DEBLÍNSKÝ
Z P R A V O DA J
Ročník XIV, č. 7 - 9, červenec - září 2008, list Úřadu městyse Deblín
V dnešním Deblínském zpravodaji si přečtete: Usnesení z veřejného zasedání ZM Deblín,
informace: z úřadu, ZŠ a MŠ, z činnosti TJ Sokol, z farnosti Deblín, Mateřského klubu
Slunečnice, SDH Deblín, Pozvánka na schůzku pro ženy.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Dny se zkracují.Zima se blíží. Než budeme rekapitulovat tak musíme ještě dokončit to co jsme si
naplánovali. V současné době probíhá oprava ohradní zdi na starém hřbitově a od příštího týdne se
započne s výstavbou chodníku pod „Cihelnou“. Musíme dobudovat stanoviště pro kontejnery na
tříděný odpad u fary.
A co připravujeme? Hlavním úkolem pro příští rok bude vybudování Domu služeb v Obecním domě
a pokud obdržíme dotaci na výstavbu ČOV a kanalizace tak její výstavba.
Významné výročí letošního roku
V letošní roce budeme slavit dne 28.října 90. výročí vzniku republiky. Narozeniny slaví téměř všichni.
Den zrození vlastního státu už slavíme méně. 28. říjen, den, kdy vzniklo Československo, měl
zajímavé osudy. Každý režim si s ním poradil trošku po svém.
Mohutná rakousko-uherská monarchie, notně vyčerpaná válkou, tušila snahy zemí o samostatnost dost
zřetelně. Všehochuť bývalých korunních zemí a celků bylo těžké udržet pohromadě, národnostních
nepokojů stále přibývalo. Jen pro představu: v roce 1905 čítalo Rakousko-Uhersko skoro 50 milionů
obyvatel, kteří používali více než 10 jazyků. Po Rusku to byla druhá největší země v Evropě. Nabídka
federace, která byla připravena ze strany vládnoucího císaře Karla I. neuspěla. Vše vedlo k rozpadu
mohutné říše. Nový demokratický stát dostal název Československo a měl velké ambice a také
předpoklady. Čechy patřily k hospodářsky nejvyspělejším zemím Rakouska-Uherska. Vlastenecká
snaha mnoha generací založit samostatný stát našla své naplnění 28. října roku 1918. Vznikl
demokratický stát v čele s prezidentem Masarykem.
První republika slavila tento den s velkou úctou, vzpomínalo se na padlé vojáky první světové
války, na legionáře a hlavně vzdávala hold sama sobě.
Dvacetiletá éra Československa byla ukončena 15. března 1939 zřízením Protektorátu Čechy a
Morava pod nacistickým diktátem. Svátek oslavující založení Československa byl zakázán. Odkaz
první republiky lidem ale nezůstal lhostejný. Již v předvečer 28. října 1939 se začaly objevovat u
pražských pomníků a pamětních desek květiny se zakázanými československými trikolórami a
svíčkami. Ilegální letáky na nárožích a lampách dávaly tušit blížící se demonstraci. Nejen Praha se
připravovala na protesty. Ve výroční den se demonstrovalo i v Ostravě, Plzni, Hradci Králové a v
dalších městech. Odplata za demonstrace od okupační mocnosti byla tvrdá. Vězněním, zastrašováním a
brutalitou chtěla zlomit odpor českého lidu.
Komunistický režim se vyrovnal s Dnem vzniku samostatnosti československého státu vlastním
způsobem. Státní svátek připadal sice na 28. října jako před lety, ale slavilo se úplně něco jiného a to
Den znárodnění. Tento podivný svátek, kdy měli lidé vzpomínat na akt převodu soukromého majetku
do státního vlastnictví, neměl ve skutečnosti s datem 28. 10. nic společného. Tehdejší prezident Edvard

Beneš podepsal dekrety o znárodnění 24. a 25. října. „Komunisté přesunuli Den znárodnění na 28.
říjen, aby upozadili původní význam tohoto dne. Proč jim ten den vadil? Asi proto, že těžko mohli
národ přesvědčit, že o vznik Československa se zasloužili oni.
Význam 28. října vnímají dnešní lidé jinak. Žijeme ve zcela jiné mezinárodně politické atmosféře i
kontextu. Také stát, který naši předkové v roce 1918 zakládali, již přísně vzato neexistuje. 28. října
2008 bude na státních budovách vlát vlajka České republiky a prezident Václav Klaus udělí ve
Vladislavském sále vysoká státní vyznamenání. Budou položeny věnce u památníků prvního
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a také u ostatních pomníků připomínajících tuto událost po celé
zemi. Lidé nebudou demonstrovat, protože nemají proč, budou si užívat volný den, navštěvovat muzea
a výstavy nebo také běhat po supermarketech, budovat svá obydlí, okopávat zahrady, vždyť je přece
státní svátek, den volna. I tak se dá oslavit významné výročí našeho českého státu. A koneckonců
proč ne. Už nám nikdo nenařizuje co máme slavit a jak máme slavit, je pouze na každém z nás, jak si
významný den naší země připomeneme. Jsme svobodní lidé a žijeme ve svobodné zemi. Važme si
toho. Přes všechna negativa, která tato doba přináší. Chraňme naši svobodu, kterou pro nás vybojovali
a pro kterou umírali naši dědové a pradědové.
Starosta městyse

V tomto čtvrtletí se konala dvě zasedání ZMD a to 4.8. a 22.9.2008
Výpis usnesení z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse konaného dne 4.8.2008
- schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2008
- schvaluje vnitřní směrnici stanovující pravidla pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři a
postup při nahlížení do registru – Směrnice ke střetu zájmu.
- schvaluje Dohodu o spolupráci uzavřenou mezi městem Tišnov a městysem Deblín při zajištění
plnění povinnosti vyplývající ze zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
- schvaluje prodej části pozemku parc.č. 3814 o výměře cca 400 m2 v obci a k.ú. Deblín výměra
prodávané části bude upřesněna po vyhotovení panu Pavlu Kloudovi, bytem Deblín za cenu, která
vyplyne ze znaleckého posudku a dále kupující uhradí veškeré náklady spojené s realizací kupní
smlouvy včetně vyhotovení geometrického plánu a Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje uzavření
kupní smlouvy za těchto podmínek.
- schvaluje pronájem části pozemku parc. Č.285 o výměře cca 60 m2 DSO Deblín za účelem
vybudování sociálního zařízení a úschovny kol pro cyklisty dle vyhotovené studie varianta A a
schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku v předloženém znění
- schvaluje plán financování obnovy vodovodu na roky 2009 a 2018 a výstavby ČOV a kanalizace
v předloženém znění
- schvaluje pana Marka Vykydala za člena školské rady Základní školy a Mateřské školy Deblín.
- schvaluje pronájem nebytového prostoru po bývalé knihovně v budově čp.300 Základní škola a
Mateřské škole Deblín na dobu určitou.
- schvaluje změnu účelu poskytnuté dotace pro TJ Sokol Deblín z investiční dotace na neinvestiční a
uzavření nového dohody.
- schvaluje žádost ing. Josefa Sojky, bytem Deblín čp. 314 na provedení změny územního plánu na
parcele č. 3906 v k.ú. Deblín z orné půdy na plochu se smíšeným využitím.
- schvaluje žádost pana Marka Koudelky bytem Deblín čp. 112 na provedení změny ÚP na parc. Č.
1220/1 v k.ú. Deblín z orné půdy na plochu pro bydlení.
- schvaluje žádost paní Jarmily Urbanové, bytem Deblín čp. 302 na provedení změny ÚP pouze na
pozemku parc. Č. 1135 v k.ú. Deblín ze stávajícího začlenění zahrada na plochu pro bydlení
s podmínkou odprodeje části tohoto pozemku městysi Deblín pro vybudování přístupové komunikace
k dalším pozemkům a zároveň odprodá městysi Deblín svoji vlastnickou ½ pozemku par.č. 1133 a
par.č. 1134/ostatní plochy/ v k.ú. Deblín

- schvaluje žádost pana Františka Svobody, bytem Deblín čp. 139 na provedení změny ÚP na parc. č.
3543 v k.ú. Deblín ze zemědělské parcely na parcelu se smíšeným využitím.
- schvaluje žádost paní Heleny Kolíbalové na pronájem nebytového prostoru budovy Obecního domu
čp. 320 o ploše 13 m2 s účinností od 1.1.2009
- schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 705 v k.ú. Deblín o výměře 188 m2.
- schvaluje Směrnici o používání motorových vozidel a zajištění dopravy s účinností od 1.9.2008
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí :
1/ zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru ZMD za I. pololetí 2008.
2/ zprávu podanou starostou městyse o provedení průzkumného vrtu a posílení obecního vodovodu
3/ informaci o převzetí požárního vozidla Tatra 148.
4/ informaci o prioritních akcí r. 2009
5/ informaci o ukončení provozu pedikúry v Deblíně k 30.6.2008
6/bezplatné převedení služebního vozidla Škoda Felicia do majetku městyse Deblín v účetní hodnotě
Kč 220 242,95
Zastupitelstvo městyse odkládá :
1/ zadání výběrového řízení na stavbu ČOV v Deblíně na dobu po vyjádření Jihomoravského kraje
k přidělení dotace
Zastupitelstvo městyse pověřuje :
1/ starostu zajištěním několika nabídek na instalaci bezpečnostních kamer v Deblíně
Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Deblín, konaného dne 22. 9.2008
- schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008
- schvaluje prodej pozemku parc.č. 705 - zahrada o výměře 188 m2 v obci a k.ú. Deblín paní Anně
Zemánkové , bytem Deblín za cenu, která vyplyne ze znaleckého posudku a dále kupující uhradí
veškeré náklady spojené s realizací kupní smlouvy t.j. návrh na vklad, vypracování znaleckého
posudku, kupní smlouvy a vytýčení vlastnické hranice. Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje
uzavření kupní smlouvy za těchto podmínek.
- schvaluje žádost pana Miloše Krejčího, bytem Deblín na provedení změny ÚP u pozemku parc. č.
1130/1 v k.ú. Deblín z kategorie pro zemědělské využití na plochy určené k bydlení a zamítá změnu
ÚP u pozemku parc.č. 2052 v k.ú. Deblín.
- bere na vědomí výpověď z nájmu nemovitosti čp. 42 podané panem Markem Vykydalem. V případě,
že se nenajde nájemce do doby ukončení nájmu uvedené v žádosti, výpovědní lhůta bude počítána dle
nájemní smlouvy a Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje vyhlášení záměru – pronájem nebytového
prostoru – objekt čp. 42 na pozemku st. parc.č. 284 v k.ú. Deblín za účelem provozování hostinských a
doplňkových služeb souvisejících s hostinskými službami.
- schvaluje zadání výběrového řízení na výběr uchazeče na stavbu kanalizace a ČOV v Deblíně.
- odkládá projednání financování projektu připojení domácností na kanalizaci na příští jednání
zastupitelstva a ukládá starostovi městyse k zajištění informací o podrobnostech projektu včetně
zajištění informací o stavebním povolení pro připojení domácností na kanalizaci.
- bere na vědomí informaci o výběru firmy Vítězslav Maloň – Universální služby Předklášteří na
stavbu chodníku podél silnice II/379 v k.ú. Deblín.
- bere na vědomí uvolnění Ing. Libuše Matouškové ze školské rady a deleguje nového člena školské
rady Ing. Marka Štěrby.
- schvaluje vyhlášení záměru městyse Deblín ve věci pronájmu pozemků parc.č. 7709 - zahrada o
výměře 230 m2, parc.č. 710 – zahrada o výměře 297 m2 a parc.č. 711 zahrada o výměře 601 m2 v k.ú.
Deblín

Oznámení úřadu městyse
Úřad městyse oznamuje občanům, že od pátku 17.10.2008 bude pověřený pracovník provádět
pravidelné odpisy vodoměrů v domácnostech.
Upozornění
V důsledku abnormálního sucha v posledních měsících nastala kritická situace v zásobování pitnou
vodou. Musíme vodu navážet z Tišnova, což obec stojí nemalé peníze. Jen v měsíci srpnu se dovezlo
198 m3 pitné vody a v měsíci září 308 m3 . Je tedy zřejmé, že pitné vody je čím dál větší nedostatek.
Žádám Vás občané, aby jste s pitnou vodou šetřili co nejvíce a pomohli tuto těžkou dobu překonat.
Děkuji Vám.
Volby do zastupitelstva krajů
Proběhnou ve dnech 17.10. a 18.10.2008 v zasedací místnosti městyse Deblín
V pátek 17.10. od 14,00 do 22,00 hod.
V sobotu 18.10. od 8,00 do 14,00 hod.
Vakcinace lišek
Dne 28. září 2009 bude na části okresu Brno-venkov provedeno letecké kladení návnad s očkovací
látkou Lysorvac por. ad us. vet. proti vzteklině. Návnada je ve tvaru podpadku hnědočervené barvy,
pevné konzistence. Uvnitř je uložen blistr z PVC obsahující vakcinační virus. Návnady se nedotýkejte,
nepouštějte volně psy. V případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu, vyhledejte
ihned lékařskou pomoc.
Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat za příkladnou pomoc při zajištění koncertu skupiny Čechomor TJ
Sokol Deblín a SDH Deblín.
Starosta městyse

Škola 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, kterých je letos sedmnáct. Mnozí a je jich většina, školu velmi dobře znají, protože ji sami
navštěvovali a absolvovali. Škola, připravená po všech stránkách přijmout své žáky a nabídnout jim
příjemné prostředí, ve kterém se budou vzdělávat, prožívá v současnosti kritické období, vzhledem ke
stálému poklesu počtu žáků.
V letošním školním roce navštěvuje školu 146 žáků, což je o 12 méně než v loňském roce. Tento
přetrvávající nedobrý stav nese škola velmi těžce, protože úzce souvisí se státními dotacemi na
vzdělávání žáků počínaje a financemi na platy zaměstnanců konče..
Kritický bude pro deblínskou školu i příští školní rok 2009/2010.
Potom již bude pravidelně každoročně docházet k nárůstu počtu žáků ZŠ, o čemž svědčí
demografický vývoj zdejšího regionu. Svědčí o tom i stavy dětí v MŠ Deblín a MŠ Maršov, kde jsou
obě MŠ naplněny na 100 % (45 dětí), což je o 5 více než loni. S pohledem do budoucna lze
konstatovat, že výše uvedený nedobrý stav ( počet žáků ZŠ ) se bude obracet k lepšímu.

Učitelský sbor ZŠ doznal menších změn. Pedagogické praxe zanechala pí.uč. Cvrkalová Kateřina a
do důchodu odešla pí.uč. Alena Vítová. Nově nastoupili dva učitelé. Paní učitelka Mgr, Kateřina
Vaverová a p.učitel Mgr. Břetislav Svozil. Do MŠ Deblín nastoupila pí.uč. Andrea Petruželková za
pí.uč. Jarmilu Balákovou, která odešla do MŠ Maršov, která je součástí naší školy.
Změny byly zaznamenány i v šestičlenné školské radě. Odstoupivší ing. L.Matouškovou a ing. P.
Gelnara nahradili ing. Marek Štěrba a p. Marek Vykydal, oba jsou delegováni za městys Deblín.
Celý učitelský sbor předstupuje před své žáky s pocitem zodpovědnosti a snahou veškerý svůj
pedagogický um zaměřit na jediný cíl – naučit žáky to, co je dáno osnovami a také „pokusit se“ je
„trošku vychovávat“ v rámci pravidel vnitřního řádu školy.
Ten zahrnuje mimo jiné i práva a povinnosti žáků a práva a povinnosti rodičů vůči škole.
Všeobecně se má za to , že učitel by měl být ve třídě autoritou. Žáci vždy zkoušeli a zkouší i dnes, co
všechno si mohou ve třídě, na chodbě, v šatně i ve ŠJ dovolit ve smyslu porušování vnitřního řádu
školy.
Hranice takových pokusů se ale v dnešní době povážlivě posouvají k horšímu. Na každodenní
drobné drzosti, neúctu a na neplnění úkolů jsme si již zvykli. Ve škole jasně nastavená pravidla
slušného chování jsou některými žáky často porušovaná, protože sami je nejsou zvyklí respektovat
z domova, kde nejsou rodiči vynucována.
Za poslední tři roky jsem zaregistroval u některých svých zkušených kolegyň odchody ze třídy
s pocity palčivé urážky, lítosti a znechucení z brutálně nechutného chování žáků vyšších ročníků.
Zastávám názor, že se dá jednat s žáky s respektem a přátelsky. Jenže tím, kdo určuje pravidla
takového jednání musí jednoznačně být učitel. Pomáhat mu musí v těchto snahách rodina. Pokud žák
slyší doma tvrdou kritiku učitelů, často aplikovanou nevybíravými slovními výrazy nemůžeme od
něho ve škole očekávat respektování základních školních pravidel chování. Zaznamenali jsme již
několik pokusů natáčení fyzické šikany spolužáků na mobily a následné přeposílání natočeného mezi
žáky. Zachytili jsme i pokusy žáků natáčet na mobily pokořující fotografie svých učitelů včetně
slovního doprovodu. Jednoznačně se jedná o šikanu vyučujícího. Tyto zkušenosti nás donutily
v letošním školním roce k doplnění vnitřního řádu školy o body, ve kterých se uvádí, že žáci , kteří
mají ve škole mobilní telefony , tyto odevzdají vždy začátkem vyuč.hodiny do košíku, který je na
katedře. Po hodině si žáci mobily vyzvednou.
Své žáky máme rádi, naší snahou je všechny co nejvíce naučit, žít s nimi v míru a přátelství, připravit
je co nejlépe pro vstup do další fáze jejich života. S těmito aspekty nám musí pomáhat prvořadě
rodina. Názory, které se někdy ozývají z rodin našich žáků, že škola má učit, naučit a ne vychovávat,
v této situaci neobstojí.
Proto vyzýváme všechny rodiče našich žáků k větší a kvalitnější spolupráci se školou za jediným
účelem – zabránit výše uvedeným nežádoucím jevům v oblasti chování žáků, které se začaly objevovat
i v deblínské škole.
Mgr. Jiří Habart, ředitel školy

Z činnosti školy
Základní škola Deblín (9. třída) se v letošním školním roce zapojila do projektu s názvem: Trvalá
udržitelnost Deblínska. Tento projekt probíhá v úzké spolupráci s Přírodovědeckou fakultou
Masarykovy univerzity, Brno. Cílem je získání řady informací o samotném městyse Deblín a jeho
okolí, a také se naučit praktickým dovednostem jako je např.: řešení environmentálních a dalších
problémů, navrhování opatření k jejich zlepšení, naučit se základům mapování a v neposlední řadě být
součástí připravovaných konferenčních výstupů, prezentací apod. Tento projekt je také úzce provázán
s úřadem městyse Deblín – v první etapě zapůjčení kronik a Městským úřadem Tišnov – poskytnutí
dostupných informací zaměřených na životní prostředí Deblínska. Pokud se projekt podaří dovést do
zdárného konce, vzniknou mapy a „informační tabule“, které najdou své místo a uplatnění nejen
v prostorách školy, ale také na vhodném místě úřadu městyse, aby se s výsledky mohla seznámit i širší
veřejnost. V nejbližších týdnech budou uvedeny do provozu internetové stránky naší

základní a mateřské školy, které budou pravidelně aktualizovány. Najdete na nich mimo jiné základní
informace o škole, jednotlivé školní rozvrhy, akce pořádané školou, informace o pedagogickém sboru,
ale také o školní družině a jídelně.
Ve spolupráci se Sokolem Deblín se připravuje vánoční závod ve šplhu na laně. Prvního ročníku by se
měli účastnit především žáci a žákyně ZŠ Deblín a popřípadě zájemci z řad občanů Deblína. V dalších
letech by měla přibývat konkurence závodníků z bližšího i vzdálenějšího okolí.
Druhý týden v říjnu začne ZŠ Deblín ve spolupráci s městysem Deblín pořádat v prostorách Obecního
domu přednášky zaměřené především cestovatelsky. Přednášky budou probíhat vždy jednou měsíčně a
jsou určeny pro všechny, co se chtějí dozvědět něco nového. Na konci každé z přednášek si posluchači
budou moci zvolit jedno ze tří připravovaných témat pro další přednášku. Již předem jste všichni
srdečně zváni.
Břetislav Svozil, učitel ZŠ

TJ Sokol informuje
Úpravy dvora
Ani v prázdninách jsme nezaháleli a pracovali jsme na úklidu sokolského dvora. K příjemnému
posezení ho mohou vyžít nejen dospělí, ale také jejich děti. Pro jejich bezpečí byla nainstalována
branka ke schodům. Děti si zde mohou také pohrát na dřevěném vláčku.
Tím naše úpravy rozhodně nekončí! Na jaro máme v plánu postavit velké pískoviště a další
průlezky pro děti.
Těšíme se, že se na dvoře potkáme s Vámi i Vašimi dětmi!
Loučení s prázdninami
Jednalo se o novou akci, která proběhla 30.8.2008 na hřišti u rybníka v Deblíně. Děti si mohly
zaskákat na trampolíně a nakreslit svoje zážitky z prázdnin. Jejich krásné obrázky si můžete
prohlédnout na nástěnce za výlohou v obchodě u pana Krátkého v Deblíně.
Cvičení
Od 2.10. můžete navštěvovat cvičení pro ženy. Probíhá každé pondělí a čtvrtek od 19:30.
Od 2.10. probíhá trénink fotbalu pro žáky základní školy. Vždy ve čtvrtek od 17:30 do 19:30.
Všechny zájemce o fotbal rádi uvidíme.
A co chystáme dále?? Jako každoročně budeme pořádat drakyádu a mikulášskou diskotéku. Všichni
jste srdečně zváni!
Tereza Vítová a Marcela Kučerová

Římskokatolická farnost Deblín
Vedle pravidelných bohoslužeb v našem farním kostele sv. Mikuláše v Deblíně jsme během prázdnin a
měsíce září mohli společně prožít různé události.
Na slavnost svatých Cyrila a Metoděje začátkem prázdnin jsme tradičně putovali ke kapličce
zasvěcené těmto slovanským apoštolům v Braníškově. Modlili jsme se společně za náš národ i za sebe
navzájem, abychom zůstali věrni svým křesťanským kořenům i v dnešní době a nebáli se být
Kristovými učedníky všude tam kde žijeme.
Ve dnech 6. až 13. července jsme se mohli zúčastnit Charismatické konferenci na brněnském výstavišti
s širokým výběrem zajímavých přednášek. Pro mladé bylo zvláště nezapomenutelné setkání české a
slovenské mládeže na Velehradě ve dnech 18. - 20. července. Na krásné poutní místo Velehrad
směřovaly kroky i pěších poutníků z Velkého Meziříčí, kteří 19. srpna putovali přes Deblín, kde pro

ně čekalo milé přijetí a mnozí farníci se k poutníkům i přidali. Během prázdnin a začátkem září jsme
také oslavili slavnostními bohoslužbami poutě v Křižínkově, Úsuší, v Katově a na Žernůvce. Domov
svaté Alžběty na Žernůvce byl také místem, kde se naše farnost spolu s dětmi rozloučila s prázdninami
zábavným odpolednem plným her a překvapení. Celý rozmanitý program připravily sestry
františkánky, kterým patří velký dík. Začátkem školního roku začali i pravidelné páteční bohoslužby
zvláště pro děti a rodiče i setkání sborečku na deblínské faře. Rozloučením s teplým létem byl pro naši
farnost v sobotu 13. září koncert Richarda Čanakyho a kapely F.B.I. ze Slovenska na farním dvoře.
Mnoho mladých si přišlo i z dalekého okolí poslechnout nejpopulárnějšího interpreta křesťanských
písní na Slovensku a zklamáni nebyli i dříve narození.
Během prázdnin a měsíce září za pomoci obětavých farníků pokračovala rekonstrukce farního kostela
a deblínské fary.
Aktuální informace o dění v naší farnosti můžete nalézt na internetových stránkách farnosti
www.farnostdeblin.cz.
Srdečně zároveň všechny zvu k zapojení do života naší farnosti.
P. Oldřich Chocholáč

Mateřský klub SLUNEČNICE v Deblíně
Se začátkem školního roku opět přichází pravidelné schůzky mateřského klubu v Deblíně. Ovšem
ani přes prázdniny jsme nezahálely! 13.července jsme zorganizovaly pod záštitou obce Deblín hudební
vystoupení pěveckého dua pro děti – „Vanda a Standa“ . Hudební vystoupení doprovázely i různé hry
a hádanky. Děti tančily, zpívaly, dostaly i spousty dárků. Na akci bylo možné zaskákat si i na obří
trampolíně. Účast byla velká, ale počasí nám nepřálo. Ihned po skončení vystoupení se rozpršelo.
A co teď v září? První naše schůzky proběhly venku, protože jsme chtěli využít posledních
slunečných dní! Dětem jsme pořídili novou mobilní houpačku a maminkám nové výtvarné potřeby.
A naše plány do konce roku? V prvé řadě dětem postupně nakoupit potřebné vybavení, jako je
dětský stoleček, židličky, skluzavku… Dále chceme do Deblína pozvat Zemanovo dřevěné divadlo a
také navštívit kuřimský bazén s našimi nejmenšími. Neopomeneme ani nadcházející podzim a budeme
se věnovat podzimní dekoraci. Malá změna nastala v našich schůzkách. Budou probíhat každou středu
od 9:00 do 11:30 hod.
Mateřský klub také úzce spolupracuje s TJ Sokol Deblín. Podílely jsme se na organizování
drakyády, která proběhla 27. září na poli za kostelem.

Tereza Vítová

SDH informuje
Začátek roku se nesl v duchu stabilizace zásahové jednotky, což se odrazilo v utlumení požárního
sportu. Důvod byl jasný, velká vytíženost aktivních členů našeho sboru. Ale hlavně nám šlo o to,
nepřerušit přípravu mládeže, což se nakonec podařilo. S účastí na závodech to bylo už horší, tým do
žádného závodu nenastoupil v optimální sestavě. Výsledkem je účast na třech závodech. Družstva žen
a mužů se účastnila rovněž tří závodů a to se střídavými výsledky.
I přes všechny tyto problémy byla naše činnost bohatá. Zmínil bych společenský ples, průvod masek,
sběr železného šrotu, pořadatelskou činnost při koncertech, účast historické stříkačky při oslavách
výročí okolních hasičských sborů. Poslední naší akcí bylo slavnostní předání hasičské cisterny T148,
kde místním hasičům. Doc.MVDr.Ladislav Steinhauser daroval tento hasičský speciál, za což ještě
jednou děkujeme. Po krátkých ukázkách a projevech bylo pro všechny zúčastněné připraveno
občerstvení. Akce se vydařila, k čemu přispělo i krásné letní počasí. Naše tatra je teď často vidět při
navážení vody do obecního vodovodu.
Hasičské závody
30.srpna proběhly v Čebíně noční závody v požárním útoku, kterého se účastnila všechna 3 družstva.
Družstvo mladých hasičů si vedlo vcelku dobře, a i v poskládané sestavě obsadilo 5. místo. Nejlépe
dopadlo družstvo žen, 2. místo je naším nejlepším letošním výsledkem. U družstva mužů se projevila
minimální příprava a závod nedokončilo.
Další závod se konal 14.září. v Herolticích, kde v silné konkurenci družstev Žďárské ligy si naše
družstva nevedla špatně. 7. místo žen a 16. místo mužů nevypadá jako dobrý výsledek, ale dosažené
časy pod 20 vteřin jsou velmi kvalitní. Obě naše družstva byla vylosována do rozstřelu, ve kterých
shodně skončily na 3 místě.
Petr Pokorný, starosta SDH

Ženy, máte-li zájem, čas a náladu, zveme Vás na společné setkání ve
středu 8.10.2008 v 18.00 hodin v Obecním domě.

