DEBLÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník XII, č.4 , duben 2006, list Obecního úřadu pro občany v Deblíně
V dnešním čísle si můžete přečíst: Investiční akce v roce 2006, změna sídla katastrálního úřadu Brnovenkov,historie Deblína, Den Země, Zrušení prodejny textilu, Smutná historie a další...

Poslední rok čtyřletého volební období je naplněn prací.
Pravidlo, že poslední volební rok je klidný bez větších investičních akcí, neplatí v naší obci,
kde se současně připravuje několik finančně náročných akcí. Ministerstvem financí byla již
potvrzena částka finanční výpomoci ve výši 5 milionů Kč, určená k rekonstrukci bývalé
restaurace Vysočina, nyní Obecního domu č.p. 320. Projektová dokumentace je dokončena a
postupně mizí vrásky všem, kdo se touto záležitosti zabývali, neboť kompletní původní projekt
nebyl nalezen a bylo nutno provádět statické průzkumy, skladby použitých materiálů, funkčnost
odpadů a zejména návrh exteriéru, který by měl být vhodně zakomponován do současného
prostředí. Zdá se, že exteriér je povedený a občané budou moci posoudit nastávající změnu na
obecní vývěsce a koncem října již i ve skutečném stavu.
Další práce, která stojí před námi,je rozdělena do větších a menších celků. Po rekonstrukci
Obecního domu č.p. 320, který je nepochybně největší investiční akcí Deblína, následuje
investice financovaná EU pro DSO Deblín, vybudování chodníku pro pěší, úprava veřejného
prostoru na horním konci a hřbitově a další drobné neinvestiční akce, významné však pro vzhled
obce i občany. V průběhu roku bude prostřednictvím Zpravodaje zajištěna kvalifikovaná
informace o průběhu prací a samozřejmě i o průběhu financování. Zajímavé časti projektů budete
moci opět sledovat na obecní vývěsce.
Právě v této době končí dlouhá a náročná cesta „papírování“, jsou ukončena výběrová řízení a
připraveny smlouvy k podpisu. Postupně se budou předávat staveniště a dále podle projektové
dokumentace provádět vlastní práce. Práce to budou velmi náročné, ale věříme, že výsledek bude
více než dobrý a naše obec opět postoupí o nějaký stupínek výše.

Den Země
stejně jako předchozí dva roky bude ve znamení práce. Bude pokračováno již v loni započatém
díle na úpravě tzv. „Deblínské pastviny“, která je významným krajinným prvkem. S pomocí
pracovníků obce a ochotných občanů se jistě udělá spousta záslužné práce pro udržení původního
přírodního prostředí i ochrany krajiny. Za vedení paní učitelky Jarmily Jandlové se již třetím
rokem postupně zvelebuje blízké okolí Deblína a zdá se, že přísloví „pořádek vychovává“ zde
nese svoje ovoce. Žádáme zdvořile občany Deblína, kteří si mohou udělat čas na pomoc žákům
ZŠ Deblín a společně vyhrabat suchou trávu a odstranit zbytky větví a provést další nezbytné a

přitom záslužné úpravy této lokality, o pomoc. Sraz je v 8 hodin ráno v pátek, dne 28. dubna
2006 na křižovatce místních komunikací pod Kříbem /u Maškových/. Předem děkujeme všem
brigádníkům. O malé občerstvení se postará Obec Deblín.
Budeme-li všichni k přírodě ohleduplní, odmění se příroda svou krásou. A že kolem Deblína
je plno krásných míst, o tom svědčí i stále více se rozvíjející turistika, která směřuje do obce a
zpravidla končí posezením v dobré restauraci „Na Gruntě“.

Žáci LŠU se představují
Dne 12.dubna 2006 byla LŠU uspořádána jarní hudební přehrávka žáků ZŠ Deblín, kteří jsou
současně i žáky LŠU Tišnov. Žáci se představili skladbami z lidové tvorby, ale také náročnými
skladbami, jako např. „Klobouk ve křoví“ od Jaroslava Ježka. Příjemná atmosféra doplněná
uvedením každé skladby učitelkou hudby paní Hanou Bahenskou byla umocněním
předvelikonoční nálady a nástupem žáků školy na velikonoční prázdniny. Potlesk za hudební
výkony se ozýval nejen v hudební třídě, ale i na přilehlých chodbách krásné deblínské školy.

Změna sídla katastrálního úřadu Brno-venkov
Od 2.května 2006 bude uvedena do provozu nová budova sídla katastrálního úřadu Brnovenkov na ulici Úzké v Brně /vedle Vaňkovky/. Do 28.6.2006 bude ještě možno zajistit výpisy
z katastru nemovitostí na pracovišti KÚ v Tišnově, po tomto termínu bude funkční pouze sídlo
v Brně. Další informace o možnosti výpisů z katastru nemovitostí budou uveřejněny na
webových stránkách Obce Deblín a na úřední desce.

Nabídka odpadových nádob z plastu
Firma URBANIA nám znovu nabídla dodávku plastových nádob na komunální odpad na
kolečkách a tentokrát ve dvou velikostech a mnoha barvách. Občané tedy mohou na obecním
úřadě objednat potřebný počet těchto nádob, které se velmi osvědčily. Cena nádoby o obsahu 120
litrů činí 880,- Kč vč. DPH, cena velké nádoby o obsahu 240 litrů je 1309,- Kč plus 50,- Kč
dopravné. Barevnost si každý vybere podle vlastní úvahy. Dodávka nádob bude podle celkového
počtu uskutečněna ještě do konce I. pololetí 2006. Podrobnosti jsou uvedeny v letáku, který
každá rodina obdržela.
.
Úklid veřejných prostranství
z velké části provedli naši občané v okolí svých domů a za to jim patří srdečný dík. V pátek dne
21. dubna bude provedeno čistění místních komunikací velkou mechanizací a zbytky posypového
materiálu budou uloženy pro další použití. Při této příležitosti žádáme občany, kteří mají na
veřejných prostranstvích nedovolenou skládku dřeva, aby laskavě prostranství vyklidili. Jistě by
se nikomu nelíbilo, kdyby Obec Deblín na soukromé pozemky umístila např. posypový materiál
nebo kontejnery na komunální odpad. Pochopíme skládku stavebního materiálu v případě stavby,
ale skládku dřeva v plynofikované obci nelze tolerovat.

Uzavření prodejny textilu
Z důvodu ukončení prodeje a uzavřené prodejny textilu v Deblíně bude na veškeré zboží
poskytnuta sleva výši 50 – 70%.
Využijte této možnosti k dobrému nákupu.

Prodej
Prodám téměř novou zdravotní ortopedickou matraci /používána 1 měsíc na zkoušku/. Cena
dohodou.
L.Vítová, Deblín 239, tel. 605 408 387
Základní škola má nové vstupní dveře
Na zelený čtvrtek, tedy půl roku po ukončení II. etapy rekonstrukce ZŠ Deblín, byly
namontovány nové vstupní dveře do budovy školy. Bílé hliníkové dveře s bezpečnostními skly i
zámky nahradily téměř čtyřicetileté ocelové dveře a dokreslily tak pěkný exteriér školy. Důvod,
proč tyto dveře nebyly součástí rekonstrukce byl ryze ekonomický, nakonec se však peníze
v obecním rozpočtu našly ke spokojenosti všech.
Hlídejte si svoje pejsky
Opět se objevují stížnosti na volně pobíhající psy, kteří znečisťují veřejná prostranství.
Žádáme majitele psů, aby věnovali těmto záležitostem zvýšenou pozornost a svoje miláčky
zajistili ve vyčleněném prostoru. Volně pobíhající pes, a to i ten nejhodnější, může rovněž
způsobit majiteli spoustu nepříjemností. Pes je pes a nikdy nelze předem určit jeho chování.
Smutná historie
Netradiční náhrobek pod stříbrnými smrky na zdejším hřbitově připomíná smutnou tragedii
rodiny Rudolfů, z nichž Julius Rudolf byl počátkem minulého století nadlesním v Deblíně. Jeho
dva synové – Herman a Julius, byli rovněž lesníci. Herman Rudolf, nar. V roce 1900, byl
nadlesním v Provodově nedaleko Zlína, v roce 1935 zemřel tragicky při autonehodě a je
pochován v Deblíně. „Z této tragické události je zachována fotografie, zobrazující vedle vraku
automobilu se nacházejícího mrtvého lesníka, po jehož boku leží jeho věrný lovecký pes. Ten
nedovolil přispěchavším lidem se ke svému pánu přiblížit, musel být odvolán až manželkou
lesníka“ Tolik z pera ing. Rudolfa Fabera, autora již dříve zmíněných „Vyprávění .. „ Julius
Rudolf, zřejmě německé národnosti, sloužil jako nadlesní v době předválečné republiky na
myslivně v Lažánkách, tragicky zemřel v souvislosti s válečnými událostmi v roce 1945,
pochován je rovněž v Deblíně.
Paní Evženie Rudolfová, roz. Faberová žila na myslivně v Deblíně, nar. v roce 1878, zemřela
v Brně 1929 jako vdova.
Možná, že znalost smutné historie povede vaše kroky k poslednímu místu odpočinku lesnické
rodiny Rudolfů.
/Ze vzpomínek ing.Rudolfa Fabera/

