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ČERVEN 2007 byl skutečně bohatý
1. červen – den dětí, byl slaven na všech frontách. V základní škole probíhaly dny plné cvičení a
her a různých kulturních akcí. Obec a rybáři uspořádali tradiční dětské rybářské závody a TJ Sokol
zabavil děti opět pohádkovým lesem. Děti v Deblíně si tedy - jako každoročně – den dětí
vychutnaly.
Ty důležitější akce se však uskutečnily ve 2. a 3. dekádě června:
40. výročí otevřeni nové základní školy v Deblíně bylo pojato skutečně velkoryse a deblínská
škola i její žáci předvedli skutečně co umí.
Dne 15. června se v nově zrekonstruovaném sále Obecního domu konalo slavnostní zasedání
pedagogického sboru a nejen současného, ale především za účasti pedagogů, kteří byli v aktivní
službě v době otevření nové Základní školy v Deblíně. Všichni pedagogové, kteří strávili více než
25 roků pedagogické činnosti v této škole byli po zásluze odměněni.
Slavnostní akt v krásném prostředí, přítomnost starostů z přiškolených obcí a dalších hostů završili
žáci střední školy Fortika Lomnice dokonale připraveným rautem i profesionální obsluhou. Ještě
dlouho bylo co povídat a úsměvy a vřelé stisky rukou odcházejících potvrdily dokonalou přípravu
celé akce. A není možno neuvést veřejnosti citát z blahopřejného dopisu, starého 32 roků, který
obdržela zástupkyně ředitele Mgr. Jaroslava Bachorová po skončení učitelských studií od
dlouholetého učitele zdejší školy :
„Pamatuj, že vy, učitelé, budete jako zahradníci, kteří pěstují keře růží. Tu je potřeba přistřihnout,
tam zase podepřít a vědět, že vyrostou i plané výhony, ale také řada ušlechtilých růží…“
Druhá část oslav ke 40. výročí otevření nové ZŠ se konala v neděli na nově zrekonstruovaném
školním nádvoří za přítomnosti široké veřejnosti a navázala na někdejší školní akademie, ovšem
v excelentním provedení. Účinkujícími byli ti nejmenší ze mateřských škol v Deblíně, Maršově i
Svatoslavi a žáci deblínské základní školy od 1. až do 9. třídy. Samozřejmě nechyběla ani základní
umělecká škola se svými deblínskými žáky a hosté, kterými nebyl nikdo jiný než bývalá žákyně a
nyní studentka konzervatoře v Brně Eva Štěrbová, jejíž nádherný soprán se nesl školním areálem
jako svěží vítr a vystoupení mažoretek z Lažánek za řízení JUDr. Kolářové.
Hudba, mládí, radost a pohyb – to byla krásná oslava krásného výročí krásné deblínské školy.
To vše zakončilo slavnostní ukončení školního roku, které se uskutečnilo v tělocvičně ZŠ.
Byl shlédnut kulturní program žáků a žákyň. Po té následovalo vyhodnocení nejlepších žáků
jednotlivých ročníků a byly jim předány věcné dary. Na závěr se ředitel rozloučil se žáky 9. třídy a
popřál jim hodně štěstí v dalším studiu.

Primice novokněze Tomáše Koumala
Dne 24. 6. 2007 se na školním hřišti ZŠ uskutečnila slavnostní primiční mše otce Tomáše
Koumala. Kněžské svěcení dostal Tomáš v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně den předtím,
v sobotu 23. 6. 2007.
Tato slavnost deblínské farnosti se konala 60 let od primice ThDr. Františka Koláře a pro všechny
obyvatele Deblína byl tento slunečný den významnou událostí, na kterou se dlouho mnoho z nich
připravovalo a těšilo. Na mši se zúčastnilo kromě rodiny novokněze Tomáše dalších 60 kněží a
bohoslovců. Slavnostně vyzdobený prostor školního dvora a hřiště zaplnilo téměř 1800 lidí z
Deblína a okolí.
Pro všechny to byl velmi silný, nejen duchovní zážitek, za který děkujeme otci Tomášovi a
přejeme mu do budoucna mnoho štěstí v jeho kněžském životě.
Na závěr bych chtěl poděkovat za sebe i za Úřad městyse, otci Tomášovi, jeho rodině a farnosti
za nevšední zážitek.
Jiří Vitanovský

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY ke dni dětí
V sobotu 2. června se uskutečnil již 6 ročník rybářských závodů, které pro mladé rybáře uspořádal
Městys Deblín ve spolupráci s místním rybářským spolkem. Závodů se zúčastnilo 25 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 …................18 ks/566 cm
2. místo - Jakub Crha,Deblín....................... 9 ks/356 cm
3. místo - Karolína Rašovská, Deblín.......... 5 ks/217 cm
V kategorii 10 – 15 let se umístili:
1. místo – Vlastimil Michalík, Svatoslav.........
2. místo – Milan Felkl, Deblín …...................
3. místo – Martin Vejpustek, Deblín...............

3 ks/192 cm
3 ks/143 cm
4 ks/136 cm

Kriterium hodnocení byl součet délek chycených ryb
Největší rybu chytil Jakub Crha – Amur 88 cm. V tomto ročníku bylo uloveno 76 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: Městys Deblín, Lesy města Brna, Byron Hradčany, pojišťovna
Kooperativa, Mikrop Čebín, Steinhauser Tišnov, manželé Prokešovi, KV Řezáč Tišnov,
Potraviny Krátký, Bedřich Svoboda, Vladislav Kučera, Janštovi, Jan Crha, Rybářské
potřeby Silurus Kuřim, Autoopravna Karel Mičánek, Martin Vaněk, Marek Vykydal, Martin
Kříž, Jindřich Halala
Antonín Śtolfa a Jiří Vitanovský

Zasedání Zastupitelstva městyse Deblín se konalo dne 28. 6. 2007 a schválilo následující
usnesení:
Zastupitelstvo městyse:
1) schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání zastupitelstva městyse Deblín
2) schvaluje předložený program zasedání
3) schvaluje Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse Deblín
v předloženém znění
4) bere na vědomí jmenování Pavla Sojky velitelem JSDH městyse Deblín
5) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2007
6) neschvaluje změnu umístění podpěrného bodu č. 47 (sloup el. vedení) z původního
pozemku parc.č. 390/2 na pozemek parc.č. 390/3 z důvodu budoucí výstavby místní
komunikace a neschvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu č. 2406022/001 ze dne 6. 6.2007
7) odkládá projednání Smlouvy o nájmu a podnájmu nemovitostí uzavřenou mezi Městysem
Deblín, mikroregionem DSO Deblín a Markem Vykydalem do doby dodání závazného
stanoviska Centra pro regionální rozvoj Brno
8) schvaluje podání žádosti o čerpání dotace na rekonstrukci nemovitosti čp. 42 – ubytovací
prostory, vybudování sociálního zázemí v nemovitosti čp. 243 pro cyklisty a cykloturisty a
rekonstrukci návsi
9) pověřuje starostu městyse Deblín k podání inzerátu do realitní kanceláře a regionálního
tisku na pronájem části nemovitosti čp. 320 k.ú. Deblín na dobu 5 měsíců
10) schvaluje záměr městyse Deblín posílení vodovodu včetně zajištění všech podkladů pro
podání žádosti o dotaci
11) schvaluje záměr městyse Deblín výměnu oken a dveří v MŠ včetně zajištění všech
podkladů pro podání žádosti o dotaci
12) schvaluje záměr městyse Deblín rekonstrukci elektrických rozvodů ve školní kuchyni ZŠ
Deblín včetně souvisejících pracích a zajištění všech podkladů pro podání žádosti o dotaci
13) schvaluje technický návrh a umístění rozvodného zařízení dle II. varianty
14) schvaluje s doplněním vytápění nemovitosti čp. 42 v obci a k.ú. Deblín o krbovou vložku
s využitím stávajícího komínu dle předloženého nákresu
Den dětí
Sokolský den dětí se konal 2. 7. 2007 na hřišti za rybníkem a v jeho okolí. Také letos se mohly
děti z Deblína a přilehlých obcí přijít pobavit do pohádkového lesa.
Tentokrát na ně čekalo překvapení v podobě cirkusu. Takže děti v lese potkávaly klauny, artisty i
různá zvířata, která do cirkusu neodmyslitelně patří. Během této dobrodružné cesty plnily jednotlivé
úkoly: například musely projet slalom na koloběžce, proskočit ,,hořícím" kruhem, namalovat poslepu
klauna, přejít po houpající se desce, srážet míčkem plechovky, udělat holubičku na hřbetě dřevěného
koně a spoustu dalších cirkusových kousků. Za každý úkol na ně čekala odměna.
Po návratu z lesa se posilnily opečeným masem s chlebem a mohly se dál bavit ve stylu cirkusu
přímo u hřiště. Byl zde pro ně připraven kolotoč, na který měly všechny děti vstup zdarma. Dále se
mohly nejen děti, ale i jejich rodiče občerstvit cukrovou vatou, popcornem, hranolky, párky v rohlíku
a nesčetným množstvím nápojů.
Počasí nám přálo a snad také proto se zúčastnilo neuvěřitelných 121 dětí. Myslíme si, že tento
dětský den můžeme právem považovat za zdařilý, a to hlavně díky našim sponzorům, kterými byli:
Steinhauser Tišnov, Zdeněk Brůžička ml., ZD Deblín, Bedřich Svoboda, Ludmila Lahodná, Bohumil
Krátký, OÚ Úsuší. Ale také všem dobrovolníkům, kteří nabídli svoji pomocnou ruku a ve svém
volném čase připravovali a organizovali celé odpoledne.
Všem Vám moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci i na hojnou účast našich dětípři příštích
akcích.
Za TJ Sokol

Kučerová, Zavřelová

Zpráva o činnosti SDH Deblín v letním období
Jako každý rok, tak i letos, nám letní přípravu narušují výlety a dovolené členů SDH, kdy trénují
nekompletní družstva a to se odráží i na soutěžní účasti, ale na tento jev jsme si už zvykli. I přesto
družstvo mladých hasičů provádí pravidelnou přípravu na hřišti u základní školy. Družstva mužů a
žen zajíždí do hasičského areálu SDH Březina, kde nám místní hasiči vychází vstříc a určitě si za
to zaslouží poděkování. Hlavní náplní naší práce byl závodní hasičský agregát PS18. Realizace
tohoto záměru byla nákladná, takže hlavním úsilím bylo shánění finančních prostředků. Nakonec
se vše povedlo a v současnosti testujeme a seznamujeme se s novým strojem.
Poděkování
Jak jste si mohli všimnout, hasiči provedli sběr železného šrotu. Další podobnou akci plánujeme v
měsíci říjnu. Tímto bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří nám touto formou přispívají.
Děkujeme.
Z
a SDH Deblín Petr Pokorný

Výzva pro vlastníky nemovitostí v Deblíně
Městys Deblín oslovil všechny vlastníky nemovitostí v Deblíně, aby se dostavili do kanceláře úřadu
městyse Deblín k odsouhlasení navržené trasy domovní kanalizační přípojky a to
nejpozději do 13. 7. 2007. Mnozí vlastníci již domovní kanalizační přípojku písemně odsouhlasili,
ale ještě zhruba polovina domácností tak neučinila. Upozorňujeme, že se tento termín kvapem
blíží.

Na závěr si Vás dovolujeme pozvat na vystoupení nejznámější moravské cimbálové kapely

Městys Deblín ve spolupráci s Římskokatolickou farností Deblín
Vás srdečně zvou na

Letní večer s Hradišťanem
29. 7. 2007 v 18:00 hodin Deblín – dvorní trakt Základní školy
Vstupné: 150,- Kč

Předprodej a rezervace vstupenek od 18. června 2007 - Úřad městyse Deblín na tel. 549 430 185
po – pá: 8:00 do 14:00 hodin, středa do 17:00 hodin nebo e-mail: obec@deblin.cz
Farní úřad Deblín od 18. června 2007 do 22. července 2007 na tel. č. 605 900 544

