s.r.o. hledá doručovatelku tisku pro naši obec.Termín nástupu dle dohody,
bližší informace podá p. Kučerová – osobně nebo tel 602 495 521.

TJ Sokol Deblín zveřejňuje Rozlosování utkání v kopané – podzimní část 2006/2007

V příštím čísle budete seznámeni s reálnými čísly za období 2002-2006 ve vztahu
k investiční činnosti i opravám a údržbě.

