DEBLÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník XII, č. 1, leden 2006, list Obecního úřadu pro občany v Deblíně

V dnešním Zpravodaji si můžete přečíst: Zimní nadílka, malá bilance roku 2005, současná
příprava investičních akcí roku 2006, Tříkrálová sbírka, zpráva z Obecní knihovny, Zpráva
z matriky, Myslivecké příběhy na pokračování a další.

………………jen aby byl šťastný a veselý !!!
To vám všem, vašim rodinám a přátelům přeje zastupitelstvo Deblína.
Zimní nadílka
byla v lednu skutečně štědrá. Množství sněhu způsobilo sice pár nepříjemností s uklouznutím a
v několika případech i s nezaparkovanými auty, které překážely jak provádění zimní údržby tak i
bezpečnému provozu na místních komunikacích, ale zatím nejsou hlášeny žádné škody. Zimní
údržba si letos vyžádá zvýšenou částku z rozpočtu obce a proto i nadále vybízíme naše občany ke
spolupráci při odklízení nově napadlého sněhu a údržbě místních komunikací v okolí svých
domů.
Nový rok
je vždy důvodem k zamyšlení, k nasměrování nového, zpravidla zdravějšího způsobu života,
nových předsevzetí a samozřejmě nových nadějí. Průběh roku většinu těchto záměrů změní a
proto se střízlivě podívejme jednak na výsledky roku 2005 a dále na přípravu obecního rozpočtu
a všeho, co nás v roce 2006 čeká.
V prosincovém čísle jste byli předběžně informováni o skutečnosti, že stav financí na účtu
obce není nikterak vysoký, konečný stav účtu ke dni 31.12.2005 činil 707 tis. Kč, avšak ihned po
novém roce byl doplněn daňovými příjmy roku 2005 o 419 tis.Kč, takže do nového roku jsme
vstoupili s pěkným číslem 1,126 tisíc Kč. Při skutečnosti, že veškeré příjmy z daní stačily na
dofinancování poměrně vysokých investic v obci, vysokých splátek úvěru a provoz obce lze
konstatovat, že konečná částka nejen že odpovídá předpokladům, ale navíc je příjemně
překročena.
Splátky úvěru na plynofikaci v roce 2005 činily 1,644.700,- Kč a od roku 2003 bylo splaceno
4,293.600,- Kč z celkové částky 7,145.900,- Kč. I když v letošním roce skončí úvěr ze Státního
fondu životního prostředí, splátky úvěru komerční bance na plynofikaci dosáhnou částky
1,546.000,- Kč. S tím se samozřejmě vypořádáme, takže do roku 2007 a tím i nového volebního
období zůstane pouze částka 1,306.300,- Kč, rozdělená do splátkového období dvou let.

V přípravě je rozpočet roku 2006, který bude napjatý ještě více než minulé tři roky, protože
vstupujeme do nového způsobu financování investic „Nejdříve postav, potom chtěj peníze!“
Pravděpodobně se nevyhneme překlenovacímu úvěru, který po kolaudaci a vyúčtování bude
vrácen na náš účet, ale přesto nás na krátkou dobu zatíží.
Co nás tedy v nejbližších týdnech čeká ?
Pilně se pracuje na zahájení realizace akce SROP.
Pokud naše obec skutečně obdrží požadovanou a přislíbenou dotaci na I. část rekonstrukce
bývalé restaurace Vysočina, budou to velmi náročné přípravné práce na vlastní realizaci. Částka,
kterou by v tomto případě doplnila obec z rozpočtu roku 2006 by neměla přesáhnout 600 tis. Kč.
Nebudeme však předcházet událostem, teprve konec ledna bude pro nás znamení jistoty, zda
peníze ze státního rozpočtu do Deblína skutečně přijdou.
V přípravě je zpracování žádosti o finanční výpomoc z územních rozpočtů kraje v programu
rozvoje venkova a tyto finanční prostředky, pokud nám budou přiznány, budou investovány do
bezpečnosti pro pěší.
V současné době probíhá příprava společné akce Dobrovolného svazku obcí Deblín, o které
jste již byli několikrát informováni. Lze věřit, že v červnu, kdy v naší obci bude probíhat
sportovní akce „Závody žebříčku B – Morava v orientačním běhu“ s cca 800-1000
zúčastněnými, bude již možno využít cyklotrasy podél silnice k rybníku.
Jak jsme tedy již nastínili, čeká nás v tomto roce mnoho úkolů.
Rok 2006 je současně rokem volebním, a to hned 2x. V červnu nás čekají volby do parlamentu
ČR a v listopadu volby do obecních zastupitelstev. Pro každého občana by mělo být
samozřejmostí oboje volby podpořit svojí přítomností a tím přispět k regulérnosti voleb,
samozřejmě každý sám za sebe. Nezájem občanů se opravdu nevyplácí, neboť zkresluje výsledky
voleb a mnohdy velmi negativně.
Anna Gruberová

Přerušení přívodu el. energie
z důvodu provádění oprav VN bude pokračovat i v měsíci únoru. Dne 8. a 14. února 2006
v době od 7 do 17 hod. bude v celé obci vypnut el. proud. V zájmu občanů jsme vyvolali
jednání se společností E-ON, našim námitkám však není možno v rámci zákona vyhovět.
Správnost investicí,
vložených do rekonstrukce základní školy, potvrdil stav plynoměru, kde úspory do konce roku
2005 předběžně činily 36.100 m3. Vezmeme-li v úvahu, že v prvních měsících roku 2005 – leden
až duben, kdy topná sezona končí, ještě nebyla provedena kompletní výměna oken, můžeme
počítat v roce 2006 s úsporou ještě mnohem vyšší. Při zvyšujících se cenách energií by měly
platby za spotřebu plynu v ZŠ Deblín stagnovat.
Mgr. Jiří Habart

Finanční kontrola,
která byla provedena v závěru roku 2006 Finančním úřadem Brno-venkov za účelem zjištění
správnosti využití a vyúčtování finanční dotace na II. etapu rekonstrukce základní školy, byla
ukončena a závěrečná zpráva potvrdila bezchybnost využití i vyúčtování těchto prostředků ze
státního rozpočtu.
Současně byla provedena i veškerá vyúčtování čerpaných finančních prostředků z rozpočtu
jihomoravského kraje pro rok 2005.

Ministerstvo životního prostředí
zamítlo naše odvolání proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí a jsme tedy povinni
uhradit částku ve výši 50.000,- Kč za nedovolené vypouštění odpadních vod. 50% z celkové
částky bude vráceno zpět do obce, takže obec nese zátěž ve výši 25.000,- Kč.

Tříkrálová sbírka
vynesla v Deblíně, Braníškově, Úsuší a Čížkách částku 50.000,- Kč. Tato částka byla zaslána
České katolické charitě k charitativním účelům. Děkujeme všem dárcům.

Zpráva z deblínské matriky
V letošním roce se narodilo celkem 7 dětí, vedou holčičky v počtu 5:2.
Zemřelo celkem 7 občanů, z toho 4 ženy a 3 muži.
K 1. lednu 2006 činil počet obyvatel v Deblíně 969 osob.
Zpráva o činnosti knihovny za rok 2005.
Můžeme konstatovat, že práce v knihovně se v uplynulém roce dařila.
Knihovnu navštěvuje pravidelně už téměř stálý počet čtenářů. V roce 2005 jich bylo zapsáno
celkem 110, z toho 74 dospělých čtenářů a 34 dětí. Jsou to většinou děti mladšího školního věku,
stále je malý zájem u dětí starších.
Výpůjčky činily 3.192 knih a časopisů. Z toho dospělí si vypůjčili 2.372 knih a časopisů, děti
820 knih a časopisů.
Rozrostl se i knižní fond. Bylo zakoupeno 145 nových knih. Z časopisů jsou k výběru:
Zahrádkář, Květy, Vlasta, TOP dívka a ABC. Náklady na nákup knih a časopisů činily 22.585,50
Kč. Kromě našich knih si mohou čtenáři vybrat i knihy z výpůjčního fondu. Z knihovny
v Tišnově obdržela naše knihovna 2 soubory s 97 knihami.
Od listopadu je v knihovně k dispozici celé veřejnosti počítač s internetem. Zájemci jej mohou
využívat bezplatně v půjčovní době, to je každé úterý od 15,00 hod. do 18,00 hod.
V závěru chceme pochválit malé čtenářky – Andreu Lundovou, Martinku Pavlíčkovou a
Terezku Zavřelovou. Práce v knihovně je zajímá a chodí do knihovny pomáhat.
Marie Švehlová a Jana Žáková, knihovnice

Vyprávění o lesní přírodě a myslivosti
je název dvou útlých knížek, které naše obec dostala v závěru roku od pana ing. Rudolfa Fabera.
Tento trávil v Deblíně u babičky své dětství i mládí a vzpomíná na „krásnou deblínskou přírodu,
hluboké lesy, plné zvěře, údolí a potůčky“ jak sám vyjádřil v telefonu současně s pěkným
novoročním blahopřáním. Všichni známe z deblínského hřbitova krásný a zcela netradiční
náhrobek se jménem Herman Rudolf, který je skryt pod vysokými stříbrnými smrky. Menší
náhrobek se jménem Julius Rudolf byl postaven bývalému nadlesnímu v Deblíně, který byl
současně strýčkem p. ing. Fabera, autora půvabných povídek z mysliveckého prostředí. Poněvadž
jeho příběhy není možno dát k dispozici všem, některé vybereme a na pokračování zveřejníme ve
Zpravodajích. Příběhy vás zcela jistě zaujmou i když pouze malá část patří deblínským lesům.

MYSLIVECKÉ ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN / Vyprávění o lesní přírodě a myslivosti/
Samostatnou kapitolu mého dětství tvoří myslivecké zážitky z prázdnin, prožitých po boku mého otce
ve vesnickém prostředí obce Deblín u Tišnova v podhůří Českomoravské vrchoviny. Tam, u dědečka a
babičky z matčiny strany, jsme trávili celé dva měsíce prázdnin. Mého otce spojovaly s tímto krajem
vzpomínky z mládí, kdy zde často pobýval při návštěvách své sestry, provdané za nadlesního Rudolfa na
deblínské myslivně. Půvabná krajina, svěží převážně jehličnaté lesy, vlnící se moře dozrávajících lánů
obilí, protkané hlubokými úvozy cest, to všechno se stalo na dva měsíce mým královstvím, zde jsem
prožíval krásné chvíle, kdy jsem byl mým otcem zasvěcován do tajůplného dění té živé složky přírody,
lesní i polní zvěře.
Otec se velmi dobře znal se zdejším revírníkem, měl povolenku na lov škodné i užitkové zvěře. Jako
věrný průvodce jsem si nikdy nenechal ujít možnost být přítomen po otcově boku na jeho téměř
každodenních vycházkách do lesní honitby a stát se tak spoluúčastníkem jeho mysliveckých zážitků.
Vzpomínám si ještě dnes, po 70 létech, jak jsme v pozdních odpoledních hodinách vycházeli
z domova, otec s puškou na rameni, já s malým batohem na zádech a prašnou silnicí se ubírali k výstavné
budově myslivny na rozcestí u lesa. I jiné cesty vedou do hloubi lesa, kde si naše oči přivykají stinnému
prostředí, vedou přes polní lány s vlnícím se obilím.
Tehdy ještě netuším, že tyto pro mne idylické chvíle brzy skončí a já pozbudu svého otce a bytost,
která tak dobře rozuměla mé duši. Moji deblínskou babičku a dědečka jsme tehdy, v roce 1934, také
navštívili o velikonočních svátcích, v té době se již projevovala závažnost otcovy nemoci. Přesto si
neodepřel možnost vyjít si na večerní tah sluk do lesního revíru.
/úryvek z povídky ing. Rudolfa Fabera/

POZOR !!!!!
Dne 2. února 2006 ve 14 hod. se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu v Deblíně zdravotní
přednáška o léčbě pomocí magnetoterapie, jako součásti komplexní léčby převážně onemocnění
pohybového ústrojí. V průběhu přednášky je možno změřit hladinu krevní tlaku a hladinu cukru.
Přednášku povede zkušený specialista v oboru magnetoterapie.

Vážení občané,
využívejte služeb pro zdraví i krásu, které jsou vám nabízeny v budově zdravotního
střediska v Deblíně. Bylo by jistě škoda, kdyby některé ze služeb pro nezájem nenávratně
zanikly. Pro vaši informaci uvádíme tel. čísla jednotlivých služeb, na kterých se můžete
objednat, případně domluvit na změně termínu :
Kadeřnictví:
728 074 301 paní Jitka Chovanová
Kosmetika :
736 679 902 paní Ludmila Lahodná
Pedikúra:
549 430 298 paní Hana Urbanová
Relaxační masáže: 605 032 497 paní Vladimíra Svobodová

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 13.února 2005 v 18,00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Deblíně. Občané jsou srdečně zváni.

Zemědělské družstvo Deblín nabízí možnost zaměstnání v živočišné výrobě. Bližší
informace mohou zájemci získat na středisku ZD Deblín nebo na tel. č. 549 430 175.
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