DEBLÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník XIV, říjen - prosinec 2008, list Úřadu městyse Deblín
Slovo starosty
Vážení občané
Pro většinu z nás je nový rok 2009 příslibem něčeho nového a zadávání si nových předsevzetí. Pro nás
a naši obec je předsevzetím vyhýbat se chybám loňského roku a udělat v novém roce všechno proto,
aby rozvoj obce následoval tak, aby život občanů naší obce byl co nejlepší.
Celý rok jsme se Vás na stránkách Zpravodaje snažili informovat o tom, co zajímavého se v naší obci
děje. Přinášeli jsme užitečné informace z obecního úřadu, pozornost zaměřili na dění v obci, které by
nemělo být zapomenuto, ať se jednalo o dění v naší škole a školce nebo v jednotlivých spolcích.
Až si za čas prolistujete letošní čtyři čísla Zpravodaje, zjistíte, že rok 2008 byl – řečeno slovy našeho
pana prezidenta – rokem poklidným, bez dramatických událostí. Zapamatujeme si ho jako rok, kdy
výstavbou chodníku v části obce „ Cihelna “ se výrazně změnil vzhled této části obce, výměnou oken
v mateřské školce se dosáhlo významných úspor spotřeby plynu a dalších akcí, které přispěly ke
zlepšení života v naší obci. Děkuji všem, kteří se podíleli na tvorbě stránek zpravodaje – článkem,
nápadem či postřehem. Děkuji za Vaše pozitivní ohlasy, které mě vždy potěšili, i za Vaše kritické
připomínky, které napomohly k odstranění některých nedostatků.
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám hodně zdraví, štěstí a úspěchů v práci a osobním životě a
požádat Vás v novém roce 2009 o aktivní spolupráci při rozvoji naší obce a to především o Vaši
ohleduplnost vůči ostatním občanům a ohleduplnost vůči samotnému prostředí naší obce.
Jiří Vitanovský

Zasedání Zastupitelstva městyse Deblín
Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Deblín, konaného dne 13.10.2008
- schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby ČOV a kanalizace městyse Deblín
- schvaluje mandátní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Deblín a firmou ikis s r.o. pro zadání
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ČOV a kanalizace Deblín“ v hodnotě 75 mil.
Kč včetně DPH za smluvní cenu ve výši 103 125,- Kč + 19 % DPH.
- deleguje do hodnotící komise pro výběrové řízení na zhotovitele zakázky stavba ČOV a kanalizace
Deblín pana RNDr. Igora Rusníka, Bohumila Rouču, Emanuela Horáka a Jiřího Vitanovského.
- schvaluje financování PD na zřízení domovních přípojek kanalizace. Výše příspěvku bude určena až
po získání dotace a termínu zhotovení PD.
- schvaluje provedení změny územního plánu na pozemcích parc.č. 3925, 3928, 3933, 3936, 3941,
3944, 3949 a 3952 v k.ú. Deblín z plochu pro občanskou vybavenost na plochu určenou k bydlení.
- bere na vědomí rozšíření kulturní komise o Ing. Juříčkovou a paní Vítovou.
- bere na vědomí uzavření Smlouvy o dílo č. 01/08/2008 na zhotovení chodníku podél silnice s firmou
Vítězslav Maloň – Universální služby
- schvaluje záměr rekonstrukce a výstavby na pozemcích parc.č. 1204/1, 1204/2, 1204/3 a 2644 v k.ú.
Deblín, vzhledem k tomu, že uvedené pozemky jsou určeny pro podmíněné funkční využití nebude do
tohoto místa městys Deblín zřizovat přístupovou komunikaci ani nebude zajišťovat zimní údržbu.
- schvaluje vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 320 na pozemku parc.č. st.
360 v k.ú Deblín za účelem zřízení ordinace praktického lékaře a ordinace zubního lékaře v přízemí
objektu a provozovny kadeřnictví , kosmetiky a zubní laboratoře v I. NP objektu.
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Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Deblín, konaného dne 10. 11. 2008
- schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2008
- schvaluje pronájem nebytového prostoru v objektu čp. 42 (restaurace Na Gruntě) postaveného na
pozemku parc.č. st. 284 v obci a k.ú. Deblín novému nájemci panu Vítu Bártovi, bytem Doubravník
- schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti mezi Městysem Deblín a Vítem Bártou,
Doubravník v předloženém znění.
- projednalo námitku občanů k vyhlášenému záměru – pronájmu pozemku parc.č. 709 zahrada o
výměře 230 m2, parc.č. 710 zahrada o výměře 297 m2 a parc.č. 711 zahrada o výměře 601 m2 v k.ú.
Deblín a neschvaluje zrušení záměru pronájmu těchto pozemků.
- schvaluje vyhlášení záměru městyse Deblín ve věci prodeje pozemku parc.č. 576 ostatní plocha o
výměře 96 m2 v obci a k.ú. Deblín
- schvaluje vyhlášení záměru městyse Deblín ve věci prodeje pozemku parc.č. 706 trvalý travní porost
o výměře 19 m2 v obci a k.ú. Deblín a zamítá žádost prodeje části pozemku parc.č. 710 o výměře cca
100 m2 z důvodu již vyhlášeného záměru městyse na pronájem tohoto pozemku
- schvaluje vyhlášení záměru městyse Deblín ve věci pronájmu lesních pozemků o celkové výměře
34,2288 ha vedené na LV č. 1 pro k.ú. a obec Deblín, Lesům města Brna, a.s. se sídlem v Kuřimi,
Křížkovského 247, k řádnému hospodaření na svůj účet, včetně braní užitků z předmětu nájmu,
v souladu se zákonem č. 289/95 Sb., o lesích a dalších navazujících předpisů a platným hospodářským
plánem
- schvaluje příkaz starosty městyse Deblín k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků
k 31.12.2008.
- bere na vědomí vyhlášení výzvy na zhotovitele zakázky „Středisko služeb, stavební úpravy
obecního domu Deblín čp. 320 – vybudování nových provozoven – praktický lékař, stomatologická
ordinace, kadeřnictví, kosmetika, stomatologická laboratoř.“

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Deblín, konaného dne 15. 12. 2008
- schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce s názvem „ČOV a kanalizace Deblín“
- schvaluje doporučení hodnotící komise pro stanovení pořadí nabídek.
- schvaluje návrh Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „ČOV a kanalizace Deblín“
uzavřenou mezi městysem Deblín a zhotovitelem zakázky Sdružení Ekostavby Brno, a.s.,
VHS Bohemia, a.s., STAVOS Brno, a.s. za cenu 73 876 675,90 Kč.
- schvaluje zřízení Statutu sociálního fondu od 1. 1. 2009.
- schvaluje setrvání městyse Deblín v dobrovolném svazku Tišnovsko.
- schvaluje prodej pozemku parc.č. 576 – neplodná půda o výměře 96 m2 v obci a k.ú.
Deblín Zdeňku a Zdeňce Borovičkovým , bytem Deblín za cenu, která vyplyne ze
znaleckého posudku a dále kupující uhradí veškeré náklady spojené s realizací kupní
smlouvy t.j. návrh na vklad, vypracování znaleckého posudku a kupní smlouvy.
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje uzavření kupní smlouvy za těchto podmínek.
- schvaluje prodej pozemku parc.č. 706 – trvalý travní porost o výměře 16 m2 v obci a k.ú. Deblín
paní Anně Zemánkové, bytem Deblín za cenu, která vyplyne ze znaleckého posudku a dále kupující
uhradí veškeré náklady spojené s realizací kupní smlouvy t.j. návrh na vklad, vypracování znaleckého
posudku a kupní smlouvy. Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje uzavření kupní smlouvy za těchto
podmínek.
- schvaluje 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 o celkové výměře 34,2288 ha , které jsou ve vlastnictví
Městyse Deblín vedené na listu vlastnictví č. 1 pro k.ú. a obec Deblín, Lesům města Brna, a.s. se
sídlem v Kuřimi, Křížkovského 247, k řádnému hospodaření na svůj účet, včetně braní užitků
z předmětu nájmu, v souladu se zákonem č. 289/95 Sb., o lesích a dalších navazujících předpisů a
platným hospodářským plánem a schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 1/2009 v předloženém znění
- schvaluje uzavření Smlouvy č. 4408-001/001/08 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu –
umístění domovní kabelové přípojky NN - Koudelka do pozemku parc.č. 76 v k.ú. Deblín ve
vlastnictví městyse Deblín
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- schvaluje pronájem pozemků parc.č. 710 – zahrada o výměře 297 m 2 a parc.č. 711 o výměře 601 m2
v k.ú. Deblín žadatelům Anně Zemánkové, Jaroslavě Polákové a Jiřině Šuterové všechny bytem
Deblín za podmínky řádného udržování těchto pozemků za cenu 400,- Kč/ha a zároveň schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu.
- schvaluje pronájem pozemku parc.č. 709 o výměře 230 m 2 v k.ú. Deblín paní Jaroslavě Polákové,
bytem Deblín za podmínky řádného užívání tohoto pozemku za nájemné ve výši 10,- Kč/rok
- schvaluje vyhlášení záměru městyse Deblín ve věci pronájmu pozemku parc.č. 712/1 ostatní plocha
o výměře 306 m2 v obci a k.ú. Deblín.
- neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 3870 v obci a k.ú. Deblín, městys
Deblín neuvažuje o odprodeji části tohoto pozemku
- nemá námitky proti možnosti přestavby objektu stodoly na pozemku parc.č. 370/2 v k.ú. Deblín na
rodinný dům
- schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu dílem a garáží na pozemku parc.č. 989/1, 989/2, 989/3 a
989/4 v k.ú. Deblín mezi městysem Deblín a ZD Deblín v předloženém znění za částku 200,- Kč/
m2/rok, roční nájemné ve výši 27.000,- Kč.
- schvaluje firmu AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Brno k likvidaci komunálních odpadů v roce
2009
- schvaluje OZV č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- bere na vědomí plán kulturních akcí v roce 2009
- schvaluje čerpání částky max. 30 tis. Kč z fondu rezerv Základní školy a Mateřské školy
Deblín k úhradě zvýšených provozních nákladů
- schvaluje žádost o povolení změny vytápění, výměny oken, dveří a revitalizaci fasády objektu čp. 42
v k.ú. Deblín s podmínkou projednání prováděných prací se starostou městyse před začátkem
provádění prací.

Bezpečnost pro občany – bezpečnost pro děti v Deblíně
Státní silnice II/379, sloužící současně jako přivaděč na dálnici D1, byla po dlouhá léta noční můrou
obyvatel části Deblín „Pod cihelnou“. Rozhodnutím zastupitelstva Městyse Deblín došlo v roce 2008
k vybudování III. etapy chodníku v délce 270 m s přilehlou odstavnou plochou. Chodník je součástí
projektu, který je postupně realizován kolem předmětné státní silnice v urbanizované části Deblína a
vyžádal si částku 1,307 718,- Kč, částečně financovanou z programu Rozvoje venkova částkou
155 000,- Kč a dofinancován z obecního rozpočtu.
V roce 2005 byla realizována I.
etapa s vybudováním čekárny.
V roce 2006 bylo pokračování
chodníku
s vyústěním
a
vybudováním schodiště do pravé
části Deblína - II. etapa.V roce
2007 byla provedena III. etapa
podél st.silnice s vybudováním
osvětleného přechodu pro pěší a
nyní v roce 2008 je dokončena.
Termín dokončení celého projektu
až na Horní konec je zatím ve
hvězdách, samozřejmě je to otázka
termínu vybudování kanalizace a
získání finančních prostředků,
neboť z rozpočtu Městyse Deblín
tyto akce jsou nezvládnutelné. A
co Deblín ještě čeká? Postupná
oprava dvou mostků přes potok Bolehlávku, vybudování nové komunikace a parkoviště v části Pod
cihelnou, zkrátka je toho ještě mnoho, ale nic není nemožné.
Anna Grubervá
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Historie ožívá v kamenné zdi
Většina těch, kdo navštěvují deblínský hřbitov, místní i rodáci, kteří přijíždějí ze všech koutů naší
republiky na svátek zemřelých, si povšimli započaté práce na ohradní hřbitovní zdi „starého hřbitova“,
která je kulturní památkou Deblína. Možná, že některé naše občany bude zajímat historie, která se
datuje od 13. stol., kdy v blízkosti původního kostela – dříve hradní kaple – byl původní hřbitov.
Tento byl časem obehnán kamennou zdí, vystavěnou tehdejšími řemeslníky z polního kamene,
sesbíraného z místních polí, o čemž svědčí i drobné kamení ve výplních mezer. Postupem času bylo
místo posledního odpočinku pouze udržováno a pro nedostatek místa byl hřbitov rozšířen v linii od
hlavní brány směrem k márnici. Ve 20. stol. došlo k dalšímu rozšíření směrem do polí a zde byla
vystavěna nová kamenná zeď, která v současné době ohrazuje i parkově upravené místo klidu.
Zajímavostí je, že po příchodu pana faráře p.Jana Fejty, později tišnovského děkana, do Deblína, došlo
k malé revoluci při úpravě hřbitova. Hroby v nejstarší části hřbitova nebyly seřazeny tak, jak je známe
ze současného stavu, ale různě rozmístěny po hřbitově. Pan farář sestavil plánek s přesnou evidencí a
postupně hroby seřadil do řad a hřbitov tak dostal svůj současný ráz. Samozřejmě se to neobešlo bez
stížností a nářků, že té či oné babičce nebo dědečkovi se šlape na hlavu nebo na nohy, ale účel byl
splněn a dnes si ani nedovedeme představit původní stav.
Opravovaná památná ohradní zeď hřbitova je přísně sledována památkáři a je pro nás
zadostiučiněním, že i věčně nespokojení památkáři projevili nad kamenickou prací uznání. Oprava
byla financována z dotace Jihomoravského kraje zatím symbolickou částkou 50 tis. Kč
s dofinancováním z obecní pokladny čátkou 60 000,- Kč. V současné době byla podána žádost o
dotaci na pokračovací práce a věřme, že příští částka už nebude symbolická, ale podaří se zeď
dokončit. Část náhrobku, která je umístěna ve zdi, pochází z deblínského hřbitova, později byla
umístěna v kamenném ochozu kolem kostela a při odvodňovacích pracích byla odstraněna.
Práci na opravě zdi provedl p. Bohumil Rouča.
Anna Gruberová

Tříkrálové koledování v roce 2009
S vánočními svátky se přiblížil také Nový rok a s ním i tradiční charitativní
akce – Tříkrálová sbírka. Již od roku 2000 prochází tři králové ulicemi
měst od domu k domu a za pomoci vedoucího skupiny zpívají koledy,
rozdávají malé dárečky a oslovují tím všechny, kdo jsou ochotni naslouchat
a finančně přispět na pomoc lidem, kteří si mnohdy sami pomoci nedokáží.
Výtěžky Tříkrálové sbírky využívají pobočky diecézních a oblastních
organizací Charity České republiky k rozvoji svých projektů a aktivit,
jejichž prostřednictvím pomáhají lidem v nouzi. Největší část prostředků získaných z Tříkrálové
sbírky je použita v regionech, ve kterých je sbírka provedena. I díky tomu zapustila tišnovská Charita
úspěšně své kořeny. Vedle již dříve provozované ošetřovatelské služby zprovoznila další projekty –
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pečovatelskou službu, nízkoprahový Klubu Čas a Poradnu Porta-odborné sociální poradenství. Možná
jste se již s některou z těchto služeb či jejími pracovníky setkali. Všichni zaměstnanci jsou v rámci
svých projektů připraveni poskytnout všem klientům maximální péči, podporu a pomoc. Pro více
informací o OCH Tišnov navštivte webovou adresu www.tisnov.caritas.cz.

Všichni koledníci jsou dobrovolníci, kterým neplyne žádný zisk. Může je těšit pouze vaše podpora,
úsměv a vlídné slovo. Proto vás, ke kterým tři králové v době 2. – 11.1.2009 dorazí, prosíme o
vstřícnost k nim a rovněž děkujeme za vaši podporu.

Zpráva

o

pokračování

projektu:

Trvalá

udržitelnost

´Deblínska´

Projekt trvalá udržitelnost ´Deblínska´ již postoupil do své druhé poloviny. Do této chvíle se žáci a
žákyně 9. třídy pod odborným vedením B.Svozila věnovali: Mentálnímu mapování ´Deblínska´,
vymezovali ve spolupráci se studenty Masarykovy univerzity Brno území ´Deblínska´, shromažďovali
dostupné informace – nejen z internetu, kroniky atd., ale také formou řízených rozhovorů s
významnými aktéry. Žáci a žákyně také vytvářeli seznam významných problémových témat na
´Deblínsku´, které posléze zakreslovali do připravené mapy, zabývali se tří generační strukturou
zaměstnanosti, navštívili 24 významných krajinných prvků na ´Deblínsku´, podíleli se na SWOT
analýze a přípravě prezentačních materiálů pro příjezd Doc. RNDr. A.Hynka, CSc. a Mgr. J.Trávníčka
(zástupců Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno).
Obrázek 1: Lokalizace ´Deblínska´

Žáci a žákyně 9. třídy ZŠ Deblín o probíhajícím projektu sami napsali:
Podílíme se na projektu, který je mimo jiné zaměřen na životní prostředí v Deblíně a jeho okolí. Při
práci na některých úkolech jsme byli rozděleni do skupin. Tak tomu bylo například při vyhledávání
významných krajinných prvků na ´Deblínsku´ (podle informačních materiálů ze životního prostředí
města Tišnov). Poté, co jsme krajinné prvky nalezli, jsme je museli zdokumentovat a zhodnotit,
v jakém stavu se nachází. Někdy jsme se museli dostat i na špatně dostupná místa, ale nakonec jsme to
všichni zvládli. Poté co skončila prví část projektu, tak nás navštívil Doc. RNDr. A.Hynek, CSc. a
Mgr. J.Trávníček, kterým jsme představili dosavadní výsledky. Připravené prezentace proběhly dobře.
Oba hosté byli s dosavadními výsledky očividně spokojeni.

Z činnosti školy
Ve dnech 25. - 27. listopadu 2008 proběhly na naší škole "Rukodělné dílničky", ve kterých se zájemci
pod odborným vedením lektorky Kláry Křížové seznámili s výrobou šperků smaltováním v peci,
s korálkovou technikou keltováním a výrobou obrázků "artprotis".
Dílničky měly velký ohlas, děti si zde vyrobily netradiční dárky k blížícím se vánocům.

Program protidrogové prevence Unplugged v deblínské škole
V tomto školním roce se naše škola jako jedna z několika vybraných škol v České republice aktivně
zapojila do projektu Unplugged.
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Projekt Unplugged je dlouhodobý program prevence kouření, pití alkoholu a užívání návykových
látek pro žáky šestých tříd základních škol.
Projekt byl zahájen před sedmi lety a účastnilo se ho 7 zemí Evropské unie. Ve druhé fázi byly
přizvány další tři státy – mezi nimi i Česká republika.
Zastřešujícími organizacemi jsou Centrum adiktologie PK 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v
Praze, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Institut pedagogicko-psychologického poradenství a další. Naším koordinátorem a partnerem v tomto
projektu je Sdružení SCAN: Tišnov.
Samotný program se skládá z 12 lekcí, které jsou zaměřeny jednak informativně a jednak nácvikově
na zlepšení životních dovedností žáků. Úvodní lekce zahrnují oblast mezilidských vztahů a oblast
rozvoje osobnosti každého člověka (sebeuvědomění, empatie, zvládání emocí). Další lekce, které se
zaměřují na poskytování informací o návykových látkách, kladou důraz také na legální drogy
(kouření, alkohol), protože s tím mají děti v tomto věku již zkušenost (ať už přímou nebo nepřímou).
Nejedná se však o přednášky, ale o interaktivní hry, o nichž poté žáci diskutují.
Cílem projektu je co možná nejvíce oddálit první kontakt s návykovými látkami nebo snížit rozsah
jejich užívání u dětí této věkové kategorie.
Program je veden proškoleným metodikem prevence a financován z prostředků Evropské unie a
ministerstva školství.

Vydávání výpisu z bodového systému nově
Vydávání ověřeného výpisu ze systému bodového hodnocení osoby od ledna 2009 probíhá online na
pracovištích CzechPOINTU, tedy i v kanceláři úřadu městyse Deblín. Podle zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, se bodovým hodnocením
zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů, spáchaných porušením
vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích řidičem
motorového vozidla.
O výpis z bodového hodnocení osoby může požádat pouze ten, koho se výpis týká, případně jeho
zmocněnec, který předloží ověřenou plnou moc. Systém je tedy podobný jako u výpisy z Rejstříku
trestů.
Žadatel předloží platný doklad totožnosti a řidičský průkaz. Po ověření dokladu v evidenci neplatných
OP je možné zpracovat výpis.

Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009
Od 1. ledna 2009, kdy nabude účinnosti novela zákona o silničním provozu provedená zákonem
č. 274/2008 Sb., se v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních nehod mnohé změní. Třebaže
nehodu pochopitelně nikomu nepřejeme, když už k ní přece jen dojde, je dobré vědět, co dělat.
Není to tak dávno, kdy se Policie ČR musela volat prakticky ke každé dopravní nehodě. Ještě v roce
2000 byl totiž limit pro oznamovací povinnost nehody stanoven na pouhých 1 000 Kč.
Od ledna 2001 jej tehdy nový zákon výrazně zvýšil, a to na 50 000 Kč. Částka, od které nehodu
musíme hlásit se výrazně zvýší, a to na dvojnásobek. Od ledna 2009 bude činit rovných 100 000 Kč.
Od vyššího limitu si policie hodně slibuje, hlavně pak to, že se namísto objasňování dopravních
nehod bude moci víc věnovat běžnému dohledu nad silničním provozem.
Kdy volat policii
Zrekapitulujme si, v jakých případech budeme po 1. lednu 2009 dopravní nehodu povinně hlásit
Policii ČR.
Muže zákona budeme volat v těchto případech:
1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
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2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující
100 000 Kč.

3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození
zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy
půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti,
zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její
součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového
zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z
vozidla).
6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost
provozu.
V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez součinnosti
policie.
Na druhou stranu je ale potřeba říct, že oproti současnému stavu se toho zas až tolik nezmění.
Nejpřevratnější změnou vlastně není ani stotisícový limit, nýbrž změna v koncepci ochrany vozidel
třetích osob, pokud řidič takového vozidla měl přímou účast na nehodě.
Zatímco dnes voláme policii ke každé nehodě, kterou jsme měli třeba se služebním autem nebo s
autem na leasing, od ledna 2009 se to radikálně změní a policie se i v těchto případech bude volat
jenom tehdy, přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000 Kč.

Bez policie? Sepište o nehodě záznam!
Zákon bude od ledna 2009 účastníkům nehody ukládat jednu úplně novou povinnost. U dopravních
nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o
dopravní nehodě.
Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky,
identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni záznam
podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka
dopravní nehody).
Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář
zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který
současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou. Nikdy nevíte, kdy se vám může hodit. Při
nehodě, ke které můžete přijít jako "slepí k houslím", hrají svou roli taky nervy a stres, takže by se
mohlo snadno na uvedení některého důležitého údaje zapomenout.
Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o
nehodě, zavolejte k nehodě policii. Vás to nic stát nebude, protože úvahy o zpoplatnění "planého"
výjezdu policie k nehodě byly nakonec zavrženy.
Odepřením sepsat záznam o nehodě se ale druhý účastník dopravní nehody dopustí přestupku.

Změna ordinačních hodin MUDr. Danielová
Pondělí 7:00-12:00 od 13:00 návštěvy
Úterý 7:00-11:00 DD 13:00-15:00 Svatoslav, 15:00 - 18:00 objednaní
Středa 7:00-12:00 od 13:00 návštěvy
Čtvrtek 7:00-11:00 DD
Pátek 7:00-12:00 objednaní od 13:00 návštěvy
Objednání v ordinanční dobu na tel. č. 549 430 233
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Přednáška
ZŠ Deblín ve spolupráci s městysem Deblín zvou na třetí přednášku v pořadí. Tentokráte
A.Gruberové a B.Svozila s názvem: Laos s mezipřistáním v Hongkongu, která proběhne 15. ledna
2009 v prostorách Obecního domu. Všichni jste srdečně zváni.
Břetislav Svozil, učitel

Sport
V neděli dne 30.11.2008 se konal v Čechovicíh u Prostějova mezinárodní turnaj v zápase řeckořímském starších a mladších přípravek. Tohoto turnaje se zúčastnilo 9 oddílů s 64 závodníky,
převážně z Moravy a jeden oddíl ze SR
TJ Sokol Deblín, přijel do Čechovic v počtu 2 závodníků a v dobré konkurenci obsadil v družstvech
7. místo. Celkově jsme nasbírali 8 bodů, z toho jednu zlatou medaili a jedno šesté místo.
Mladší přípravka : ročník 2002
+ 38 kg Jůza Miloš 1. místo
Starší přípravka :ročník 1998
33 kg Urban Tomáš 6 místo
I když se jednalo o historicky první turnaj oddílu TJ Sokol Deblín a deblínští zápasnici ještě nemají
zkušenosti, i tak se nám mezi ostatními neztratili a zvlášť chci poděkovat Tomášovi Urbanovi za
pěkné reprezentování našeho oddílu.
p Kurtanič

Upozornění
Na rybníku byl instalován větrák na prokysličování vody. V jeho okolí dochází k zeslabení ledu. Hrozí
tak proboření ledu. Zájemci o bruslení mohou využít ledové kluziště u ZŠ.

II. hasičský ples
SDH v Deblíně pořádá v sobotu 24.1.2009 v Obecním domě II. Hasičský ples. Cena
vstupenky je 70,- Kč
Místenky je možno zakoupit v kanceláři úřadu městyse od pondělí 12.1.2009.

Pozvánka na zastupitelstvo
Zasedání zastupitelstva městyse Deblín se koná v pátek 23.1.2009 v 18:00 hodin v sálu Obecního
domu. Program zasedání je vyvěšen na úřední desce.

Inzerát
Restaurace Na Gruntě přijme pomocnou pracovní sílu do kuchyně.
Zájemci se mohou informovat na telefonním čísle: 732 464 917 p. Bárta
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