DEBLÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník XV, červenec – září 2009, list Úřadu městyse Deblín
V dnešním Deblínském zpravodaji si přečtete:
přečtete: Slovo starosty-Usnesení z 23.zasedání
zastupitelstva – Zprávy z úřadu – Kurz počítačové gramotnosti - ZŠ informuje – Obecní knihovna
slaví – Návštěva papeže – Horácký soubor při osvětové besedě – Rozlosování utkání v kopané –
Mateřský klub Slunečnice – Páni z Deblína

Slovo starosty
Vážení spoluobčané
Uplynuly tři měsíce a opět se Vám dostává do rukou další číslo našeho Zpravodaje. Za tu
dobu se hodně událo. ČOV už vylézá ze země, nyní se staví provozní budova a začne se
upravovat terén. Bylo dokončeno zatrubnění potoka Závistka a podél něj byla uložena
kanalizační stoka. Na výkopu kanalizace v současné době pracují čtyři stavební skupiny.
V současné době je již částečně vybudována kanalizace v místní části pod Cihelnou , pod
Křibem, v Hradě a v zadní části na Příčkách. Nyní se kope pod Ochozí, u kostela a na
Zahrádkách. Jistě se ptáte, co se ještě do konce roku udělá? Dokončí se po stavební stránce
ČOV, vybudují se kanalizační stoky ve Dvoře, na Zahrádkách a pod Ochozí - ke Korciňáku“
Kanalizace zatěžuje obec jak po stránce stavebních a dopravních omezení a také nepořádkem
na silnicích a cestách. Je to daň, kterou musíme zaplatit. Proto Vás občany, kterých se
výstavba již dotkla prosím o toleranci a shovívavost.
Informoval jsem Vás již o přípravách posílení vodního zdroje. Nyní probíhá výkup nebo
směna pozemků v Řezníkově zmoli a bude zadáno zhotovení projektové dokumentace.
Co se týká dalších akcí, tak byla dokončena II. etapa opravy hřbitovní zdi, výměna osvětlení
v tělocvičně ZŠ a dokončuje se rekonstrukce zahrady v MŠ
Věřím, že společně všechny nelehké úkoly splníme.

Usnesení z 23. zasedání městyse Deblín
1. schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 23. zasedání zastupitelstva městyse Deblín
pana Bedřicha Svobodu a Ing. Marku Štěrbu
2. schvaluje zapisovatelku 23. zasedání ZMD Ing. Marii Juříčkovou
3. schvaluje předložený program 23. zasedání ZMD
4. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2009
5. schvaluje úplné znění zřizovací listiny ZŠ a MŠ Deblín v předloženém znění a to
s účinností od 1. 9. 2009
6. bere na vědomí zprávu o průběhu výstavby ČOV, kanalizace a zatrubnění potoka.
7. schvaluje vyhlášení výzvy na výběrové řízení na přijetí úvěru na financování ČOV ,
kanalizace a zatrubnění potoka
8. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2/2009 autorský dozor
9. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2a/2009 zpracování PD na domovní kanalizační
přípojky
10. bere na vědomí nabídku firmy LS MONT, s.r.o. na realizaci domovních kanalizačních
přípojek a pověřuje místostarostku městyse paní Annu Gruberovou k zajištění
několika dalších nabídek na tyto činnosti do konce roku 2009
11. schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 940 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú.
Deblín TJ Sokol Deblín za dohodnutou cenu ve výši 10 Kč/rok a dále schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku
12. schvaluje pronájem části budovy čp. 300 v Deblíně umístěné na pozemku parc.č.
1372/1 v k.ú. Deblín – prostory umístěné v přízemí budovy firmě Ekostavby Brno,
a.s., U Svitavy 2, Brno za dohodnuté nájemné ve výši 300 Kč za pracovní den a
v zimním období od 1.10.2009 do 30.4.2010 a od 1.10.2010 do 31.12.2010 ve výši
300,- Kč za každý kalendářní den ZM Deblín schvaluje uzavření smlouvy o nájmu
nebytových prostor za výše uvedených podmínek
13. schvaluje vyhlášení záměru – pronájem pozemku parc. č. 3410 orná půda o výměře
6478 m2 v k.ú. Deblín k zemědělskému užívání
14. bere na vědomí žádost firmy HMK plus, s.r.o. Brno o součinnost ve věci výstavby RD
na pozemku parc.č. 3549 v k.ú. Deblín a je připraveno k dalším jednáním.
15. schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – stavba
přípojky splaškové kanalizace k domu čp. 230 v Deblíně

Zprávy z úřadu
Odpočet vodoměrů
Městys Deblín upozorňuje odběratele obecní vody, že od pátku 23. října 2009 bude pan
Burian provádět pravidelné roční odpočty vodoměrů. Žádáme, abyste umožnili vstup do
domácností a přístup k vodoměrným šachtám.

Důležité upozornění
Z důvodu nedisciplinovaného chování občanů Deblína i jiných při vyvážení odpadů , byl
vydán ZÁKAZ SKLÁDKY v Rektorce bez povolení úřadu městyse. V případě porušení
tohoto nařízení, bude zahájeno proti každému provinilci přestupkové řízení.

Základní a mateřská škola
ZŠ Deblín chystá v měsíci listopadu kurz „ Počítačové gramotnosti“ pro občany začátečníky v rozsahu cca 10 hod. – 5 lekcí.
Kurz se uskuteční v budově ZŠ v počítačové učebně pod vedením Mgr. Jiřího Lukáše –
učitele ZŠ Deblín – v odpoledních hodinách ( dle dohody)
Minimální počet účastníků: 6
Maximální počet účastníků: 12
Cena kurzu: 500,- Kč
Přihlášky telefonicky na čísle 549 430 171 nebo osobně v ZŠ

ZŠ Deblín informuje

Začátek letošního školního roku byl v deblínské škole tradičně zahájen za přítomnosti starosty
městyse pana Jiřího Vitanovského, administrátora farního úřadu Oldřicha Chocholáče a
rodičů žáků 1. ročníku.
Všichni žáci a zejména ti nejmenší vstupující poprvé do školních lavic jsou plní očekávaní,
ale tak jako u těch z nás, kteří jsme si to již prožili, víme, že musí přijít vystřízlivění, možná i
chvilková obava ze školy. Přeji si a určitě mluvím za celý pedagogický kolektiv, aby toto
vystřízlivění bylo co nejpomalejší. Kdyby vůbec nenastalo, což je přání každé základní školy,
tak by to bylo nejlepší. My, pedagogové, jim společně s rodiči budeme průvodci a partnery po
několik dalších let, na které děti/žáci budou snad příjemně vzpomínat nejen až školu opustí,
ale i během školní docházky. Pomoci k tomuto nelehkému cíli mají i nejrozmanitější akce a
projekty, které budou probíhat v letošním školním roce jak na prvním tak na druhém stupni.
Namátkou zmiňuji některé z nich: návštěva planetária, divadla, koncerty, školní výlety,
rozsvícení vánočního stromu, karneval, exkurze do knihoven, Noc s Andersenem, velikonoční
výzdoba, Den Země, Příběhy bezpráví 2009 atd. V letošním roce se také uskuteční první
školní ples. Tímto zároveň vyzývám všechny aktivní občany/rodiče o pomoc při jeho
organizování. Během školního roku se uskuteční řada sportovních utkání, ale i individuálních
závodů. V nejbližší době nás čeká přespolní běh (konec října – začátek listopadu) a závod ve
šplhu (prosinec) ve spolupráci s TJ Sokol Deblín. V minulém roce tyto dva závody proběhly
pouze za účasti žáků deblínské základní školy, ale v tom letošním se budou účastnit i soupeři
z okolních škol, což bude velkou motivací, podávat co nejlepší výkony. Po delší době bude
mít ZŠ svůj školní časopis, který najdete na našich internetových stránkách.
Pokračuje také úspěšný projekt Trvalá udržitelnost Deblínska, který navazuje na práce
loňských žáků deváté třídy a studentů MU, který měl již nespočet prezenčních výstupů a
diskusí s dalšími nejen českými a slovenskými pedagogy. O rámec tohoto projektu mimo jiné
projevila zájem liberecká základní škola. Díky tomuto projektu ZŠ vstoupila do několika
dalších projektů např.: Udržování VKP (9. ročník) za finanční podpory Odboru životního
prostředí Tišnov, Krajina Domova (9. ročník), Kdo jiný? (8. ročník) a Světová škola 2.

Všechny zmíněné projekty se vyznačují několika společnými rysy – významností přesahují
rámec budovy základní školy, dva jsou celostátní a projekt Světová škola má evropský rozměr
a budou otevřené všem. Na internetových stránkách školy najdete odkaz Projekty, pod kterým
budou k dispozici všechny informace o jednotlivých projektech, ale také konkrétní postupy a
výsledky. Škola se tak celkově otevírá, což bezesporu bude přínosem nejen pro žáky, ale i
pedagogy samotné.

Závěrem bych Vás rád pozval na cyklus přednášek, které stejně jak v loňském roce budou
probíhat ve spolupráci s Městysem Deblín v Obecním domě. První bude v polovině listopadu
a bude zaměřena na Kyrgyzstán. Od listopadu bude také opětovně spuštěn počítačový kurz
pro seniory pod vedením Mgr. J.Lukase.
Mgr. Břetislav Svozil, PhD.

Obecní knihovna slaví 125 let
Knihovnu roku 1894 založil pan učitel Štěpán Gebauer
a vedl ji do r. 1915, kdy odešel na odpočinek. Od roku
1920 až do roku 1953 byl knihovníkem pan řídící učitel
Josef Buček. Vedl knihovnu ve zlých časech 2. světové
války, kdy byl knihovní fond očišťován od svazků
autorů nepřátelských říši.
Po něm nastoupila paní Jarmila Michnová. Knihovna
v té době sídlila na staré poště, v budově kina a pak se
vrátila do budovy staré školy u kostela.
V roce 1977 se vedoucí knihovny stala paní učitelky
Jarmila Švehlová a vedla ji 30 let. Také ona se s
knihovnou několikrát stěhovala, naposledy do budovy
zdravotního střediska. Za jejího působení byl
v knihovně zaveden veřejný internet. Po rekonstrukci
obchodu po paní Kolíbalové v roce 2008 vznikly
v budově úřadu městyse Deblín nové prostory pro
knihovnu. Bylo zde vytvořeno oddělení pro dospělé
a oddělení pro mládež. Zároveň se vybavila novým
nábytkem , včetně počítačů a tiskáren.
Knihovní fond v současnosti činí asi 3000 knih. Proběhla
generální revize. Evidence se v současné době provádí již elektronicky, pomocí čárových
kódů. Vytváří se elektronický katalog knih. K dnešnímu dni je v evidenci 100 čtenářů a zájem
o psané slovo neustále narůstá.
Lubomíra Sojková a Jana Sendlerová

Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice
Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil naši zemi a poprvé v historii i brněnskou diecezi
římský biskup, papež Benedikt XVI. Na jeho návštěvu jsme se připravovali především
duchovně devítidenní modlitbou novény a tichou páteční adorací v deblínském kostele před
papežovým příletem. Farnost Deblín a Křoví obdržela celkem 150 místenek na slavnostní
nedělní bohoslužbu v Brně – Tuřanech. Prakticky všechny byly rozdány během týdne před

papežskou návštěvou. V neděli 27. září tak z našich farností kromě několika automobilů brzy
ráno vyjely i dva autobusy k Brnu, kde na uzavřené části dálnice bylo odstavné parkoviště. I
přes brzkou hodinu jsme se zařadili do narůstajícího zástupu věřících, kteří postupně zaplnili
plochu před velkým bílým baldachýnem nad oltářem. Chvíle do příletu papeže byla naplněna
modlitbou růžence a koncertem skupiny Hradišťan, která před dvěma lety vystoupila také u
nás v Deblíně. Mezitím novináři z různých zemí oslovovali přítomné věřící. Tak českým
mediím neuniklo ani naše farní společenství z Deblína, jak mohli sledovat ti, kteří zůstali u
televizní obrazovky.
V chladném zářijovém ránu nad celou plochou vyšlo za oltářem jasné slunce, které dalo
vyniknout jedinečnosti tohoto setkání a mnohé zkřehlé zahřálo. Krátce po deváté hodině na
letištní plochu dosedlo letadlo se Svatým otcem a Brno tak poprvé mohlo přivítat nástupce
apoštola Petra na své půdě. S velkou radostí byl papež přijat více jak 120 000 shromážděnými
lidmi, mezi kterými projížděl ve svém papamobilu a s milým úsměvem všechny zdravil a
žehnal.
V 10 hodin začala slavnostní bohoslužba průvodem k oltáři, v jehož čele přinášel kříž
bohoslovec Jaroslav Sojka z Deblína, který sloužil během papežské nedělní liturgie jako
ministrant. Na začátku mše svaté byli všichni vyzváni k soustředěnosti a tichu. Pro mnohé
účastníky bylo naslouchající ticho tak velkého zástupu překvapivé a mnohých se hluboce
dotýkalo. Papežova slova během kázání byla soustředěna na základní téma naděje. S odkazem
na svou encykliku o naději nás papež povzbuzoval slovy: „ Jediná a spolehlivá naděje je v
Bohu. Historická zkušenost ukazuje, k jakým absurditám dospěje člověk, když vyloučí Boha
z horizontu svých rozhodnutí a svého jednání. Vidíme, že není snadné vytvořit společnost
založenou na dobru, spravedlnosti a bratrství, protože lidská bytost je svobodným tvorem a
její svoboda zůstává křehkou...“
V radostné a tiché atmosféře se nesla celá bohoslužba i závěrečná modlitba Anděl Páně
přenášená skrze televizi a rozhlas do desítek zemí celého světa. Před modlitbou papež vyznal:
„Jsem rád, že se mohu pomodlit zde, v srdci Moravy, v krajině bratrsky sjednocené s
Čechami, v zemi vyznačující se po mnoha staletí křesťanskou vírou připomínající počátky
odvážné mise svatých Cyrila a Metoděje...“ Setkání s papežem se tak pro nás stalo setkáním s
kořeny naší víry, setkáním skrze Slovo a eucharistii se Vzkříšeným Kristem.
Po mši svaté jsme si udělali několikakilometrovou pouť k čekajícím autobusům. Pak už jen
následovala cesta domů, čas k zpětnému zamyšlení nad slovy Svatého otce a jeho
povzbudivou přítomností mezi námi. Možná jsme odjížděli unavení, ale zároveň i osloveni a
naplněni radostnou nadějí. Setkat se s papežem „doma“ je přece jedinečné...
P. Oldřich Chocholáč

Horácký soubor při Osvětové besedě Deblín 1958 – 1963
V padesátých letech minulého století dochází k rozvoji kulturní činnosti. Na vesnicích i ve
městech jsou zakládány folklorní soubory. V továrnách tzv. „kulturní úderky“ podněcovaly
pracující k vyšším výkonům až rekordům v práci. Bez účasti těchto souborů se neobešly
žádné schůze ani oslavy.
V Deblíně v té době (1958) byl učitelkou Jarmilou Ondrovou založen první dívčí
dvanáctičlenný taneční soubor doprovázený hrou na housle (učitelka Zdenka Špačková,
Tomáš Mašek, Zdeněk Sojka).

Stojí: Marie Vykypělová, Marie Vitulová, Alena Baláková, Marie Urbanová, vedoucí Jarmila Ondrová,
Ondrová, Anna
Kovaříková, Marie Maloňová, Marie Haráková, Marie Borkovcová, učitelka Zdenka Špačková (housle), sedí:
Libuše Urbanová, Naďa Pešková, Eva Pešková, Marie Mičánková, Eva Felmanová chlapci: Tomáš Mašek, Josef
Juříček, Zdeněk Sojka )

Soubor vystupoval při různých příležitostech – spartakiádní vystoupení, oslavy MDŽ, výročí
osvobození atd. Tančila se Moravská beseda a horácké tance.

Marie Vykypělová, Eva Felmanová, Marie Mičánková, Marie Crhová, Marie Vitulová, Marie Sáblíková, Marie
Borkovcová

V roce 1959 byla navázána spolupráce s krajským kulturním střediskem v Brně, jmenovitě se
Zdeňkou Jelínkovou a Richardem Kubešem, kteří se významně podíleli na sběratelské
činnosti tanců a krojů Horácka a pan Kubeš se přijel podívat na zkoušku souboru. V té době
už měl soubor jiné složení – bylo to osm tanečních párů doprovázených na dvoje housle a
basu. Pan Kubeš pomohl radou při zvládání některých kroků při tancích i hudebního
doprovodu. Byl také přítomen Soutěže tvořivosti mládeže (STM) v Troubsku, které jsme se
zúčastnili, a doporučil náš soubor k okresní podpoře. Předsedou kulturní komise ONV byl pan
Jaroslav Bachora, pocházející z Úsuší a bydlící v Pejškově, a ten náš soubor velmi
podporoval. Zajistil značnou finanční podporu 6.000,- Kčs pro obstarání vlastních krojů,
protože dosud byly kroje půjčovány z různýcch zdrojů. Tato částka byla vyčerpána, zbylo
pouze 3,57 Kčs, které byly vráceny ONV Tišnov.
S panem Kubešem jsme při jedné jeho návštěvě Deblína navštívili dědečka tanečnice
souboru Aničky Pokorné, pana Jana Pokorného (*1890) z č.222, který nám vyprávěl o starých
zvycích v Deblíně a také vzpomínal na staré deblínské tance, které si pan Kubeš zapsal a my
je pak nacvičili v souboru. Jednalo se o tance: Už, už, už z Jeníčka je muž, Pastéř, Švec,
Řeznická, Mysliveček, Zahradnická, Židovská, Strašák, Šotyš, Šlapák, Špacírka, Kukaná,
Šátečková, Červené jablíčko, Kolo, Hulán, Kukaná, Mazurka.
Nejdůležitější však bylo to, že pan Pokorný měl v truhle schovaný deblínský kroj po své
zesnulé manželce. Podle něho jsme pak za pomoci paní Jelínkové navrhli naše nové deblínské
kroje pro soubor.

Nehodová, Marie Sedláková, Anna Kovaříková, Alena Baláková, Libuše Urbanová, Marie
Marvánková, Miroslav Sendler, František Staněk

Látku na sukně nám utkalo družstvo uměleckých řemesel ÚLUV Brno, ul.Husova, Dr.Orel.
Na závěrečné podobě krojů dále spolupracovaly paní Vlasta Svobodová z Brna (střihy),
pí.učitelka Dvořáková z Bystřice n.Pern. a pí.učitelka Jirčíková z Doubravníka, které měly
zkušenosti s vedením souborů v místě svého bydliště. Materiál na ostatní části kroje (haleny,
šátky, zástěry, spodničky) byl nakoupen v běžných obchodech. Prýmky na ozdobu sukní byly

obstarány za pomoci ZSKN Tišnov (nyní fa.Mouka). Chlapci měli kalhoty pod kolena
z pracího sametu béžové barvy, ze stejného materiálu i vesty a bílé košile se širokými rukávy
do manžety. Pod límcem měli uvázanou červené stužky, na nohou kožené holínky.
Kroje se šily svépomocí, pomáhaly hlavně maminky tanečníků a tanečnic.

Tento soubor se scházel jedenkrát týdně ve škole. Hudbu k jednotlivým tancům nám pro
housle a basu upravoval výborný muzikant, pan Albín Vitula (č.164), který nás občas i
doprovázel na basu.
Vystoupení se konala při různých akcích vesnice – při volbách, při oslavách osvobození,
VŘSR, na různých besídkách MDŽ nebo vánočních, na výročních schůzích JZD, zúčastňovali
jsme se průvodů na 1.máje. Při jedné oslavě MDŽ byly vyznamenané matky, které vychovaly
čtyři a více dětí (paní Vrzalová, Sáblíková, Sendlerová), a tam náš program byl rozšířen i o
recitace. Také jsme se zúčastňovali soutěží STM, vystupovali jsme na velké oslavě odhalení
pomníku RA v Čebíně apod.

Činnost byla pestrá, pravidelně jsme také vystupovali při hodech, kdy se někdy tancovala
Moravská beseda.
Bylo to kulturní vyžití mládeže v tehdejší době.
Vzpomínky paní učitelky Jarmily Ondrové

Rozlosování utkání v kopané Sokol Deblín
SEZÓNA 2009 – 2010

PODZIMNÍ ČÁST

Muži – III.třída, skupina B
Kolo

Utkání

Termín

Čas

Odjezd

1.

Deblín

Chudčice

Ne 9.8.

1030

2.

Deblín

Troubsko

Ne 16.8.

1030

3.

Říčany

Deblín

Ne 23.8.

1630

1515

4.

Řeznovice

Deblín

Ne 30.8.

1630

1500

5.

Drásov

Deblín

So 5.9.

1630

1530

6.

Deblín

Kupařovice

Ne 13.9.
13.9.

1030

7.

Mor.Knínice

Deblín

Ne 20.9.

1600

8.

Deblín

Vys.Popovice

Ne 27.9.

1030

9.

Ivančice „B“

Deblín

Ne 4.10.

1530

10.

Deblín

Lažánky

Ne 11.10.

1030

11.

Střelice

Deblín

Ne 18.10.

1500

12.

Deblín

Zbýšov „B“

Ne 25.10.

1030

13.

Dol.Loučky

Deblín

Ne 1.11.
1.11.

1400

1300

14.

Chudčice

Deblín

So 7.11.

1400

1300

1500
1400
1345

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 soutěži.

Mateřský klub Slunečnice
Spolu se začátkem nového školního roku se opět otevřely dveře do nových prostor
v Obecním domě pro náš mateřský klub. Ovšem ani přes prázdniny jsme nezahálely a
mateřský klub fungoval neoficiálně i přes letní prázdniny! Maminky se scházely se svými
ratolestmi v areálu Mateřské školky v Deblíně, kde mohly využít veškeré nabízené formy
zábavy. Od skluzavky, přes pískoviště až po houpačky, nový vláček, atp.
Naše schůzky probíhají opět, jako minulý školní rok, vždy ve čtvrtek od 9:00 hod do
11:30 hod.
hod. S příchodem podzimu jsme se daly ve Slunečnici do výroby podzimní výzdoby.
Nejprve jsme zdobily svícínky, dále jsme také tvořily podzimní dekorace a věnce, které se
velice vydařily, a o inspiraci nebyla nouze. Někdy tvoří nejenom maminky, ale i malí
šikulové pomáhají a chtějí u všeho být.
Pro další schůzky plánujeme další a další aktivity a tvoření. Přijďte se za námi podívat,
pojďte si s námi vyrobit krásné dekorace, vyzkoušet nové nápady, seznámit se s jinými
maminkami. Přijďte i se svými ratolestmi, ať mají nové kamarády! Čeká Vás krásné zázemí,
které je plně vybaveno pro radovánky malých dětí i batolat a miminek.
Zveme tedy všechny nové maminky na mateřské dovolené, které za námi ještě nebyly.
Přibíráme stále nové členy a členky! Pro více informací navštivte naše stránky:
www.akceprodeti-deblin.wz.cz - odkaz MK Slunečnice.
Tereza Vítová

Páni z Deblína
V nejstarších historických pramenech se také setkáváme s termíny Deblyn, Doblin, Dobelin,
Dobilin. Název vesnice byl pravděpodobně odvozen z adjektiv dobl, debl, což se dá přeložit
jako tlustý, velký, silný, slavný. K čemu se však tato adjektiva vztahovala můžeme dnes již
těžko zjistit.
Poprvé nacházíme predikát z Deblína na listině markraběte Přemysla pro rajhradský klášter z
2. listopadu 1234 v Brně. Mezi svědky je uveden
Ratiborius de Deblin a posledním svědkem je jeho
syn Artlebius filius Ratiborii.
Ratibor z Deblína patří, jako první jistý předek tohoto
rodu, mezi významné zeměpanské úředníky, zastává
úřad brněnského soudce a purkrabího. V listinách se
potom objevuje až do roku 1245, kdy pravděpodobně
umírá.1 Jeho synové Arkleb, komorník znojemský a
bítovský, brněnský purkrabí a soudce, a Jenec,
purkrabí znojemský, nadále patří mezi přední
moravské feudály a také družníky Přemysla Otakara
II, kterého často doprovázeli na jeho taženích.
Deblínské panství drželi oba bratři nedílně, v 60.
letech 13. st. však dochází k dělení rodového
majetku, přičemž Jenec získává panství Deblín a
Arkleb si začíná jako své sídlo budovat hrad Loučku
( získává predikát z Dubna, který se v listinách
používá od roku 1261 ). Tímto majetkovým
vyrovnáním Arkleb a jeho potomci dědický nárok na Deblín ztrácí. Artléb z Dubna po sobě
zanechal dceru Zdeslavu, Arkleba ml. z Dubna a Brušperka a Vítka z Loučky. Žádný z nich
však již nezastává významný úřad a není zmiňován na žádné panovnické listině.
Pravděpodobně zemřeli bez mužských potomků a jimi tento rod vymírá po meči.

Zbytky zdiva rozsáhlého hradu Loučka. Foto autor.

Na zakládací listině kounického kláštera z roku 1173 je uveden Ratibor z Deblína, jedná se však o
falzum ze 14. století. Pozdější pravá listina knížete Oldřicha pro kostel olomoucký z roku 1174 uvádí
mezi svědky Ratibora, kastelána hodonínského ( bez přídomku z Deblína ). Pokud bychom vycházeli
z předpokladu, že se zachovávala tradice rodových jmen, mohl by být, čistě hypoteticky, tento Ratibor
v nějakém příbuzenském poměru s oním Ratiborem z Deblína, datovaným v listinách od roku 1234,
s určitostí to však tvrdit nemůžeme.
1

Zakladatel hlavní větve pánů z Deblína Jenec zanechává po své smrti manželku Vojslavu a
čtyři dcery, které se podělily o otcovské dědictví. Deblínské dominium, tedy nemovitý
majetek, získává prostřednictvím Kateřiny, zakladatelky kláštera dominikánek u sv. Anny na
Starém Brně, její manžel Tas z Lomnice. Patronát deblínského kostela a městečko Deblín
dostala Gertruda, manželka Demetria z Bukova. O Anně toho moc nevíme a poslední z dcer,
Atka, se stala převorkou kláštera dominikánek sv. Kateřiny v Olomouci.
Současně s pevným zakotvením v oblasti si začali páni z Deblína budovat na levém břehu
potůčku Bolehlávky naproti osídlené ostrožně rozlehlou fortifikaci. Nebyl to malý výšinný
hrádek, vysunutý na svah nad vodní tok jako byly rytířská sídla budovaná ve 13. a 14. století
v této oblasti ( Víckov, Košíkov, Rysov etc. ), ale jednalo se o rozsáhlý opevněný areál,
stavěný brzy po roce 1200. Uvnitř opevněného prostoru začali deblínští feudálové budovat
nákladnou pozdněrománskou trojlodní baziliku, kterou můžeme datovat podle dochovaných
zbytků do 30. let 13. století.2 Je pravděpodobné, že se deblínští páni podíleli na stavbách
dalších kostelů, na které měli patronátní právo. Jedná se např. o kostel sv. Martina v Dolních
Loučkách, kde ostatně budoval Arkleb, jako svoje sídlo hrad Loučku ( v pramenech se prvně
uvádí v roce 1278 pod termínem de Luxa ).
Je nasnadě, že vysoké úřady a s tím související službu králi, nákladné stavby, by nemohli
deblínští feudálové uhradit jen z činžovních platů z malých vsí, i když jich bylo na počátku
13. století kolem Deblína víc než dnes, nestačily by na to ani příjmy osadníků, kteří na panství
zakládali nové dědiny.3 Je tedy pravděpodobné, že jejich zdroj příjmů musel být jiný, a
nemohlo to být nic jiného než příjmy ze stříbrných dolů ( o dolování stříbra na deblínském
panství více v příští kapitole ).
Jak už bylo naznačeno, přechází po vymření rodu pánů z Deblína jejich nemovitý majetek
do vlastnictví pánů z Lomnice, z tohoto faktu lze usuzovat, že starší manželství Demetria
z Bukova s Kateřininou sestrou Gertrudou bylo pravděpodobně bez dědiců.
Z potomků Kateřiny a Tasa z Lomnice žil v roce 1317 jen Vznata, Tas mladší a Jenec již
byli mrtvi. V pramenech nacházíme v držení Deblína právě Jence a Pročka, syny Vznatovi.
Oba bratry pak najdeme v listinách s predikáty z Lomnice i z Deblína, což při interpretaci
často přinášelo velké problémy. Současně dochází k neustálému dělení deblínského dominia
mezi ostatní členy a potomky pánů z Lomnice, takže jsou jejich majetkové poměry a práva
značně komplikované.
Markéta, dcera Jence z Deblína, byla roku 1382 provdána za Oldřicha z Boskovic a v roce
1390 pak za Čeňka z Loučky a Kunštátu, který jí upsal věno mimo jiné i na majetku, které
držel v Lomnici a Markéta ho zas přizvala ke spolku na své dědictví po otci Janovi – jednalo
se o hrad Deblín s příslušenstvím a vsi Katov, Kuřímskou Novou Ves, Nelepeč, Čížky,
Žernovice ( Žernůvku ), Prosatín, Holasice, Podolí ( jedná se o zaniklou ves v místech dnešní
Šmelcovny), Žďárec, Blahoňov, Pyšťkov ( Pejškov ) a Jestřibořice ( Jestřabí ) se vším
příslušenstvím. Ještě v roce 1390 zanechává podstatnou část tohoto dědictví doživotně svým
bratřím Benešovi, Vaňkovi a Čeňkovi z Lomnice a z Deblína.
Na samém přelomu století získává Deblín do svého vlastnictví Jan ml. z Lomnice. Tento
komorník cůdy ( oblast soudního práva ) brněnské je pak roku 1415 prodává hrad a ves
Deblín s alodiálním dvorem ( svobodným statkem v plném vlastnictví ), dvěma ovocnými
zahradami a vsi: Nelepeč, Čížky, Žernůvku, mlýn pod Herolticemi, Čeblovice ( zaniklá ves
v severozápadní části katastru Lažánek), Holasice, Podolí s dvěma mlýny, Maršov,
Braníškov, jednoho člověka ve Žďárci, Prosatín, Katov, Novou Ves, Jestřabí, Blahoňov se
dvorem, dvůr ve Chvališově, les „Bořešín“, a „Dehetník“ a rybník v Deblíně se vším
příslušenstvím rytíři Archlebovi z Veteřova. Jeho syn Jan z Drahotuš a z Deblína přijal roku
1448 jako spolumajitele Deblína Vaňka z Boskovic, který se stal majitelem panství r. 1464.
Synové pana Vaňka, Václav, Albrecht a Jaroslav z Boskovic, jménem svého neplnoletého

První skutečná zmínka je z roku 1294 a souvisí s darováním patronátního práva německým
rytířům ( řád se pravděpodobně panství nikdy neujal, ve 14. stol. se jako držitelé uvádějí páni
z Lomnice ), podle nálezů některých fragmentů mohl být i o půl století starší. Z neznámých
důvodů bylo od bazilikálního řešení upuštěno, takže kostel nakonec získal jednolodní podobu.
3
Mezi zaniklé obce patří Chvališov u Dolních Louček, Bory u Lubného, Žďárce u Braníškova,
Ludvíkov u Vohančic. Nejstarší keramika získaná povrchovým sběrem na těchto zmizelých
2

bratra Ladislava prodali roku 1466 hrad a statek Deblín městu Brnu za 2 500 zlatých.
K rozsáhlému deblínskému panství patřili hrad a městečko Deblín s dvorem a vesnicemi
Čížky, Žernůvka, Nelepeč, Pejškov, Čeblovice, Holasice, Maršov, Braniškov, Žďárec,
Blahoňov, Prosatín, Katov, Kuřímská Nová Ves, Jestřabí, Lažánky, Katov, Chvališov,
Ludvíkov, Podolí, Veselí a Usuší. Ještě téhož roku povolil český král Jiří z Poděbrad zápis
městu Brnu do zemských desek. Ten byl kvůli válce vedené Matyášem Korvínem s Jiřím
z Poděbrad a s Vladislavem Jagellonským proveden až v roce 1504.
Mgr. Josef Sojka

Ratibor
? - †1245

Arkleb z Dubna

asi 1219 - † 1286 i 1292
ω
Budislava
? - †1286

?

Jenec

?- 1266 i 1287
ω
Vojslava
? – † 1305 i 1309

Mutina

Zdeslava

? - †1279
ω
Markvart Dlouhý
ze Slatiny

Atka

převora u
sv. Kateřiny
† 1287

Archleb ml. z Dubna
a Brušperka
asi 1235 - † 1294

Kateřina

1264 - † 1333
ω
Tas z Lomnice
† 1312

Vítek z Loučky

Gertruda

asi 1265 - † 1322

? - † 1315
ω
1. Demeter z Bukova † 1295
2. Bernard z Hartensteina

Anna
† 1312

páni z Lomnice/Deblína
Mgr. Josef Sojka

