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Pravá radost plyne z dobrého svědomí, poctivých úmyslů,
spravedlivých skutků,
z pohrdání nahodilými nesnázemi
a z klidného a pevného života.“
Radostnou mysl všem lidem upřímného srdce, mnoho zdraví, štěstí, lásky,
spokojenosti a vzájemného pochopení přeje do nového roku
zastupitelstvo městyse Deblín

Vánoční strom letos trochu jinak

zazářil v den svátku sv. Mikuláše, kdy se v předvečer sešla široká veřejnost podpořit děti
z mateřské i základní školy, které předvedly svoje znalosti. Za vedení paní učitelky Žákové a
Balákové ti nejmenší předvedli pásmo básniček a písniček s vánoční tématikou a naladili tím
celé okolí. Následovalo vystoupení žáků a žákyň 1. a 2. třídy základní školy a závěrem žákyně
vyšších ročníků předvedly svoje umění přednesu i zpěvu. Prostorem se nesla krásná vánoční
píseň, podbarvená hlasem, signalizujícím pěvecké nadání a již se připravoval Mikuláš
s andělíčkem na obdarování všech účinkujících. Mikuláš, anděl a čerti působili sice hrozivě, ale
rozhodně nezastrašili vystupující. Závěrem rodiče společně s dětmi ozdobily vánoční strom a za
tmy se všichni vraceli do svým domovů.
Celá akce byla pod záštitou Městyse Deblín a největší zásluhu měl samozřejmě ředitel
základní školy Mgr. Jiří Habart, který průběh řídil a výše jmenované paní učitelky mateřské
školy.
Sponzorem vánočního stromu nebyl nikdo jiný, nežli Lesy města Brna v čele s Ing. Jiřím
Neshybou a bez tohoto daru by se vlastně ani celá akce nemohla pořádat.
Děkujeme všem, kteří se na této malé předvánoční oslavě podíleli, tedy organizátorům,
sponzorům, účinkujícím i přítomným. A úplně všem přejeme krásné a šťastné vánoce, splnění
tajných přání a do nového roku především pevné zdraví, štěstí, spokojenost a radost ze života.
Jiří Vitanovský

Valná hromada DSO Deblín
se uskutečnila dne 14. prosince za přítomnosti zástupců všech zúčastněných obcí. Valná
hromada projednala veškeré důležité záležitosti, spojené jak s čerpáním fondů z Evropské unie,
tak i prodej plynárenského zařízení, které je v majetku Dobrovolného svazku obcí Deblín.
Předmětem jednání byl i prodej cenných papírů, do kterých byla v roce 2000 investována vysoká
částka a které jsou v současné době značně podhodnoceny. O dalším postupu budete včas
informováni.
.

I když jsou vánoce přede dveřmi,
neznamená to, že práce stojí. Jak si někteří občané všimli, dokončila se hala na uskladnění
posypového materiálu a tím definitivně skončily nevlídné skládky přímo ve středu Deblína a
navíc v těsné blízkosti vánočního stromu. Navíc bude posypový materiál, který byl již z velké
části dopraven, v době potřeby suchý a splní svůj účel. Jako obvykle přepravu zajistil pan
Bedřich Svoboda sponzorsky a patří mu dík.
V současné době probíhá finanční kontrola správnosti využití dotací na rekonstrukci
Obecního domu č.p. 320 /býv. Vysočiny/, rekonstrukci ochranné hráze deblínského potoka a
opravy silnice „Na bařinách“. Kontrola si vyžaduje spoustu práce, je však dobré, že všechny
investiční akce s využitím finančních prostředků ze státního rozpočtu budou řádně ukončeny a
nové zastupitelstvo začne další volební období bez restů.
Po kontrole ze SFŽP, která proběhla v listopadu t.r. a byla zaměřena na dodržení projektu na
úpravu hřbitova a parku, je to další náročná kontrola, ale již závěrečná. Chybí ještě vyúčtování
dobudovaného chodníku od autobusové zastávky se schodištěm k faře, zde však ještě chybí na
dofinancování finanční prostředky, neboť dotace z Krajského úřadu byla zcela nedostatečná.
Naší snahou bylo opakovaně požádat o zvýšení této dotace, žádost však s ohledem na
nedostatek finančních prostředků KÚ nebyla kladně vyřízena. Vyúčtování bude zpracováno ještě
do konce roku a předloženo v termínu Krajskému úřadu.
Projekt SROP, spolufinancovaný Evropskou unií, byl řádně v termínu vyúčtován a předložen
centrálnímu orgánu k posouzení a ukončení. Finance, které byly na realizaci použity formou
úvěru, budou po zaplacení převedeny na účet DSO Deblín a dále poputují do Komerční banky.
Ukončením všech akcí a jejich vyúčtováním a zaplacením se opět rozjíždí nové investiční
záměry, z nichž jako první bude výstavba chodníku pro pěší pro občany, bydlící „Pod cihelnou“.
O dalších záměrech budou občané Deblína vždy v předstihu informováni. Nyní je před námi
nový rok 2007 a s ním příprava rozpočtu. Všichni věříme, že rok 2007 bude úspěšný a městys
Deblín opět posune o několik příček výše.
A.G.

Zasedání zastupitelstva městyse Deblín
3. zasedání zastupitelstva městyse Deblín se uskutečnilo dne 20. prosince 2006 s jejich
usnesením Vás seznamujeme
Zastupitelstvo městyse:
1) schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastupitelstva městyse Deblín
Oldřicha Kloudu a Emanuela Horáka
2) schvaluje předložený a doplněný program zasedání
3) schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Jihomoravským krajem a městysem Deblín ve věci uložení kanalizace do pozemku
parc.č. 290 a 1189 v k.ú. Deblín
4) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni uzavřenou mezi E.ON ČR a městysem Deblín ve věci umístění podpěrných
bodů venkovních vedení NN a kabelového vedení NN na pozemky parc.č. 365, 378/3,
382/2, 384/2, 390/3, 399/3, 402, 449/1, 486/2, 492/2, 495/2, 496, 497/3, 506/2, 507,
509/1, 509/2, 509/9, 518/2, 519/1, 523/2, 524, 525/3, 526, 527/3, 528, 530, 531/1, 536,
540 v k.ú. Deblín
5) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., podle níž budou orgány města
Tišnova vykonávat přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), v rozsahu ustanovení §
53 odst. 1 zákona o přestupcích a zvláštních zákonů, obsahujících skutkové podstaty
přestupků, k jejichž projednání jsou příslušné orgány obcí, pro orgány městyse Deblín, a
to na dobu neurčitou s možností výpovědi i bez udání důvodu k 30.06. a 31.12.
kalendářního roku a s ujednanou tříměsíční výpovědní lhůtou
6) schvaluje OZV č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7) schvaluje OZV č. 2/2006, kterou se vydává Požární řád městyse Deblín
8) schvaluje OZV č. 3/2006, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
9) schvaluje prodej podílových listů WIOF a PIONNER v majetku městyse Deblín
10) schvaluje vyhlášení záměru ve věci pronájmu pozemku parc.č. 2689 o výměře 811 m2
v k.ú. Deblín
11) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2006
12) schvaluje Zprávu o výsledku mimořádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků
k 30. 9. 2006
13) schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2007
14) schvaluje zástupce do Valné hromady DSO Tišnovsko paní Annu Gruberovou
15) schvaluje vyhlášení záměru ve věci pronájmu nebytových prostor v obecním objektu čp.
320 postaveném na pozemku parc.č. 360 v k.ú. Deblín
16) bere na vědomí zrušení činnosti stavební komise k 1.1.2007 v souladu se zákonem č.
50/1976 Sb. v platném znění a dále bere na vědomí ustanovení nové komise – komise
pro životní prostředí a rozvoj obce, ve složení Emanuel Horák – předseda komise, Ing.
Luboš Jaroušek a Bedřich Svoboda – členové komise. Odměna za výkon funkce –
předseda komise bude vyplácena ve výši 760,- Kč za měsíc.

Halový turnaj v kopané
Dne 16.12.2006 se hráči Sokolu Deblín v sestavě Wünsch Zdeněk, Wünsch Radek, Vít Petr,
Hansl Ladislav, Balák Jan, Hrbáček Filip a Slavíček Jan zúčastnili halového turnaje v kopané ve
Žďárci. V silně obsazeném turnaji jedenácti kvalitních mužstev, po dvou úvodních prohrách,
změnou taktiky a nasazením, následovalo šest vybraných zápasů. A tak mohl kapitán družstva
převzít od organizátorů turnaje putovní pohár za první místo.
Škoda jen, že možná i malou informovaností, tento dílčí úspěch fotbalu neviděli žádní
fanoušci, kteří by svými hlasy podpořili snahu našich hráčů, tak jak se to dělo u ostatních
mužstev.
Karel Slavíček

Něco na závěr
Recept na Silvestra – neboli jak vykročit správně do Nového roku
Salát 2007
Italské okurky, španělské papriky, čínské zeli, české zelí, francouzský kozí sýr, holandský
ementál – vše nakrájíme na nudličky, osolíme mořskou solí, zalijeme řeckým olivovým olejem
smíchaným s balzaminovým octem z Korziky a dobře promícháme dřevěnými lžícemi,
vyrobenými z orientálního teaku. Můžeme dochutit bylinami z českých luhů a hájů.
Anglické tousty potřeme francouzskou majonézou, poklademe kousky tresčích jater z tichého
oceánu a posypeme českou cibulí, krájenou na kolečka.
U takovéto večeře vydržíme do půlnoci, kdy otevřeme láhev kvalitního suchého sektu s
označením BRUT a připijeme všem přátelům na zdraví.

Úřad městyse Deblín přeje všem občanům příjemné prožití vánočních
svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2007

