DEBLÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník XIV, leden-březen 2008, list Úřadu městyse Deblín
Slovo starosty
Vážení občané
Dostává se k Vám nové číslo zpravodaje v trošku pozměněné podobě. Zpravodaj bude
vycházet čtvrtletně a bude Vás informovat o činnostech na úřadu městyse, ze zasedání
zastupitelstva, informace kulturní komise a zájmových spolků. Doufám, že budete s touto
novou formou uspořádání zpravodaje spokojeni.

Zprávy za zastupitelstva obce
Zasedání 4. 2. 2008
Návrh programu:
1. Technický bod ( určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a členů komise pro
přípravu návrhu usnesení)
2. Kontrola usnesení z 10. zasedání ZMD ze dne 7. 12. 2007
3. Projednání Smlouvy o společné účasti na investici – provedení průzkumného vrtu
a čerpací zkoušky
4. Projednání zprávy o výsledku inventarizace majetku městyse Deblín k 31.12.2007
5. Projednání žádosti Aleše Lundy ve věci pronájmu obecních pozemků (orná půda)
6. Projednání žádosti pana Antonína Lundy ve věci pronájmu pozemku parc.č. 2646
a 2637 v k.ú. Deblín ve vlastnictví městyse Deblín
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Výpis z usnesení:
- zastupitelstvo neschválilo smlouvu o společné účasti na investici – provedení průzkumného
vrtu a čerpací zkoušky v předloženém znění a pověřuje starostu městyse Deblín k dalšímu
jednání s právníky k dopracování předložené smlouvy.
- schvaluje zprávu o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12. 2007
- odkládá projednání žádosti pana Aleše Lundy ve věci pronájmu obecních pozemků (orná
půda) a pověřuje starostu městyse Deblín k předložení nájemní smlouvy se zemědělským
družstvem k vyhodnocení nájemních podmínek.
- neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků parc. č. 2646 a 2637 v k.ú. Deblín ve
vlastnictví městyse Deblín.
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Zasedání 25. 2. 2008
Návrh programu:
1. Technický bod ( určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a členů komise pro
přípravu návrhu usnesení)
2. Kontrola usnesení z 11. zasedání ZMD ze dne 4.2.2008
3. Projednání zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace za rok 2007
4. Projednání a schválení rozpočtu městyse Deblín na rok 2008
5. Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 O veřejném pořádku
6. Projednání mandátní smlouvy a smlouvy o zajištění hudební produkce
7. Projednání doplněné Smlouvy o společné účasti na investici – provedení průzkumného
vrtu a čerpací zkoušce
8. Opětovné projednání žádosti Aleše Lundy ve věci pronájmu obecních pozemků (orná
půda)
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
Výpis z usnesení:
- schvaluje zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2007
- schvaluje rozpočet městyse Deblín na rok 2008 ve výši 9 687 500
- bere na vědomí stanovisko MV odboru dozoru a kontroly veřejné zprávy.
- schvaluje Mandátní smlouvu a Smlouvu o zajištění hudební produkce.
- schvaluje smlouvu o společné účasti na investici.
- neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem obecních pozemků.

Informace z obecního úřadu
Vakcinace lišek
Ve dnech 21. 3. 2008 až 26. 3. 2008 bude na území okresu Brno-venkov provedeno letecké
kladení návnad s očkovací látkou Lysorvac por. ad us. vet. proti vzteklině. Návnada je ve
tvaru podpatku hnědočerné barvy, pevné konzistence. Uvnitř je uložen blistr z PVC
obsahující vakcinační virus, který je načervenalé barvy, uzavřený hliníkovou fólií
s vícejazyčným potiskem Pozor vakcína proti vzteklině.
Blistr je obalen návnadovou hmotou s tetracyklinem, který slouží jako indikátor vakcinace.
V návnadách, které nebyly požrány, ztrácí očkovací látka účinnost po čtrnácti dnech.
Návnad se nedotýkejte, nepouštějte volně psy. V případě potřísnění očkovací látkou, která je
v plastikovém obalu, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
Informační letáky s uvedením data kladení návnad umístí na území okresu na
frekventovaných místech vstupů do honiteb, u silnic apod. jednotliví uživatelé honiteb.
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Poplatek za odpady a psa
Od pondělí 3. března 2008 můžete provádět úhradu poplatku za likvidaci odpadů za rok
2008. Poplatek činí 460,- Kč za poplatníka. Poplatek je splatný do 31. března 2008. Od tohoto
termínu je možné provést úhradu za psa na rok 2008, výše poplatku zůstává stejná, t.j. 100,Kč.
Projekt CZECH POINT
Městys Deblín se od 1.1.2008 zapojil do projektu CZECH POINT. Na úřadu můžete získat
ověřené výpisy z veřejných informačních systémů a to výpis z Katastru nemovitostí,
Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku. Všechny tyto výpisy
jsou zpoplatněny příslušným správním poplatkem.
Změna stavebního zákona
Úřad městyse Deblín oznamuje, že dnem 1. 1. 2007 nabyl účinnost nový stavební zákon č.
183/2006Sb.
Tento zákon již neumožňuje obcím, které nejsou stavebním úřadem, vykonávat část
pravomoci stavebního úřadu ve smyslu § 124 zákona č. 50/1976 Sb. Z toho vyplývá, že
Městys Deblín ode dne 1.1.2007 není oprávněn přijímat ohlášení drobných staveb či
stavebních úprav a vydávat stavební povolení na stavební úpravy jednoduchých staveb.
Veškeré žádosti směřujte na stavební úřad do Tišnova.
Tříděný odpad
Upozorňujeme občany, že do kontejnerů na tříděný odpad hází věci, které tam nepatří ( do
kontejneru na papír - papírové pleny, do kontejnerů na sklo – skleněné cihly, drátěné sklo
apod.. Žádáme občany, aby si pozorně přečetli nálepky na kontejnerech. V případě, že je
kontejner plný, tak použijte kontejnery v jiných částech obce.
Velkoobjemový odpad
Proběhne v době od 2.5.2008 do 3.5.2008
Nebezpečný odpad
Proběhne dne 7.5.2008 od 16 hod do 17 hod.
Občané budou blíže informováni rozhlasem a oznámením na vývěsce.
Obecní dům
Obecní dům č.p. 320 (Vysočina) je již plně zařízen a občané jej mohou využít ke svatbám,
oslavám významných životních jubileí, přednáškám apod. K dispozici je velký sál s kapacitou
120 míst, malý sál s kapacitou 50 míst a salónek s kapacitou 18 míst.
Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městysem Deblín provedlo
humanitární sbírku letního a zimního oblečení a jiného. Za projevenou solidaritu našich
občanů děkujeme.
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Plány obce pro rok 2008
Pro letošní rok se v obci plánuje:
1) Březen – duben: oprava veřejného osvětlení, staré nevyhovující lampy byly vyměněny
za nové
2) Březen – duben: vyasfaltování prostoru a chodníku před obecním domem
3) Duben – květen: vybudování a otevření nové knihovny
4) Květen – červen: provedení zkušebního vrtu pro posílení zdroje pitné vody
5) Červenec – srpen: výměna oken a dveří v mateřské školce
6) Srpen – září: vybudování parkoviště a III etapy chodníku pro pěší směrem „ pod
cihelnu“
V současné době se připravuje studie a projekt na vybudování zdravotního střediska a dalších
služeb v obecním domě. Dále se připravuje projekt na zbourání budovy pod úřadem městyse
Deblín a následného vybudování sociálního zařízení pro návštěvníky cykloturistického centra.

Rozpočet obce
Jednotlivec, rodina, obec, stát, všichni v takzvaném vyspělém světě jednadvacátého století
jsou donuceni vytvářet soukromé či veřejné rozpočty, umožňující život. Občan nebo rodina
mají své rozpočty, většinou v pravidelně se opakujících měsíčních intervalech, závislé na
příjmu – mzdě, stipendiu, důchodu, nemocenské apod. Obec a stát sestavují své rozpočty vždy
na období jednoho roku. Kromě toho, že jim to ukládá zákon, je to nutná osnova pro činnost v
následujících dvanácti měsících. Na tvorbě obecního rozpočtu se podílí celá řada lidí.
Obecnou strukturu připravuje v malých obcích účetní, která se starostou obce sestaví
příjmovou část a nutné, každoroční se opakující položky výdajové. S tímto konceptem pak
pracuje finanční výbor a zastupitelstvo obce, které na základě připomínek a žádostí organizací
a jednotlivců diskutuje o nejlepší možné variantě. Tato část tvorby rozpočtu bývá
nejzajímavější, neboť pravidelně se nedostává příjmů a přebývá výdajů. Nalezení souladu je
pak nejen otázkou umění jednoho přesvědčit ostatní o nutnosti požadované položky, ale i
umění ostatních objektivně posoudit požadavky jednotlivce. Kompromisní návrh rozpočtu je
poté vyvěšen na Úřední desce obce k veřejné diskusi a po 15 dnech projednán a schválen.
Rozpočty mohou být vyrovnané, kdy příjmová i výdajová část jsou v rovnováze, nebo
přebytkové či deficitní.
Rozpočet Deblína v konkrétních číslech některých kapitol je následující:
Příjmy celkem
Z toho nejdůležitější

9 687 500,- Kč

Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z nemovitosti

2 800 000,- Kč
1 800 000,- Kč
1 500 000,- Kč
330 000,- Kč

Výdaje celkem
Z toho nejvyšší

9 687 500,- Kč

Základní škola
Chodník pro pěší III. etapa
Činnost místní zprávy

2 133 000,- Kč
851 000,- Kč
620 000,- Kč
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Rozlosování utkání v kopané Sokol Deblín
2007 –2008 jarní část

M - Muži,
D - Dorost,
KOLO

14.
15.
16.
12.
17.
13.
18.
14.
19.
15.
20.
16.
21.
17.
22.
18.
23.
19.
24.
20.
25.
21.
26.
22.

III.třída, skupina B
III.třída, skupina B

M
D

UTKÁNÍ

„B“

TERMÍN

M

ZASTÁVKA

DEBLÍN

M

VYS.POPOVICE

M

DEBLÍN

VEV.KNÍNICE

D

DEBLÍN

ZBRASLAV

M

ŘEZNOVICE

D

NOVÁ VES

M

DEBLÍN

KUPAŘOVICE

D

DEBLÍN

MOR.BRÁNICE

M

IVANČICE

DEBLÍN
DEBLÍN

„B“

DEBLÍN

D

MOR. KNÍNICE

M

DEBLÍN

LAŽÁNKY
ŘEZNOVICE

D

DEBLÍN

M

ČEBÍN

„B“

DEBLÍN

DEBLÍN

D

RAJHRAD

DEBLÍN

M

DEBLÍN

VEV.BÍTÝŠKA

D

DEBLÍN

M

SENORADY

„B“

STŘELICE
DEBLÍN

D

00

30.3.
SO 5.4.
NE 13.4.
NE 13.4
NE 20.4.
SO19.4.
NE 27.4.
NE 27.4.
NE 4.5.
NE 4.5.
NE 11.5.
NE 11.5.
SO 17.5.
SO 17.5.
NE 25.5.
NE 25.5.
SO 31.5.

15
1530
1030
1315
1600
1330
1030
1315
1630
1415
1030
1315
1630
1415
1030
1315
1630

8.6.
NE 8.6.
NE 15.6.
SO 14.6.
NE 22.6.
NE 22.6.

1030
1315
1630
1200
1030
1315

NE

DEBLÍN

ČAS

ODJEZD

1345
1400
1430
1200
1500
1300
1530
1245
1500

VOLNO

M

DEBLÍN

D

DEBLÍN

M

ZBÝŠOV

DRÁSOV

NE

DOL.LOUČKY

„B“

DEBLÍN

D

OŘECHOV

M

DEBLÍN

DEBLÍN
CHUDČICE

D

DEBLÍN

ŽELEŠICE

1500
1045

Srdečně zveme všechny příznivce sportu a fotbalu zvlášť, k návštěvě a povzbuzování našich borců
v boji o co nejlepší výsledky a o co nejvyšší umístění v soutěžích.

Plán kulturní komise:
Leden:
26.1. Ve spolupráci s SDH se uskutečnil 1. společenský ples
Březen:
14.3. Viola Olomouc – Ta naše písnička česká
30.3. Vítání občánků
Květen:
4. 5. Návštěva představení Městského divadla v Brně „Poprask na laguně“
Zájemci o toto představení si mohou rezervovat vstupenky na úřadu městyse do 9.4.2008
Červen:
Vystoupení lidové kapely Moravanka
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Farnost sv. Mikuláše
FARNÍ KALENDÁŘ 2008
14.3. Přednáška " Svatý Jan apoštol a ostrov Patmos" - rodina Sojkova
15.3. Setkání mládeže - brněnská katedrála
20.3. Dětská velikonoční dílna (fara Deblín)
16. - 23.3. Svatý týden - velikonoce
Velikonoční výstava výrobků dětí (fara Deblín)
30.3 Představení dětí, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání - Křoví
1.5. Pěší pouť farnosti (Slavnost Nanebevstoupení Páně) - Prosatín
11.5. Letnice - Sbírka na charitativní účely
22.5. Slavnost Těla a Krve Páně
23.5. Přednáška P. Jozefa Kováčíka, výkonného ředitele TV LUX - Deblín
24.5. Katov - žehnání praporu obce
1.6. Křest katechumena - farní kostel Deblín
15.6. První svaté přijímání - Křoví
22.6. První svaté přijímání - Deblín
22.6. Sbírka na bohoslovce
29.6. Zahájení Roku sv. Pavla a oslav 200. výročí farního kostela v Křoví
5.7. Cyrilometodějská pouť farnosti do Braníškova
9. - 13.7. Katolická charismatická konference - Brno
15. - 20.7. Setkání mládeže v Sydney a na Velehradě
19.7. Kuřimské Jestřabí, Blahoňov - žehnání křížů
7.9. Sbírka na církevní školství
11.10. Hody Křoví - oslava 200. výročí postavení kostela v Křoví
19.10 Sbírka na misie
(29.5 - 6.6.2009

Farní pouť do Říma - Letnice prožijeme s papežem Benediktem XVI.)
otec Oldřich Chocholáč

Rybářský spolek
Rybářský spolek v Deblíně měl v roce 2007 25 dospělých členů, 3 juniory a 25 dětí. V tomto
roce jsme vyhověli žádosti 1 nového žadatele a přijali jsme jej mezi sebe.
Do rybníka jsme vysadili 600 kg velkých kaprů , v celkové hodnotě 35.000Kč.
Rybáři vylovili 272kaprů ve váze 805 kg, 39 amurů ve váze 213 kg, Pro letošní rok počítáme
s vysazením asi 500 kg ryb.
Prodej povolenek bude zahájen od 1. 3. 2008 u pana Štolfy. Ceny povolenek se budou
pohybovat takto:
Děti 6 až 10 let – 150 Kč
Děti 11 až 15 let – 270 Kč
Junioři – 570 Kč
Dospělí – 1170 Kč
Hostenka – 300 Kč na den
V ceně povolenky je zahrnut manipulační poplatek 20 Kč na každého člena a příspěvek na
krmení.
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Brigády se konaly průběžně během roku podle potřeb RS. Dále jsme se věnovali úklidu
hlavně před rybářskými závody, kde proběhlo i sečení trávy. Průběžná údržba rybníka
probíhala až do konce rybářské sezóny.
Zahájili jsme práce na vyčištění a úpravu terénu pod hrází rybníka, kde došlo k vyřezání
nevzhledných keřů a následovně k prohloubení a rozšíření odtokového kanálu. Během tohoto
roku dostavíme stavidlo a proběhne konečná úprava terénu a proběhne vydláždění přepadu z
rybníka. Celé toto zařízení bude sloužit k odchovu kaprů a jiných ryb.Organizací brigád je
pověřena Jaroslava Křehlíková.
V sobotu 2.6.2007 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 Petr Čepelka.Letošní závody proběhnou v sobotu
24.5.2008 pro děti a na podzim pro dospělé.
V závěru děkujeme Úřadu městyse 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 2008 bude pro každého rybáře minimálně stejně úspěšný jako loňský snad i
lepší a že zažijeme u vody mnoho krásných zážitků a chvil.
Petrův zdar

Antonín Štolfa

SDH Deblín
Rok 2007 hodnotíme z našeho pohledu jako rok úspěšný. K velkému posunu došlo zvláště ve
vzniku aktivní spolupráce s městysem Deblín. Výsledkem je pro nás vítané rozhodnutí
vedoucí k vytvoření zásahové jednotky, jejímž zřizovatelem je městys Deblín. K tomuto
kroku přikládáme i naši zásluhu ,ale přesto rozhodující slovo zůstalo na zastupitelích městyse.
Příkladem zmiňované spolupráce jsou např. námi pořadatelsky i jinak zajišťované akce jako
nedávné jmenování čestného občana městyse Deblín, vystoupení souboru Hradišťan, oslava
40. výročí otevření ZŠ atd.
Naše činnost se nesoustředila jenom na úřad městyse Deblín, spolupracovali jsme s firmou
Steinhauser, firmou Dalaker a několika dalšími soukromými subjekty.
Stinnou stránkou našeho fungování zůstává nekvalitní zázemí k výkonu práce našeho výboru,
který se přesto pravidelně scházel v hasičském domě u ZŠ. Velký posun jsme však udělali
v materiálním vybavení, které dosáhlo srovnatelné úrovně s okolními sbory. Nejen po stránce
materiálního vybavení, ale i po stránce funkčnosti našeho SDH získáváme uznání a prestiž
v našem okrsku.
Během soutěžní sezony, které se zúčastnili 3 družstva – žáků, žen a mužů, jsme řešili řadu
technických potíží. Mezi ně patřilo i seznamování se s výkonnou stříkačkou PS 18. Přesto
jsme získali i několik hodnotných umístění.
Ze všech zmiňovaných aktivit je vidět, že se naše organizace stává nejaktivnější v naší obci.
Konec roku 2007 nás zastihl v plné práci, kdy se dokončovaly opravy na cisterně CAS 25,
aby tato byla plně funkční a mohla být zařazena do záchranného systému. Proto jsme pevně
doufali, že začátek roku 2008 proběhne v poklidu, co se naší činnosti týče. Opak se stal
pravdou a hned v lednu jsme zorganizovali ve spolupráci s městysem Deblín společenský ples
a o týden později masopustní průvod. Obě tyto akce se setkaly s velice kladným hodnocením
veřejnosti, a proto hodláme v těchto aktivitách v budoucnu pokračovat. Jsme rádi, že se nám
daří opakovaně přesvědčovat veřejnost o našich dobrých organizačních schopnostech.
Zároveň nás velice mrzí nejnižší finanční příspěvek ze všech žadatelů na podporu naší
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činnosti od městyse Deblín, kdy se sbor v minulosti podílel na většině akcí městyse a to bez
jakéhokoliv finančního ohodnocení. Ale i s tímto se musíme vyrovnat a poopravit svoje
záměry.
Dále také proběhly různé opravy naší techniky, která se účastnila soutěží v roce 2007.
Dá se říct, že jsme na novou sezonu technicky připravení a fyzickou kondici utužujeme každý
čtvrtek v tělocvičně místní ZŠ. V měsíci únoru se uskutečnil závod v Dolních Loučkách, kde
naši muži po fatální chybě přišli o 7.místo z 18 startujících.
V měsíci dubnu začneme s přípravou na soutěže ve venkovním prostředí. Jako minulý rok
bude příprava mladých hasičů probíhat každý pátek na hřišti u ZŠ. Ženy a muži budou cvičit
opět v hasičském areálu SDH Březina.
Také chceme navázat na vystoupení herců Zdeňka Junáka a Erika Parduse a uspořádat
koncert jejich hudební skupiny. Forma a termín vystoupení jsou v jednání a vše se v předstihu
dozvíte.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se účastnili těchto akcí a i tímto podpořili
naši činnost, také děkuji všem členům SDH a rodinným příslušníkům za podporu a pochopení
naší časově náročné činnosti.
Zároveň děkujeme všem, kteří nás jakkoliv v roce 2007 podporovali a těšíme se, že to tak
bude i v roce 2008. Za některé musíme jmenovat městys Deblín a firmy: Steinhauser –
Tišnov, Dalaker – Tišnov, Bibko – Deblín, Pavel Kočka – Deblín.
Petr Pokorný

Mateřský klub Slunečnice
Mateřský klub byl založen svojí první schůzkou 7. 11. 2007. Schůzky probíhají každý
čtvrtek v Obecním domě v Deblíně od 9:00 do 11:00 hod. Klub byl založen z toho důvodu,
aby se matky se svými dětmi mohly integrovat zpět do společnosti a zároveň, aby se děti
začlenily do dětského kolektivu a nebyl pro ně přechod do MŠ traumatem. V současné době
má klub 65 členů.
Na schůzkách si maminky předávají různé rady, tvoří, seznamují se navazují nové kontakty.
Za naši krátkou „kariéru“ jsme již vyzkoušeli ubrouskovou techniku, windows colour, ruční
výrobu svíček ze včelích plátů, proběhl kurz líčení, zkouška parfémů,
logogymnastika,velikonoční tvoření a mnoho dalšího. V březnu nás také navštívila paní
psycholožka, se kterou jsme si povídaly na téma: Období vzdoru u malých dětí. Beseda to
byla velice zajímavá, dozvěděly jsme se mnoho rad a paní psycholožka nám zodpověděla
veškeré naše dotazy.
A jaká je naše nabídka a plány do budoucna? V březnu budeme tvořit z korálek, v dubnu
navštívíme solnou jeskyni v Tišnově a vyzkoušíme další tvořivé techniky. Určitě si
zarezervujte datum 13.7.2008 , mateřský klub totiž pod záštitou městyse Deblín pořádá
hudební vystoupení pro děti Vanda a Standa.
Pokud se o nás chcete dozvědět více, určitě zavítejte na internetové stránky:
www.akceprodeti-deblin.wz.cz - sekce MK Slunečnice. Najdete zde mnoho fotek z našich
schůzek, fotky dětí i našich výrobků. Pokud byste nám chtěli přispět sponzorským darem, či
se jen podívat na naši schůzku, rádi všechny uvidíme.
Tereza Vítová
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