DEBLÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník XII, č. 3, březen 2006, list Obecního úřadu pro občany v Deblíně
V dnešním čísle: Deblín má 100-letého občana, Deblíňátka 2005, Obec Deblín má nové
www.stránky, usnesení z veřejného zasedání ZO, TJ SOKOL Deblín informuje, Informace
občanům
Deblín má 100-letého občana
Dne 6.3.2006 se dožil mimořádného jubilea 100 let pan Jaroslav Weigl z p.č.98. Představitelé
obce oslavenci popřáli ještě mnoho let ve zdraví a duševní i tělesné svěžesti. Při krátkém
posezení pan Jaroslav Weigl prokázal neuvěřitelně dobrý zrak přečtením gratulace v pamětní
knize, kde se za asistence obecní matrikářky podepsal a na svoje zdraví si připil bylinnou
Becherovkou. Čas, strávený s naším oslavencem, byla naplněn velmi příjemnou atmosférou,
povídáním z historie rodiny a rodina samozřejmě nezapomněla ani na dokonalé pohoštění.
Deblínskému jubilantovi ještě jednou přejeme pevné zdraví, radost ze života a mnoho dalších
kvalitních let života.
DEBLÍŇÁTKA 2005
„Vše dobré, co do dětí vkládáme, se zhodnotí v době, kdy to bude nejvíce zapotřebí“.
Tímto citátem významného dětského psychologa a publicisty Dr. Kamila Horáka bylo
zahájeno slavnostní odpoledne na počet malých deblíňátek roku 2005.
Jaro je symbol dětství i mládí a proto těsně před prvním jarním dnem v neděli 19. března
2006 se konalo přivítání „Deblíňátka 2005“. Skvělý program předvedly děti z mateřské školy,
vedené vedoucí učitelkou paní Janou Žákovou a žáci základní školy Deblín ve spolupráci s LŠU
Tišnov za vedení svých učitelek – paní učitelky Bahenské a slečny Havelkové. Krátký projev
k rodičům byl doprovázen dětskými hlásky a podbarvil sváteční odpoledne krásnou atmosférou.
Kytička pro každé děťátko doplněná básničkou nebo písničkou, potěšila všechny přítomné. Co
k tomu dodat? Máme radost, že se každým rokem v naší obci rodí krásné a zdravé děti, které
čeká kvalitní výchova v rodině, mateřské škole i základní škole. Přejeme dětem i rodičů vše
dobré, co naše země dává, především však lásku v rodině.
Jaro je tady !!!
Konečně !!! Po čtyřech měsících paní Zimy, která svou sílu letos skutečně prokázala mohutnými
mrazy, sněhovými přívaly, ledovicí a mrznoucími fičáky, nastupuje krásné jaro, se všemi milými
hosty, jako je sluníčko, příjemný déšť, zpěv ptáků a především rozkvétající přírody. Po únavné
zimě všichni - jak lidé, tak i utrápená zvěř a ptactvo - rádi přivítáme jaro.
Poděkování patří všem, kteří v zimním období poctivě uklízeli sníh před svými nemovitostmi a
pomáhali i na veřejných prostranstvích.
Nyní je nutno zaměřit se na veřejná prostranství, kde se občas objevuje skládka již
nepotřebného stavebního materiálu nebo dřeva a postupně tyto plochy dát do pořádku. Věříme,
že občané pochopí naši snahu o pěknou a úpravnou obec, které by se mohl ve II. pololetí vrátit

zpět status MĚSTYS. Buďme tedy připraveni a zamysleme nad úpravou svých nemovitostí i
veřejných prostranství.
www.deblin.cz
je adresa nových internetových stránek Deblína. Ze zákona je obec povinna zveřejňovat
všechny informace nejen na úřední desce v obci , ale i na internetu a proto v nových stránkách
najdete veškeré aktuální informace, platné vyhlášky apod. Využívejte této nové služby, která
vede k informovanosti občanů. Úřední deska v obci i nadále bude sloužit svému účelu, takže i ti
občané, kteří nemají k dispozici internet budou nadále informováni stávajícím způsobem.
Dne 15.3.2006 se uskutečnilo 2. zasedání Zastupitelstva obce, které schválilo toto usnesení
ZO 1)schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku
2)schvaluje předložený program 2. zasedání Zastupitelstva obce
3)schvaluje ručitelské prohlášení ke smlouvě o zajištění úvěru na investiční akci „Rozvoj
turistiky, cykloturistiky a sportu v mikroregionu DSO Deblín.
4) schvaluje přijetí státní dotace na rekonstrukci obecního domu čp. 320 v Deblíně
5) neschvaluje zvyšování měsíčních odměn členům ZO dle NV č. 50/2006 Sb.
6) bere na vědomí informaci o změně ve věci pronájmu obecních pozemků a schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu s panem Antonínem Lundou pouze na pozemky parc.č. 3559 o
výměře 461 m2, 3562 o výměře 566 m2 a 1148 o výměře 1643 m2 vše v k.ú. Deblín.
7) schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku r. 2005 příspěvkové
organizace ZŠ Deblín

Vakcinace lišek
Ve dnech 30.3. až 3. 4. 2006 bude provedeno letecké kladení návnad s očkovací látkou
Lysorvac por. ad. us. vet. proti vzteklině lišek. Návnada je ve tvaru podpatku hnědočerné
barvy pevné konzistence. Uprostřed je uložen blistr s PVC obsahující vakcinační virus
načervenalé barvy uzavřený hliníkovou fólií s potiskem "Pozor vakcína proti vzteklině".
Letáky s uvedeném data kladení umisťují na frekventovaných místech a vstupů do honiteb
jejich uživatelé. V návnadách, které nebyly požrány ztrácí očkovací látka účinnost po 14 dnech.

Upozornění MUDr. Alice Gelnarové k ošetřování dětí
Od ledna 2006 podle nových platných zákonů musí být u každého ošetření dítěte do 15. let věku
a to i u preventivní prohlídky přítomen zákonný zástupce dítěte, tj. rodič. Svou přítomnost musí
potvrdit podpisem v dokumentaci. Z tohoto důvodu musím ukončit bezchybnou spolupráci se ZŠ
Deblín a veškerá odpovědnost přechází na Vás, rodiče. Zachovejte, prosím, pravidelnost
v preventivních prohlídkách a to objednáním vždy v prvním a druhém školním pololetí.
Preventivní péče se Vám i Vašim dětem jistě v budoucnu vyplatí.
Zubní pohotovost je od 1. 3. 2006 zajišťována stomatologickou klinikou Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně.

Bude deblínská mateřská škola v příštím roce opět zaplněna dětmi?
Po zápisu dne 2.3.2006 lze s klidem konstatovat, že ano. K zápisu přivedlo své „ratolesti“
celkem 8 rodičů, převážně maminek. Stojí za zmínku, že se jedná o děti stejného pohlaví – nové
přírůstky jsou všechny děvčátka ( kluci se v Deblíně nerodí?).
Vzhledem k tomu, že z MŠ odchází 7 nastávajících prvňáčků, bude i ve školním roce
2006/2007 MŠ naplněna na 100 a více procent, tedy, jak se říká, pojede na výjimku. Některé
děti, které dovrší tři roky věku až v průběhu zbytku roku 2006, budou přicházet průběžně.
Od 1.ledna 2006 začal platit zákon č. 204/2005, který umožňuje maminkám na mateřské
dovolené umístit dítě v „mateřince“ už ne pouze na 5 dní v měsíci, ale na 4 hodiny denně. To
všechno aniž ztratí nárok na rodičovský příspěvek. Pro vzdělávání dětí tzn. jednoznačně plus.
Všem nově zapsaným dětem přejeme zdárný vstup do nového, podnětného a útulného
vzdělávacího zařízení, jakým jistě MŠ v Deblíně je.
Zápis nastávajících prvňáčků v ZŠ Deblín.
Dne 2.2.2006 byl pro mnohé děti z MŠ Deblín, Maršov a Svatoslav dnem plným očekávání
velkého životního zážitku, jakým jistě pro ně zápis do 1.roč. ZŠ je.
Na děti čekaly ve škole nejen hodné paní učitelky, ale i krásně vyzdobená první třída a na
chodbě dětský koutek plný hraček a různého zajímavého náčiní.
Nelze zakrývat jistou nervozitu všech pedagogických pracovníků školy před tímto, pro školu
významným dnem. Vždyť počet dětí u zápisu jasně signalizuje nejbližší budoucnost deblínské
školy. Hrozivou situaci v roce 2004, kdy přišlo k zápisu pouhých 9 dětí, máme ještě všichni
v paměti. Vše se ale otáčí k lepšímu, což jasně vykazuje škola o rok později – v roce 2005
přichází k zápisu 25 dětí. Letos se přišlo zapsat do 1.roč. ZŠ Deblín 15 dětí – 7 z MŠ Deblín, 5
z MŠ Maršov a 3 z MŠ Svatoslav.
Pro naši renovovanou deblínskou školu je to přinejmenším příslib normálního neregulovaného provozu.

Jarní sběry
• velkoobjemného odpadu
Ve dnech 7. a 8. dubna 2006 se uskuteční sběr velkoobjemného odpadu. Kontejnery
budou umístěny ve dvoře Restaurace Na Gruntě. Dvůr bude přístupný v pátek 7.4.2006 od
15:00 do 18:00 hodin a v sobotu 8.4.2006 od 8:00 do 16:00 hodin.
•

nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční mimořádně ve středu 12. dubna 2006 od 16:00
do 17:00 hodin. Kontejner bude umístěn ve dvoře Restaurace Na Gruntě. Do kategorie
nebezpečný odpad patří: plechovky od barev a ředidel, zářivky, výbojky, chemikálie, baterie,
léky, televizory, ledničky.
Upozornění pro občany, kteří dosud neprovedli platbu:

Pátek 31. března 2006 je poslední termín k úhradě poplatku za
likvidaci odpadů v roce 2006 !!

