DEBLÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník XIII, č.1, leden 2007, list Úřadu městyse Deblín
Vážení občané
Dovolte mi, abych Vám jménem svým, úřadu městyse a zastupitelstva popřál hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v roce 2007.
Rád bych se vrátil k uplynulému roku 2006, kde bych se pokusil zrekapitulovat dění v městysi.
Za loňský rok bylo realizováno několik akcí, které jste jistě zaznamenali při svých procházkách
po Deblíně. Na prvním místě bych vzpomenul rekonstrukci nevzhledné restaurace Vysočina,
kde za přispění dotace od Ministerstva financí vznikl krásný Obecní dům, v němž bude prodejna
potravin, byl zrekonstruován společenský sál, sociální zařízení a vznikly prostory pro případnou
podnikatelskou činnost. Na druhém místě bych poukázal na turistické zázemí, které vniklo za
restaurací Na Gruntě z polozbořených hospodářských budov. Současně vznikla i stezka pro
cyklisty a pěší, která spojuje Horní konec s rybníkem. Zde bylo vybudováno i odpočinkové místo.
To vše vzniklo realizací projektu SROP, mikroregionu DSO Deblín a za přispění dotace
z Evropské unie. Jako další byl vybudován z rozpočtu JmKÚ nový chodník a schody za přispění
dotace Státního fondu životního prostředí, zrekonstruován starý hřbitov, z dotace Ministerstva
pro místní rozvoj, opravena část vozovky, zničená při jarním táním sněhu a opěrná zeď na
potoce Závistka. Z vlastních zdrojů jsme postavili přístřešek na posyp a nové místo na
kontejnery.
I v roce 2007 počítáme s realizací dalších projektů. Po schválení rozpočtu s rekonstrukcí
školního dvora, vybudování chodníku nazvaného jako II. etapa a zahájíme přípravu na jeho III.
etapu. Na hřbitově bychom chtěli opravit dláždění a márnici, finančně se podílet na opravě
kostela.
Chtěl bych upozornit na jednu vážnou věc. Na jedné straně budujeme pěkné a potřebné věci a
na druhé si je necháváme ničit. Je třeba na tyto občany – vandaly ukázat nebo na ně upozornit.
Proto Vás vyzývám všechny, nebuďme k těmto nešvarům nevšímaví.
Jsme na začátku roku, který bude rokem náročným. Městys dělají lidé, kteří věnují čas k jeho
řízení, k organizování společenských sportovních a kulturních akcí, věnují se mládeži, pracují ve
sportovních oddílech a spolcích. Všem těmto lidem, kteří v minulém roce pracovali nebo v tomto
roce budou pracovat, za celý městys děkuji.
Jiří Vitanovský
Výsledky činnosti obecní knihovny v roce 2006
K 31.12.2006 se zaregistrovalo 103 čtenářů, z toho 33 čtenářů do 15 let. Celkem přišlo do
knihovny 596 návštěvníků.

Vypůjčili si 3110 knih a časopisů, děti jen 674. Z výběru krásné literatury to bylo 2832 knih a
časopisů, z naučné literatury 278 knih a časopisů.
Knihovna nabízí k výběru 8 titulů časopisů.
Internet využilo 41 zájemců.
Nakoupeno bylo 124 nových knih.
Půjčovní doba pro rok 2007 zůstává v úterý od 15°° do 18°° hod. V této době se také může
bezplatně využívat internet.
Pobočka Rejstříku trestů v Brně
Kdo potřeboval výpis z rejstříku trestů, musel dosud kvůli tomu jet až do Prahy nebo řešit
věc zdlouhavě poštou. To už není třeba. V Brně v budově Krajského soudu, v Husově ulici 15,
bylo 2. ledna 2007 otevřeno detašované pracoviště Rejstříku trestů. Žadatel zde dostane tento
výpis na počkání.
Každý kdo přijde se žádostí, může získat výpis okamžitě. K žádosti je třeba doložit
občanský průkaz a padesátikorunový kolek. Možnost nákupu kolkových známek je zajištěna
v blízkosti pracoviště. Zájemci o výpis mohou přijít ve všední dny dopoledne od 8 do 12 hod.;
odpoledne pondělí a středa od 13 do 16 hod,; v úterý a ve čtvrtek od 13 do 15 hod,; v pátek od
13 do 14 hod.
Zprávy z matriky za rok 2006
Narození: 10 nových občánků z toho 4 chlapci a 6 děvčat.
Úmrtí: 11 občanů
Stav obyvatel městyse k 1.1.2006 - 969
k 31.12.2006 - 968
Změna úředních hodin na poště
PO., ÚT., ČT., PÁ
08.00 – 10.45
STŘEDA
08.00 – 10.45

13.30 – 15.00
13.00 – 17.00

Upozornění
Upozorňujeme všechny občany, aby v těchto dnech dbali zvýšenou měrou na odstraňování
sněhu na chodnících před svými obydlími a nenutili chodit občany po veřejných komunikacích,
kde jim hrozí nebezpečí kolize s projíždějícími automobily.
TJ Sokol Deblín pořádá
V SOBOTU 17. února 2007 ve 20:00 hod. - MAŠKARNÍ BÁL
Hraje POHODA MUSIC
V NEDĚLI 18. února 2007 ve 14:00 hod. - DĚTSKÝ KARNEVAL
V ÚTERÝ 20. února 2007 v 19:30 hod - OSTATKOVOU ZÁBAVU
Hraje MARTIN HASOŇ
Bohatá tombola
Předprodej vstupenek v restauraci TJ Sokol

