DEBLÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník XII, č. 2, únor 2006, list Obecního úřadu pro občany v Deblíně
V dnešním čísle si přečtete: Ministr financí v Deblíně, Usnesení ZO Deblín, SDH Deblín,
Z historie Deblína apod.
Ministr financí v Deblíně
Ve čtvrtek dne 16. února 2006 přivítala deblínská škola po třech letech opět ministra financí
Bohuslava Sobotku za doprovodu poslance PČR mgr. Michala Haška a ing. Zuzany
Brzobohaté, asistentky ministra. Kytice na uvítanou byla předána ministrovi financí žáky 9. třídy,
tento se setkal i s mladšími žáky a následně si prohlédl základní školu aby srovnal výchozí stav
roku 2003 se současným stavem.
Ministr se živě zajímal o možnost výstavby bytů pod školní střechou a samozřejmě i o další
aktivity školy i obce. Velmi pochvalně se vyslovil k areálu celé školy. Krátké posezení ve
sborovně bylo vedeno v duchu financování základní školy i obce Deblín a čas, který ministr mohl
Deblínu věnovat, byl zpříjemněn malým pohoštěním, připraveným vedením školy.
Finanční mechanismy/Norsko
V uplynulém roce 2005 byla zpracována náročná žádost o finanční prostředky na výstavbu ČOV
a část kanalizace z fondů mimo EU zvané Finanční mechanismy/Norsko. Naše obec vybrána
nebyla s odvoláním na usnesení vlády č.456/2002. Dotační programy, které jsou v letošním roce
prozatím vyhlášeny, nejsou pro naši obec využitelné. Nadále se však obec problematikou
získání financí na výstavbu ČOV a kanalizace zabývá a v tomto směru jsou vedena i jednání
s nadřízenými úřady.
Letošní zima
velmi výrazně ovlivnila život v obci. Velké přívaly sněhu, které se postupně měnily v zledovatělé
vrstvy nejen na zemi, ale především na střechách, nám nejen nadělala vrásky, ale i sáhla
hlouběji do obecní pokladny. Množství navezeného materiálu pro zimní údržbu přesáhlo 80 tun,
údržba a odklízení sněhu jen za období leden-únor vysoce překračuje plánované náklady.
Znovu tedy vybízíme občany, aby v případě sněhových přeháněk a přívalů pomohli s odklízením
sněhu v blízkosti svých domů, a to jak pěších částí – chodníků, tak i vozovek. Připomínáme, že
ze zákona je povinností občana udržovat prostory před vlastní nemovitostí v pořádku, i když tyto
prostory jsou obecní. Většina občanů zákon respektuje a věřme, že ta zbývající část také
postupně najde cestu a hlavně nářadí k odklízení sněhu.

Při této příležitosti děkujeme SDH Deblín za pomoc při odklízení sněhu z ploché střechy
tělocvičny

Dne 13. 2. 2006 zasedalo Zastupitelstvo obce, které schválilo toto usnesení:
1)
2)
3)
4)
5)

schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku
schvaluje předložený program 1. zasedání Zastupitelstva obce
bere na vědomí rozpočtový výhled obce Deblín na r. 2007-2009
schvaluje zprávu o výsledku inventarizace majetku obce Deblín za rok 2005
schvaluje rozpočet obce Deblín na rok 2006 ve výši 9.165 000,- Kč v příjmové i výdajové
části
6) schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany
v obci Deblín
7) schvaluje záměr Obce Deblín prodej části pozemku parc.č. 882/1 označené dle
geometrického plánu č. 382-373/2005 ze dne 14. 11. 2005 jako pozemek parc.č. 882/4
ostatní plocha o výměře 6 m2, zapsané na LV č. 1 v k.ú. a obci Deblín za cenu která
vyplyne ze znaleckého posudku a dále kupující uhradí veškeré náklady spojené
s realizací kupní smlouvy.
8) schvaluje záměr obce Deblín pronájem lesních pozemků parc.č. 895, 952, 955, 972/1,
972/2, 1029/3, 1029/4, 1034/2, 1034/4, 1036, 1047, 1048/1, 1049/1, 1061, 1118, 1119,
1173, 1181, 1184, 1188/2, 1227, 1234, 1286, 1287/1, 1387, 1396, 1397/1, 1398, 1438/1,
1438/2, 1575, 1761/2, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 2242, 2307,
2308, 2784/1 a 3106 v k.ú. Deblín o celkové výměře 34,2288 ha ve vlastnictví obce
Deblín společnosti Lesy města Brna se sídlem v Kuřimi a zároveň uzavření nájemní
smlouvy čís. 1/2006 2007.
9) Schvaluje záměr obce Deblín pronájem pozemků ve vlastnictví Obce Deblín parc.č.
3559, 3562, 148,1038/1, 1038/2, 1866, 1867, 1865, 1868, 1847, 1871 o celkové výměře
6.522 m2 v k.ú. Deblín k zemědělskému užívání panu Antonínu Lundovi
10) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, kterou uzavřeli Jihomoravský kraj a Obec Deblín
ve věci autobusové čekárny umístěné ve středu obce Deblín.
11) schvaluje uzavření Smlouvy se SFŽP na poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve
výši 154 280 Kč tj. 80 % ze základu pro stanovení podpory ve výši 192 850 Kč na akci
Deblín- úprava nového veřejného prostoru
12) bere na vědomí informaci o možnosti výstavby větrných elektráren v k.ú. Deblín.
13) schvaluje Františka Macháčka do funkce přísedícího Okresního soudu Brno-venkov na
dobu let 2006 až 2010.
14) schvaluje přijetí úvěru na financování akce DSO Deblín ze SROP.

Jak je to s deblínskými hasiči ?
Pokud občané sledují pořad jednání ZO Deblín, nelze přehlédnout velmi častá projednávání
tlaku zdejší organizace dobrovolných hasičů na zřízení zásahové jednotky. Vzhledem ke
skutečnosti, že tento tlak přesáhl hranice obce a objevil se v regionálním tisku, považuji za
důležité problém objasnit:
.
Na začátku volebního období si ZO stanovilo jisté priority, které je nutné jak po stránce
ekonomické tak i po stránce kladného přístupu k investičním akcím, vybudovaným našimi
předchůdci, respektovat. Obec Deblín splácí úvěr, bez kterého by nebylo možné akce jako je
vodovod nebo plynofikace realizovat. Při splácení úvěru se ještě podařilo obci zrealizovat další
investiční akce, které nebylo možné odkládat – rekonstrukce základní školy, mateřské školy,
autobusový záliv apod.
SDH v naší obci ukončil svoji činnost na začátku devadesátých let, tedy v době, kdy se
budovalo plošné pokrytí okresu Brno – venkov a tím ztratil možnost zařazení se do záchranného
systému. Obec nikdy neměla a dosud nemá svoji požární zbrojnici a vlastní pouze zastaralou,

těžko použitelnou techniku. Případná inovace je finančně tak náročná, že by omezila důležité
investice v obci. Z toho důvodu ZO rozhodlo dle zákona o požární ochraně smluvně zajistit
zásahovou jednotku ze sousední obce včetně nutné legislativy. Tento stav trvá i v současné
době, kdy místní organizace SDH obnovila svoji činnost. Bohužel, v současné době ani
v nebližší budoucnosti Obec Deblín není a nebude schopná s ohledem na plánované investiční
akce zbudovat požární zbrojnici a zásahovou jednotku obce. Nyní je SDH Deblín brán jako
každá jiná společenská organizace v obci, která samostatně hospodaří s vlastními prostředky a
obec na činnost přispívá z obecního rozpočtu. Blízká budoucnost ukáže, jakou prioritu si
občané zvolí, zda zbudování neodkladné infrastruktury, ať v dopravě nebo v oblasti ŽP dle
schváleného ÚP obce a nebo požární zbrojnici a zásahovou jednotku. Rozhodující slovo však
bude mít skutečně Obec Deblín.
Anna Gruberová
starostka
Omlouváme se
za nedopatření v minulém Zpravodaji, kde byla v uvedena úspora plynu v ZŠ Deblín 36.100 m3 .
Správně je to 3.610 m3. Základní škola vykazuje úsporu ve výši cca 28 tis. Kč.
Vážení občané,
Využívejte dle potřeby služeb, které byly pro vás zajištěny v deblínském zdravotním středisku.
Stává se, že tyto služby jsou našimi občany ignorovány a následkem je jejich nenávratné
zrušení. Mimo již dříve zavedené služby jsou k dispozici kvalitní rehabilitační masáže, které
zajišťuje po paní Malinové paní Vladimíra Svobodová. Vzhledem ke skutečnosti, že paní
Svobodová provádí masáže i v Maršově, kde užívá nájemní místnosti, v případě nezájmu
deblínských občanů dojde v Deblíně ke zrušení této služby, což je na škodu nejen občanům,
ale především ležícím pacientům.

RYBÁŘSKÝ SPOLEK V DEBLÍNĚ
Rybářský spolek v Deblíně měl v roce 2005 27 dospělých členů, 4 juniory a 33 dětí. V tomto
roce jsme vyhověli žádosti 5 nových žadatelů a přijali jsme je mezi sebe.
Do rybníka jsme vysadili 500 kg velkých kaprů , 300 kusů kaprů K1 a 37 amurů, v celkové
hodnotě 33.550 Kč.
Rybáři vylovili 198 kaprů ve váze 580 kg, 3 amury ve váze 13 kg, 1 tolstolobika ve váze 15kg, 13
candátů ve váze 11 kg a 6 línů ve váze 2 kg.
Pro letošní rok počítáme s vysazením asi 500 kg ryb.
Prodej povolenek bude zahájen od 1. 3. 2006 u pana Štolfy. Ceny povolenek se budou
pohybovat takto:
Děti 6 až 10 let
– 150 Kč
Děti 11 až 15 let
– 250 Kč
Junioři
– 550 Kč
Dospělí
– 1000 Kč + 150 Kč na krmení
Bude vybírán manipulační poplatek 20 Kč na každého člena. Hostenka bude 300 Kč na den.
Brigáda se konala v sobotu 16.4.2005 kde jsme provedli kompletní úklid rybníka. Byly instalovány
odpadkové koše. Dále jsme se věnovali úklidu hlavně před rybářskými závody, kde proběhlo i
sečení trávy. Průběžná údržba rybníka probíhala až do konce rybářské sezóny.
Podařilo se nám za pomoci hasičů ze Svatoslavi částečně obnovit odtok vody přes stavidlo.

Letos se bude brigáda konat v sobotu 15. 4. 2006 a její organizací je pověřena Jaroslava
Křehlíková.
V sobotu 28.5.2005 proběhly dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo 28 mladých rybářů, o
jejichž výsledku jsme již informovali. O týden později jsme změřili své rybářské umění i my dospělí
a junioři, kde se vítězem stal Rudolf Mičánek a na výroční schůzi mu byla předána výhra – volná
povolenka na rok 2006.
Letošní závody proběhnou v sobotu 27.5.2006 pro děti a 3.6.2006 pro dospělé.
V závěru děkujeme OÚ v Deblíně a všem sponzorům, kteří nám pomohli zvládnout úkoly,
které jsme si předsevzali a z jejichž příspěvků jsme mohli zajistit odměny pro mladé závodníky.
Doufám, že rok 2005 bude pro každého rybáře minimálně stejně úspěšný jako loňský
snad i lepší a že zažijeme u vody mnoho krásných zážitků a chvil.
Petrův zdar

Jiří Vitanovský

ZTRÁTA ILUZÍ /Vyprávění o lesní přírodě a myslivosti/
I v myšlenkách jsem se stále vracel do krajiny v podhůří Českomoravské vrchoviny, kterou
jsem poznával v přítomnosti mého otce a která přirostla k mému srdci.Využíval jsem každé
možnosti k návštěvě mého dědy a babičky v Deblíně u Tišnova, abych tam nacházel útočiště
před ruchem velkoměsta a prožíval vytoužené cíle uprostřed nedotčené přírody. Toho potěšení
se mi dostávalo zejména po dobu školních prázdnin, na jejichž začátek jsem netrpělivě čekal.
První prázdniny, které jsem již bez přítomnosti svého otce v Deblíně trávil, jsem zaznamenal
před nástupem do čtvrté třídy obecné školy. Při mých toulkách lesnatou krajinou jsem pociťoval,
jak velmi mi můj otec schází, neměl jsem již nikoho, s kým bych mohl prožívat lovecké zážitky
po boku otcově, ani naslouchat jeho vyprávění o přírodě.
Sám jako chlapec jsem scházel po kamenitých cestách přes lány polí a nořil se do pro mě tehdy
tajemných prostorů hlubokého lesa, jsa pronásledován tísnivým pocitem osamělosti, z počátku
ve mně úlek vzbudil poplašný křik sojek, či šelest a praskot větviček odbíhající zvěře.
Při jedné mé toulce jsem se v lese seznámil přitom, když jsem sbíral hříbky, jejichž
bohatstvím zdejší porosty přímo oplývaly, se třemi chlapci, s nimiž jsem navázal trvalé
kamarádství. Byli to bratři, synové deblínského kováře, se kterými jsem sdílel stejné zájmy a
kteří se stali mými společníky v toulkách krajinou. Znali dokonale každý kout lesa a byli ochotni
mi prozradit místa, kde rostly ty největší jahody, zvané truskavce, či tůně s bohatstvím pstruhů či
raků, věděli, kde v dutých starých stromech hnízdí divocí holubi, doupňáci, byli to hoši odvážní,
s nimiž jsem prožil i nejedno dobrodružství. Nebylo možno se divit tomu, že některé jejich činy
nenalezly příznivou odezvu u místních obyvatel, což se částečně přenášelo na moji osobu, když
si dopřávali ke snědku ty první zralé třešně, hrušky či jiné ovoce ze stromů, jež jim nepatřily.
Samozřejmě účastníkem těchto loupeživých nájezdů jsem byl i já, což se nezřídka doneslo od
místních obyvatel i ke sluchu mé matky.
Již brzy ráno, kdy jsem ještě v posteli si dopřával libého spánku, byli ti chlapci, Jožka,
Frantík a Lojzík, schopni mne klepáním na okno světničky probudit a upozornit mne, že je čas
vydat se do lesa na houby či jiné plodiny. Jejich program byl každého dne pro mne příjemným
překvapením a naplňoval mne zvědavostí. Jejich přičiněním jsem si z prázdnin v Deblíně do
Brna přinášel větší pytlík sušených hříbků, či lískových oříšků a sklízel uznání své máti.
/úryvek z povídky ing. Rudolfa Fabera/
Od 1. března 2006 můžete provést úhradu poplatku za likvidaci odpadu za rok 2006.
Výše poplatku na 1 poplatníka je schválena ve výši 370,- Kč.

Vpříštím čísle Zpravodaje: Deblín má 100-letého občana, vítání deblíňátek , výhledy roku
2006 a další …
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