DEBLÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník XII, č.6 , červen 2006, list Obecního úřadu pro občany v Deblíně
V dnešním čísle si můžete přečíst: Volby 2006 - výsledky, Usnesení z veřejného zasedání
ZO, Závody v orientačním běhu, Zpřístupnění cyklostezky, Den dětí a další ….
Parlamentní volby pro čtyřleté volební období 2006 – 2010 jsou za námi a připomínáme
výsledky voleb v Deblíně:
Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů
Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku
¨
% účast voličů

768
562
562
562
73,18

Pořadí jednotlivých stran

Pořadí

Číslo strany

1
2
3

10
20
24

4
5
6
7-8
7-8
9-11
9-11
9-11

9
18
11
14
25
6
8
16

Název strany
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesťanská a demokratická unieČeskoslovenská strana lidová
Občanská demokratická strana
Strana zelených
SNK Evropští demokraté
Pravý Blok
Nezávislí demokraté
Nezávislí
Koruna Česká
Česká strana národně socialistická

Počet hlasů
216
115
102
94
21
7
2
2
1
1
1

Dne 12. června proběhlo veřejné zasedání ZO v Deblín a předkládáme usnesení:
Zastupitelstvo obce :
1) schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku
2) schvaluje předložený program 3. zasedání Zastupitelstva obce
3) schvaluje jako prioritu pro rok 2007 rekonstrukci tělocvičny ZŠ Deblín
4) schvaluje záměr obce Deblín prodej části pozemku parc. č. 913/2 označené dle
geometrického plánu č. 445-51/2006 ze dne 14.11.2005 jako pozemek parc. č. 913/3
ostatní plocha o výměře 14 m2, zapsané na LV č. 1 v k.ú. a obci Deblín panu Martinu

Kameníkovi, bytem Lažánky a slečně Ivetě Jedličkové, bytem Předklášteří za kupní cenu
ve výši Kč 527,- , kupující uhradí veškeré náklady spojené s realizací kupní smlouvy
5) schvaluje záměr obce Deblín prodej pozemku parc. č. 241 jiná plocha o výměře 22 m2,
zapsané na LV č. 1 v k. ú. a obci Deblín panu Zdeňku Brůžičkovi za cenu, která vyplyne
ze znaleckého posudku a dále kupující uhradí veškeré náklady spojené s realizací kupní
smlouvy.
6) schvaluje záměr obce Deblín prodej pozemků parc. č. 700 o výměře 26 m2, pozemek
parc. č. 702 o výměře 66 m2 , parc. č. 703 o výměře 321 m2 ,zapsané na LV č. 1 v k.ú. a
obci Deblín paní Anně Zemánkové za cenu, která vyplyne ze znaleckého posudku a dále
kupující uhradí veškeré náklady spojené s realizací kupní smlouvy.
7) Schvaluje záměr obce Deblín pronájem pozemků parc. č. 941 o výměře 1199 m2 , parc. č.
1606 o výměře 122 m2 , parc. č. 1609 o výměře 250 m2 ,parc. č. 1610 o výměře 293 m2 ,
parc. č. 1611 o výměře 784 m2 , parc.č. 1613 o výměře 411 m2 , parc.č. 1614 o výměře
422 m2 , parc.č. 1615 o výměře 720 m2 , zapsané na LV č. 1 pro obec a k.ú. Deblín.
Nájemné Kč 10,-/rok
8) schvaluje výkup pozemků parc.č. 1315/2, 3132, 3133, 3134, 3138, 3139, 3140, 1613 vše
v k.ú. Deblín za cenu 20.418,- Kč.
9) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s vlastníky pozemků, přes které
povede trasa chodníku pro pěší
10) schvaluje závěrečný účet obce za rok 2005 bez výhrad s přílohami
11) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2006
12) schvaluje informaci o účasti obce Deblín jako člena DSO Deblín v MAS PORTA +
ČEBÍNKA + DSO DEBLÍN
13) schvaluje odložení rozhodnutí o výstavbě větrných elektráren do nového volebního
období 2006/2010
14) schvaluje žádost SDH Deblín o poskytnutí objektu čp. 310 pro vybudování požární
zbrojnice a rozdělení pozemku par. Č. 552
15) schvaluje Souhlas poskytovatele zajištění se změnou v osobě dlužníka, tj. z původního
dlužníka obec Deblín na DSO Deblín
16) schvaluje výkup pozemku parc. č. 3863 o výměře 77 m2 v obci a k.ú. Deblín
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
- poskytnutí mimořádné dotace na provoz Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
v Rajhradě. ZO neschvaluje finanční příspěvek Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
- informaci o nárůstu spotřeby vody v obci
- nabídku firmy AVE CZ o poskytnutí finanční jistiny
- informaci společnosti VODAFONE o stavbě příjmového zesilovače
- vybudování přístřešku pro zimní posyp

SOBOTA dne 27. května 2006 byla programově nabitá
1. EKOFARMA DEBLÍN ZÍSKALA „Bartákův hrnec“
Tradiční cenu nejlepšímu ekologickému zemědělci uděluje PRO-BIO Svaz ekologických
zemědělců každoročně jednomu ze svých členů jako ocenění práce a dosažených výsledků
v oblasti ekologického zemědělství. Cenou je putovní pohár, plný zlaťáků v podobě desetikorun
čerstvé ražby, tzv. Bartákův hrnec, pojmenovaný po Richardu Bartákovi, nestoru českého
ekologického zemědělství.
V letošním roce tuto cenu získala Ekofarma rodiny Štěrbových.

Slavnostní předání proběhlo za přítomnosti zástupců PRO-BIO, Ekologických sdružení,
zástupce obce Deblín a ing. Richarda Bartáka.
2. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY ke dni dětí
Slavil se již 5 ročník rybářských závodů, které pro mladé rybáře uspořádal OÚ Deblín ve
spolupráci s místním rybářským spolkem.Závodů se zúčastnilo 27 mladých rybářů a rybářek.
Mladí rybáři byli opět rozděleni do dvou věkových kategorií.
V kategorii do 10 let se umístili: 1. místo Leoš Sojka,Svatoslav
2. místo - Karolína Rašovská, Deblín
3. místo - Barbora Crhová, Deblín
V kategorii 10 – 15 let se umístili: 1. místo – Tomáš Zemek, Deblín
2. místo – Martin Vejpustek, Deblín
¨

3. místo – David Tretter, Deblín

Největší rybu chytil Martin Vejpustek – kapr 53 cm.V tomto ročníku bylo uloveno 38 kusů ryb.
Pro závodníky bylo přichystáno bohaté občerstvení. Organizátoři závodů tímto děkují
sponzorům a dalším spolupracovníkům bez kterých by se závody mohli jen těžko uskutečnit.Své
sponzorské příspěvky věnovali: Obec Deblín, PM G-SPED, Byron Hradčany, pojišťovna
Kooperaativa, Mikrop Čebín, Steinhauser Tišnov, Nestle, KV Řezáč, Libuše Matoušková,
Potraviny Krátký, Bedřich Svoboda, Vladislav Kučera, Janštovi, Jan Crha, Rybářské
potřeby Silurus Kuřim, Rybářské potřeby PESCADO – Radek Brychta, Rybářské potřeby
Besének Tišnov.
Rybářský spolek dodatečně děkuje SDH Deblín za pomoc při záchraně ryb na našem
rybníku v zimních měsících.
Antonín Śtolfa a Jiří Vitanovský
3. PO STOPÁCH INDIÁNŮ - ke dni dětí
U příležitosti dne dětí uspořádala TJ SOKOL ve spolupráci s dobrovolníky zábavné indiánské
odpoledne pro děti všech věkových kategorií. Start i cíl byl umístěn na hřišti za rybníkem. Přišlo
celkem 129 dětí, které procházely přilehlým lesem a cestou společně s rodiči i prarodiči plnily
různé úkoly a luštily tajenku. Mohly si např. upéct na ohni placku z celozrnné mouky, házet
lasem, rýžovat zlato, střílet z luku, v týpí s indiánkou navlékat korálky nebo po provazovém
žebříku vyšplhat do orlího hnízda plného sladkostí. Za splnění každého úkolu dostaly nějakou
odměnu a razítko do soutěžní kartičky.
Po návratu z lesa čekalo na všechny soutěžící občerstvení v podobě uzeného masa
s chlebem a okurkou. Celé odpoledně měly děti k dispoz oco zdarma obří nafukovací skluzavku,
na které se dosytnosti vydováděly.
Touto cestou děkujeme sponzorům, bez kterých bychom nemohli podobnou akci vůbec
uskutečnit: Jaromír Steinhauser, BAZ-internet, KV Řezáč, Jaroslav Kovařík, Petr Vít, Myslivecké
sdružení Deblín, Leoš Nejez-stavitel, Bohuslav Rouča, ZD Deblín, Eltasat.
Poděkování patří také všem maminkám, tatínkům, babičkám, starším žákům a žákyním, kteří
ochotně a obětavě pomáhali při přípravách a organizaci celého odpoledne.

Fotografie z této i předešlých akcí si můžete prohlédnout na internetových stránkách:
Za TJ SOKOL Zavřelová, Kučerová
www.akceprodeti-deblin.wz.cz.
ZŠ Deblín má své talenty
Letošní přehrávky ZUŠ v Deblíně prokázaly nejen kvalitu výuky pedagogů Z UŠ Tišnov, ale
především nadání našich žáků a především žákyň. Zobcovou flétnu vystřídala příčná flétna,
kytaru zase klavír a celek byl více než překvapivý. Je možná škoda, že takto krásný zvyk se
odehrává pouze ve školní třídě. Zcela jistě by bylo potěšujícím zážitkem pro širokou vrstvu
občanů, kdyby se přehrávky uskutečnily ve větším sále. A možná, že příští přehrávky budou
skutečně již pro širší veřejnost a proto se máme na co těšit. Vždyť právě děti nikdy nezklamou.
Cyklistická stezka přístupná pro cyklisty i pěší
V pátek 9. června 2006, v předvečer konání závodů orientačního běhu MORAVA – žebříčku
B, byla zpřístupněna nově budovaná cyklistická stezka podél silnice II/379 z obce Deblín k
rybníku, která naváže na polní a lesní cesty a umožní tak bezpečnou jízdu cyklistům. Prvními
cyklisty byli nejmladší žáci ze základní školy, kteří se nadšeně se svými spolužáky zúčastnili
přestřižení pásky. Protože stezka je financována převážně z prostředků EU, zazněla zde hymna
EU Óda na radost, kterou zazpívaly žákyně zdejší školy za doprovodu příčné flétny – Monika
Mičánková. Malého slavnostního aktu se zúčastnili i občané Deblína a vyslechli si úvodní slova
od předsedy DSO Deblín Pavla Kolíbala, starostky obce Deblín a ředitele Základní školy Deblín.
„ …i kdyby tato stezka zachránila jen jeden lidský život, stála veškerá námaha za to … „, řekl ve
svém krátkém projevu ředitel školy. Krásná slova zazněla i od rodičů, kteří poděkovali za
bezpečí svých dětí. Na kolech i pěšky se potom všichni přítomní projeli a prošli po stezce, na
jejímž konci všechny čekalo malé pohoštění. Generálním sponzorem byl deblínský rodák
Ladislav Steinhauser a o ostatní se postarali deblínští rybáři.
Cyklistická stezka byla zpřístupněna z důvodu konání se závodů v orientačním běhu, kdy naši
obec navštívilo cca 700 závodníků + doprovod a návštěvníci, tedy z důvodu bezpečnosti. Stále
ještě probíhají stavební práce, neboť bylo nutné mimo plán provést odvodnění a musí dojít k
postupnému uzrání povrchu. Povrch cyklostezky tvoří systém MZK /mechanicky zpevněné
kamenivo/ - tzv. minerální beton. Teprve vlivem působení počasí – déšť, slunce – se povrch
spojí a vytvoří pevnou vrstvu. Živičné povrchy se v přírodě neužívají a není to jen z důvodu ceny
povrchu, ale především pro ochranu životního prostředí.
Provoz mateřské školy
bude v době prázdnin jako každoročně omezen.Od 3.-14.7. 2006 bude mateřská škola v
provozu v době od 6,30 do 13 hod., po zbytek prázdnin mimo provoz.
UPOZORNĚNÍ
Po dobu školních prázdnin nebude Zpravodaj vycházet, sledujte stránky www.deblin.cz.
Hledáme pachatele!!!
O víkendu 23.- 25. června byly odcizeny dvě dopravní značky v ústí nové cyklostezky u
rybníka. Pomozte najít viníky.
Spotřeba vody z obecního vodovodu je stále hodně vysoká, upozorňujeme všechny odběratele,
aby zvážili veškerou svoji spotřebu zejména zalévání a napouštění bazénů.
Od 1.7.2006 bude změněn provoz na poště v Deblíně a to následovně:
PO, ÚT, ČT, PÁ 8:00 - 10:45 13:30 - 15:30 hodin
STŘEDA
8:00 - 10:45 13:30 - 15:30 16:00 - 17:00 hodin

