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Otevření Obecního domu v Deblíně
Dne 14. května byla po náročné rekonstrukci bývalé restaurace Vysočina v Deblíně
slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova s novým názvem OBECNÍ DŮM.
Původní, částečně rovná střecha se „šikminami“ dostala kvalitní střešní ocelový plášť a
tím vznikly další prostory, které zatím hledají svoje využití.
Co však Deblín nutně potřeboval, byl nový sál, který se podařilo vytvořit pro cca 120 osob. Navíc
vznikly dva menší salonky a nové sociální zařízení.
Slavnostního otevření se zúčastnili vzácní hosté – poslanec Parlamentu ČR za náš okres
Mgr. Michal Hašek, který zastupoval i pozvaného exministra financí Mgr. Bohuslava Sobotku.
Oba pánové v posledních letech významně přispěli k rozvoji Deblína. Čestnými hosty byli
starosta města Tišnov ing. František Svoboda, starostové okolních obcí a ostatní hosté.
Celá rekonstrukce si vyžádala částku více jak 5 a půl milionu Kč, z toho 5 milionů bylo
financováno z veřejných rozpočtů.

Slavnostní otevření zařízení pro cykloturisty
V sobotu 26. května bylo otevřeno zařízení pro rozvoj turistiky, cykloturistiky a sportu
v obcích Březina, Vohančice a Deblín. V každé obci proběhlo otevření zvlášť.
Účastníci se shromáždili v Deblíně, kde byl přistaven autobus, který je odvezl na první
prohlídku do Březiny. Tam si návštěvníci prohlédli „odpočivku“ a shlédli vystoupení SDH.
Poté se všichni přesunuli do Vohančic na prohlídku Robotní zvoničky a odpočinkového
zařízení na hřišti. Program byl obohacen vystoupením šermířské skupiny a pro zájemce byla
připravena možnost ochutnávky pověstných makovníků. Odtud se autobus s hosty vracel do
Deblína, kde si návštěvníci prohlédli odpočinkové místo u rybníka. Po prohlídce byl připraven
program před restaurací Na Gruntě, kde vystoupily mažoretky z Lažánek pod vedením JUDr.
Kolářové a žáci zdejší ZŠ pod vedením Mgr. Habarta.
Na závěr celé akce byla v odpoledních hodinách slavnostně přestřižena páska a tím bylo
cykloturistické centrum otevřeno pro veřejnost. Pro zúčastněné bylo připraveno občerstvení a
k poslechu hrála country kapela.
Projekt byl spolufinancován evropskou unií, v rámci společného regionálního operačního
programu – SROP, ve výši 5.354.750 Kč.

V pondělí 21. 5. 2007 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Deblín, které
schválilo toto usnesení:
Zastupitelstvo městyse:
1) schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání zastupitelstva městyse Deblín
2) schvaluje předložený program zasedání

3) schvaluje celoroční hospodaření – závěrečný účet za rok 2006 bez výhrad
4) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2007
5) bere na vědomí rozpočtový výhled na r. 2008-2010 v předloženém znění
6) bere na vědomí rozpočet DSO Deblín na rok 2007 a rozpočet DSO Tišnovsko na rok
2007
7) schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni uzavřenou mezi E.ON ČR a městysem Deblín ve věci umístění venkovního
vedení domovní přípojky NN na pozemku parc.č. 533 v k.ú. Deblín
8) odvolává Ing. Libuši Matouškovou z valné hromady DSO Deblín a deleguje pana Marka
Vykydala do valné hromady DSO Deblín
9) schvaluje změnu příspěvku na zřízení vodovodní přípojky u nových žadatelů z 3.500,- Kč
na 4.000,- Kč
10) neschvaluje žádost pana Zdeňka Crhy ve věci směny pozemků parc.č. 3863 o výměře
77 m2 za část pozemku parc.č. 3870 o stejné výměře, který je ve vlastnictví městyse
Deblín vše v k.ú. Deblín a odkazuje na usnesení ZO Deblín ze dne 11. 9. 2006, kdy byl
schválen odkup předmětného pozemku
11) bere na vědomí informaci o pokračování rekonstrukce Obecního domu čp. 320 a úpravy
veřejné zeleně
12) schvaluje instalaci koncových prvků záchranného systému
13) schvaluje vytvoření zásahové jednotky SDH v Deblíně
Sběr ošacení
Úřad městyse Deblín pořádá sběr ošacení, lůžkovin, ručníků, záclon, peří, zbytků látek a
podobných textilních materiálů.
Nepotřebné věci můžete likvidovat v níže uvedené dny a navážet je do dvora restaurace Na
Gruntě pod zastřešený objekt.
V pondělí 28. května 2007 v době od 8:00 dio 15:00 hodin, ve středu 30. května 2007 v době
od 8:00 doi 17:00 hodin, v pátek 1. června 2007 v době od 8:00 do 14:00 hodin, v pondělí 4.
června 2007 v době od 8:00 do 15:00 hodin, ve středu 6. června 2007 v době od 8:00 do 17:00
hodin a v pátek 8. června 2007 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Svázaný sběr nebo zabalený do igelitových pytlů bude odvezen Diakonií Broumov a bude
sloužit k humanitárním účelům.
Výzva občanům
Úřad městyse Deblín vyzývá občany, aby do kontejnerů na tříděný odpad dávali věci, které tam
skutečně patří a ne ty, které patří do jiného sběru – např. velkoobjemného (autoskla, luxfery,
okenní tabulky, kočárky a jiné).

Základní škola informuje
O blížících se oslavách 40. výročí existence nové ZŠ Deblín jsme již deblínské občany
informovali. Nyní, kdy se kvapem blíží konec školního roku a s ním i veškeré akce směřované
k této, pro zdejší obec jistě významné události, chceme veřejnost seznámit s jejich časovým
sledem a harmonogramem.
Škola se rozhodla většinu akcí pořádaných k tomuto významnému výročí věnovat žákům v tom
smyslu, že to budou právě oni, kteří se efektivně budou podílet na těchto formách zábavy.
Jedná se především o sportovní utkání – turnaje a zábavné akce, na které se naši žáci již velice
těší.
Pro přehled uvádíme pořadí hlavních akcí podle data uskutečnění:
1.6. Den dětí – soutěže, hry, zábava /ve škole se nevyučuje/
1.6.

17,00 – 21,00 hod. - diskotéka ve škole

8.6.

8.30 hod. - Turnaj v kopané – hřiště TJ Sokol ( účast ZŠ Drásov, Žďárec, Vev. Bítýška
/ve škole se nevyučuje/

15.6. Slavnostní setkání současných zaměstnanců školy s bývalými zaměstnanci za účasti
členů zastupitelstva městyse a představitelů tzv. přiškolených obcí – Obecní dům – 16.hod.
17.6. 10,00 – 17,00 hod. - den otevřených dveří v ZŠ Deblín
Návštěvníci se mohou seznámit s interiérem ZŠ a shlédnout několik zajímavých výstav
včetně výstavy ukázek žákovských prací
17.6. Akademie žáků ZŠ / 14,00 hod./ uspořádaná pro rodičovskou veřejnost i všechny další
občany, kteří jsou všichni na tuto, jistě zajímavou podívanou, srdečně zváni.
Součástí akademie bude i žákovský jarmark – prodej výrobků našich žáků.
Při příležitosti 40. výročí ZŠ Deblín bude vydán almanach, který svým obsahem chronologicky
navazuje na almanach vydaný k 30. výročí ZŠ.
28.6. Turnaj v odbíjené dívek „ O pohár ředitele“ za účasti ZŠ 28.října Tišnov, Zastávka u Brna,
Gymnázium Ivančice a ZŠ Ivančice.

•
•
•
•

Možnost rodinných oslav a večírků, ale i dobrého oběda či večeře.
Letní zahrádka s krbem v provozu. Otevřeno denně!
Grilování a rožnění od pátku do neděle!!! Speciality našeho kuchaře Pavelky.
Nakládané hermelíny, utopenci i něco po krušném ránu v podobě pikantního
zavináčka! Točené pivo Gambrinus 10 a Kozel 11 ! Sudová i archivní vína !
PŘIJĎTE! TĚŠÍME SE NA VÁS!
Personál restaurace na Gruntě
Kontakt: tel.: 739 512 965 nebo e-mail: vykydal@grdservis.cz

Zpráva o činnosti SDH
Po příchodu jara jsme se přestěhovali z tělocvičny ZŠ ven, kde se připravujeme na sezonu.
Zatím cvičíme v Březině, kde má tamní SDH vybudované kvalitní zázemí, které užíváme takřka
zdarma.
Letos se zúčastňují závodů 3 družstva – muži, ženy a mládež.
Tyto družstva se v neděli 20.5.2007 zúčastnila závodu ve Svatoslavi. Muži po „divném“ startu
byli po protestech ostatních soutěžících diskvalifikováni. Ženy se po drobné chybě skončily na 4.
místě. Družstvo mladých hasičů doznalo určitých změn v jeho složení, ale nakonec obstálo se
ctí a umístilo se na 6. místě. Další závod se konal 27.5.2007 v Nových Sadech, kterého se
zúčastnilo jen družstvo žáků.
V sobotu jsme předvedli ukázku našeho cvičení, při slavnostním otevření cykloturistické
odpočivky v Březině.
I historická technika byla v akci při oslavě narozenin dlouholetého člena SDH Maršov bratra
Antonína Zavřela. Naším darem bylo propůjčení velení nad naší historickou koňskou stříkačkou.
Tato akce se vydařila a je již pravidlem, že kde se s ní ukážeme budíme pozornost a obdiv.
Protože pro potřeby mužů a žen náš agregát PS 12 nedostačuje, hlavně výkonem, rozhodli
jsme se pořídit nový agregát s vyšším výkonem, abychom aspoň po technické stránce byli
srovnatelní s ostatními sbory. Tato záležitost je velice finančně nákladná a proto se i touto
cestou obracíme na případné sponzory o pomoc.
Další nejbližší akcí je 16.6.2007 ukázka požárního útoku na hřišti ZŠ u příležitosti 40. výročí
otevření ZŠ.
Naším hlavním cílem zůstává práce a zaměření na činnost mládeže, protože v tomto
spatřujeme budoucnost a perspektivu hasičského zázemí.
Petr Pokorný

Kněžské svěcení a primice - pozvánka

