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Březen, za kamna vlezem …
… říkávaly už naše babičky, a vidina hřejivých kamen je veskrze příjemná. Dříve by lidé za
taková kamna vlezli nejspíše s knížkou. Doba pokročila, dnes můžeme nejen za kamna, ale
kamkoliv jinam, zalézt třeba i s notebookem a prostřednictvím Internetu se podívat do celého
světa. My jsme za kamna nevlezli, ale využili jsme letošní mírné zimy a pánové Blaha a Samson
pokračovali v opravě dláždění hřbitova. Práci jim překazily přívaly sněhu. Nyní jenom čekáme
na sluneční paprsky, které terén vysuší, a budeme v této činnosti pokračovat.
V neděli 25. března 2007 jsme uvítali v zasedací místnosti úřadu městyse občánky, kteří se
narodili v loňském roce. Děti obdržely malou pozornost a maminky kytičku. Na zpříjemnění
atmosféry se podíleli žáci základní a mateřské školy svým kulturním pásmem.
V první dekádě dubna započne čilý pracovní ruch jednak při opravě dláždění dvora u základní
školy, a jednak při výstavbě chodníku pro pěší podél státní silnice.

Základní škola se připravuje na oslavy 40. výročí trvání
Již v těchto březnových dnech jsou přípravy oslav 40. výročí existence deblínské ZŠ v plném
proudu. Tato, pro zdejší obec, jistě významná událost si zaslouží důstojné připomenutí formou
místní oslavy a řadou dalších doprovodných akcí zaměřených hlavně na žáky naší školy.
Stěžejní akcí oslav bude v neděli 17. června 2007 akademie žáků naší školy pro rodiče a
veřejnost spojená s Dnem otevřených dveří v základní škole. Školu budou moci navštívit rodiče
žáků, bývalí žáci i veřejnost již v dopoledních hodinách a prohlédnout si nejen její renovovaný
interiér, ale i výstavky žákovských prací a umělecké tvorby našich hostů.
Škola připravuje v rámci oslav několik dalších akcí, jejichž hlavními aktéry budou samotní žáci
naší školy. Jedná se především o turnaj v kopané, turnaj v odbíjené, diskotéku a v neposlední
v řadě také almanach, který bude navazovat na almanach vydaný ke 30. výročí školy.
Další informace směřující k přípravám oslav i k oslavě 40. výročí zdejší ZŠ budou poskytnuty
deblínské veřejnosti ze strany ředitelství ZŠ v dalších číslech Deblínského zpravodaje.
Mgr. Jiří Habart
Ředitel ZŠ a MŠ Deblín

Dne 26. 2. 2007 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva městyse Deblín, jehož usnesení Vám
přinášíme:
Zastupitelstvo městyse:
1) schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva městyse Deblín
Oldřicha Kloudu a Jindřicha Halalu
2) schvaluje předložený program zasedání
3) schvaluje OZV č. 1/2007, kterou se mění vyhláška č. 3/2006, kterou se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
4) schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou v souladu se zák. č. 116/1990
Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor mezi městysem Deblín a Helenou
Kolíbalovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná
v obchodním rejstříku v předloženém znění
5) schvaluje záměr městyse Deblín – pronájem nebytového prostoru objektu čp. 42
postaveného na pozemku parc. č. st. 284 a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu
nemovitosti s Markem Vykydalem, bytem Deblín včetně dohody o partnerství
6) bere na vědomí, že firma STYLSTAV s.r.o. Křižanov byla vybrána za zhotovitele
veřejných zakázek - opravu dlážděného dvora v objektu Základní školy a Mateřské školy
Deblín o ploše cca 660 m2 včetně odvodnění a výstavbu chodníku podél silnice II/379
v obci Deblín
7) schvaluje rozpočet městyse Deblín na rok 2007 ve výši 15 998 000,- Kč
8) schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku u příspěvkové organizace ZŠ
Deblín a MŠ Deblín a to následovně do fondu odměn 17. 316,- Kč a do fondu rezervního
17.315,59 Kč
9) schvaluje vypracování programu rozvoje venkova na období 2007 -2013
výstavba ČOV a kanalizace
výstavba chodníků podél st.silnice II/379
výstavba sportoviště
rekonstrukce mostů přes Závistku
rekonstrukce a výstavba nových místních komunikací
odbahnění rybníku Korciňák
opravy cyklotras
revitalizace budovy býv. kina /brownfields/
výstavba půdních bytů
výstavba domu s pečovatelskou službou
úprava návsi
10) schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi městysem Deblín a
SDH Deblín na nemovitost čp. 310 postavenou na pozemku parc.č. st. 551 v k.ú. Deblín
v předloženém znění doplněnou o fotodokumentaci současného stavu objektu
Závody v orientačním běhu
Klub orientačních sportů TJ Tesla Brno pořádá, po loňských výborných zkušenostech, v sobotu
dne 14. 4. 2007 závod v orientačním běhu. Cíl a shromaždiště pro závodníky bude v prostoru
fotbalového hřiště U Myslivny. Závodu se zúčastní cca 250 závodníků, zejména
z Jihomoravského kraje a jeho trasa povede v lesích mezi Deblínem, Prosatínem, Svatoslaví a
Braníškovem.

Jarní sběr odpadů
Městys Deblín Vám oznamuje, že ve dnech 13. až 14. dubna 2007 se uskuteční jarní sběr
velkoobjemného odpadu. Kontejnery na likvidaci budou umístěny ve dvoře restaurace Na
Gruntě. Dvůr bude přístupný v pátek od 15:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin
a od 13:00 do 17:00 hodin.
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v pátek 20. dubna 2007. Kontejner bude přistaven
v době od 16:00 do 17:00 hodin před restaurací Na Gruntě.
Využijte možnosti k likvidaci kovošrotu – SDH Deblín provede v sobotu 14. dubna 2007
v dopoledních hodinách sběr kovošrotu po obci. Po dohodě jsou hasiči připraveni pomoci
s těžkými předměty.
Informace na tel.č. 605 579 483 nebo 737 661 095.

Rybářský spolek v Deblíně – roční hodnocení
V roce 2006 tvořilo spolek 26 dospělých členů, 4 junioři a 24 dětí.
Do rybníka jsme vysadili 500 kg kapra v tržní velikosti a 100 ks násadového kapra.
Rybáři ulovili v témž roce 219 ks kapra o průměrné váze 2,8 kg, 5 ks amura o průměrné váze
5 kg a v zimních měsících bylo odloveno 15 ks tolstolobika o průměrné váze 20 kg.
Po pracovní stránce rybáři nezaháleli. Svou činnost zahájili ihned v měsíci lednu, kdy se díky
silnému ledu začayi dusit ryby. Každý den musely dvojice rybářů prosekávat okna v ledu až 10
cm silném. Rybáři za pomoci SDH Deblín a Svatoslav prováděli okysličování vody. Toto situace
pokračovala až do března. Po roztání ledu bylo zjištěno, že naše práce nebyla marná, protože
jsme nezaznamenali téměř žádný úhyn ryb.
Na jaře jsme provedli prořezávku stromů a úklid kolem rybníka. Průběžně bylo prováděno
sečení trávy a vyvážení odpadků. Svépomocí jsme vybudovali odtokový kanál, zpevnění plochy
parkoviště a v listopadu vyřezali suché křoviny na loukách pod hrází.
V rámci Mezinárodního dne dětí byly ve spolupráci s OÚ Deblín uspořádány rybářské závody,
kde díky štědrým sponzorům, byly všem mladým rybářům rozdány hodnotné ceny.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem rybářům za obětavou práci a popřát jim bohaté úlovky
v roce 2007.
Petrův zdar
Jiří Vitanovský
Úhrada poplatků
Upozorňujeme na blížící se termín 31. března 2007, kdy je třeba uhradit poplatky za
likvidaci odpadů a za psa.
Nabídka práce
Městys Deblín přijme do pracovního poměru pracovníka pro zajištění udržitelnosti
projektu SROP „Rozvoj turistiky, cykloturistiky a sportu v mikroregionu DSO Deblín“ bližší
informace získáte na úřední desce Úřadu městyse Deblín.

Rozlosování utkání v kopané Sokol Deblín
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III.třída, skupina „B“
III.třída, skupina „C“
Utkání
DEBLÍN
ŘEZNOVICE
ČEBÍN „B“
DEBLÍN
DEBLÍN
PRŠTICE
ZBRASLAV
DEBLÍN
VEV.BÍTÝŠKA „B“ DEBLÍN
DOMAŠOV
DEBLÍN
DEBLÍN
DEBLÍN
TROUBSKO
DOL.LOUČKY
DEBLÍN
DEBLÍN
SENORADY
VEV.KNÍNICE
DEBLÍN
DEBLÍN
ZBÝŠOV „B“
BABICE U ROS .
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DEBLÍN
LAŽÁNKY

VYS.POPOVICE
KETKOVICE
DEBLÍN
DEBLÍN
VEV.KNÍNICE
ŘÍČANY
DEBLÍN
DEBLÍN
KUPAŘOVICE
NOVÁ VES
DEBLÍN
DEBLÍN
DRÁSOV
DRÁSOV
DEBLÍN

Termín
NE 1.4.
SO 7.4.
NE 15.4.
NE 15.4
SO 21.4.
NE 22.4.

Čas
1030
1600
1030
1030
1630
1430

NE 29.4.
NE 29.4.
SO 5.5.
NE 6.5.
NE 13.5.
NE 13.5.
SO 19.5.
NE 20.5.
NE 27.5.
NE 27.5.
SO 2.6.
SO 2.6.
NE 10.6.
NE 10.6.
NE 17.6.

1030
830
1630
1430
1030
830
1630
1430
1030
830
1630
1430
1030
830
1030

Odjezd
1500
930
1530
1330

1500
1330
1500
1330
1500
1300
930

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.

Nabídka služeb
Kadeřnictví, holičství TOM
Pracovní doba
PO – PÁ
SO
Kontakt: Zdenka Jůzová
Ilona Slavíčková

Tišnov-Brněnská 305 /zubní středisko/
7:00 – 18:00 hodin
na objednávku
732 211 697
732 375 988

Obsloužíme Vás rychle, kvalitně i bez objednání.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Poděkování
patří žákům Základní školy Deblín Honzíku Halalovi a Slávku Kadlecovi, kterým vadil nepořádek
a působení vandalů v autobusové čekárně a rozhodli se ji vyčistit a umýt okna. Ještě jednou
děkujeme.

