DEBLÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník XIV, duben - červen 2008, list Úřadu městyse Deblín
V dnešním Deblínském zpravodaji si přečtete: Usnesení z veřejného zasedání ZM
Deblín, využití dotací pro rozvoj Deblína, kvalita vody – obecní vodovod, ZŠ Deblín,
informace z farnosti Deblín, akce TJ Sokol Deblín, Rybářský den, informace SDH Deblín,
Slunečnice Deblín

Slovo starosty
Vážení občané, milá mládeži!
V uplynulých letech se podařilo nastartovat rozvoj našeho městečka z veřejných financí, tj.
ze státního rozpočtu, krajských rozpočtů i našeho obecního rozpočtu. Vše, co bylo a bude
vybudováno je určeno pro vás, obyvatele Deblína. O to víc je zarážející a smutné, že dochází
ve stále větším rozsahu k devastaci obecního majetku. Počmárané čekárny a jejich okolí,
poškozená a počmáraná omítka nově zrekonstruovaného Obecního domu a další prohřešky
svědčí o nezájmu, nekázni a především nevychovanosti naší milé mládeže. Apeluji proto na
vás všechny, mladé i starší obyvatele a především naši mládež, aby veřejný majetek chránili a
případné škody a jejich původce bezprostředně oznámili na Úřadu městyse Deblín. Nezájem
ze strany nás všech zhoršuje podmínky pro cestování i odpočinek.
Jiří Vitanovský, starosta

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Deblín, konaného
dne 19. 5.2008
Zastupitelstvo městyse:
1. schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 13. zasedání zastupitelstva městyse Deblín
Marka Vykydala a Bedřicha Svobodu
2. schvaluje předložený program zasedání
3. schvaluje celoroční hospodaření – závěrečný účet za rok 2007 bez výhrad
4. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2008
5. schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 50 tis. Kč na Opravu ohradní zdi
kostela sv. Mikuláše v Deblín, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu JMK.
6. schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu JMK v roce 2008 v rámci Programu
rozvoje venkova ve výši 155 tis. Kč na akci chodník pro pěší.
7. schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
8. schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu ve věci umístění zemního kabelu NN do pozemku parc.č. 76 v k.ú.
Deblín
9. schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 290/2 o výměře 96 m2 , parc.č. 290/3 o
výměře 90 m2 a parc.č. 290/4 o výměře 63 m2 v obci a k.ú. Deblín z vlastnictví
Jihomoravského kraje do vlastnictví městyse Deblín a uzavření darovací smlouvy
10. schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
1-273/2008- 14 na výstroj a výzbroj pro JSDH Deblín ve výši 80 tis. Kč.
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11. povoluje stavební zásah spočívající v úpravě v zadní části budovy čp. 42 - vybudování
výdejního okna 70 x 90 cm. Zásah bude proveden na vlastní náklady nájemce pana
Marka Vykydala.
12. neschvaluje vyhlášení záměru městyse Deblín ve věci odprodeje části pozemku parc.č.
1227 v k.ú. Deblín o výměře cca 100 m2.
13. neschvaluje vyhlášení záměru městyse Deblín ve věci odprodeje pozemku parc.č. 908
v k.ú Deblín o výměře 79m2.
14. schvaluje vyhlášení záměru městyse Deblín ve věci odprodeje části pozemku parc.č.
3814 v k.ú. Deblín o výměře cca 400 m2. Výměra prodávané části pozemku bude
upřesněna po vyhotovení geometrického plánu
15. schvaluje nezvyšování odměn členům Zastupitelstva městyse Deblín dle NV č.
79/2008 Sb. odměny ponechat ve stávající výši
16. schvaluje rekonstrukci zbývajících nebytových prostor v obecním domě čp. 320 dle
vypracované projektové studie střediska služeb a ukládá paní Gruberové prověření
všech možností financování této rekonstrukce
17. schvaluje vyhlášení záměru pronájem části pozemku parc.č. 285 o výměře cca 60 m2
v obci a k.ú. Deblín. Jedná se o zastavěnou plochu stávající budovy za účelem
vybudování sociálního zázemí pro cykloturisty
18. neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů včetně udělení plné moci pro firmu AVE CZ odpadové hospodářství
19. bere na vědomí zhotovitele zakázky „Zhotovení, dodávka a montáž zařízení obecní
knihovny“ firmu Truhlářství Nahodil Antonín, Předkláštěří

Rozvoj Deblína a přijaté dotace v roce 2007 a 2008
V roce 2007 a 2008 bylo vyhlášeno několik dotačních titulů pro municipální sféru a
z těchto byly vybrány právě ty, které jsou pro Deblín vhodné a zejména použitelné.
Z krajských rozpočtů bylo požádáno o finanční příspěvek na vybudování chodníku pro pěší
do části „Pod cihelnou“ a získali jsme 158 tis. Kč v roce 2007 a 155 tis. Kč v roce 2008
z nejvyšší možné částky 200 tis. Kč. Dále jsme získali z krajských rozpočtů 64 tis. Kč v roce
2007 a 30 tis. Kč v roce 2008 na poradenskou činnost a tato částka bude použita pro DSO
Deblín na další rozvoj z prostředků EU. Nebyli jsme úspěšní se žádostí o dotaci na
vybudování koncových prvků pro zabezpečení obyvatelstva i přesto, že jsme v rozmezí 4 let
žádali podruhé. V uplynulém roce byl však vybrán zdařilý projekt s názvem „Děti a my pro
budoucnost Deblína“, který byl iniciován vyhlášenými dotačními tituly pro rozvoj venkova
Ministerstvem pro místní rozvoj. V tomto projektu jsme získali částku 400 tis. Kč, která byla
použita v souladu s projektem na konečnou úpravu návsi v prostoru za Obecním domem.
Tento projekt zahrnuje dlážděnou plochu s kamennou zídkou, hrací plochu pro děti, veřejnou
zeleň, hrací prvky a lavičky s odpadovými koši. Na projektu spolupracovali žáci deblínské
školy ve věku 10-14 let, kteří si říkají SUPER-ÁCI, za vedení učitelky RNDr. Ireny
Zimandlové a krajinářky ing. Jitky Večeřové-Wagnerové.
Částka, kterou jsme v získali roce 2007, činí 622 tis. Kč a je již viditelná na předmětném
chodníku a úpravě prostoru pro volný čas v těsné blízkosti středu Deblína.
V letošním roce jsme získali částku celkem 205 tis. Kč z rozpočtu JmKÚ a na podzim
bude zahájena postupná rekonstrukce staré hřbitovní zdi, která se řadí ke kulturním
památkám. Rekonstrukce si vyžádá dofinancování z obecní pokladny a bude rozdělena do
několika etap.
Zahájení poslední etapy výstavby chodníku pro pěší „Pod cihelnou“ je plánováno rovněž
na podzimní měsíce po získání pravomocného stavebního povolení. Předpokládaný rozpočet
činí cca 1 milion Kč. Rovněž zde bude stavba výrazně dofinancována z obecního rozpočtu.
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A co do budoucna?
Prioritou zůstává výstavba ČOV a kanalizace. V současné době čeká zpracovaná žádost na
jednání Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který rozhodne zda a kolik financí pro náš
projekt uvolní. Sledovány jsou další výzvy z programu životní prostředí, zatím se nepodařilo
splnit požadavky nutné pro přijetí žádosti. V příštím jednání rozhodne zastupitelstvo o dalším
rozvoji Deblín a na základě tohoto rozhodnutí budou zpracovány projekty a následně žádosti
o přidělení dotací v souladu s vyhlášenými výzvami na rok 2008.
V roce 2007 byly vyhlášeny dotační tituly na využití fondů EU pro období 2007-2013. Pro
nás je nejpoužitelnější tzv. ROP – t.j. Regionální Operační Program, tedy bratříček SROP, ze
kterého jsme čerpali v roce 2006 finance pro DSO Deblín v projektu „Rozvoj turistiky
cykloturistiky a sportu“. Poměrně vysoká částka z fondů EU je určena na zlepšení životního
prostředí, tato však bude pro vysoký zájem vyčerpána velmi rychle. Z tohoto programu je pro
příští rok uvažováno financování sociálního zázemí pro již vybudované Centrum turistiky ve
středu Deblína, jehož projekt se v současné době připravuje.
Vyhlášené dotační tituly jsou bedlivě sledovány a v souladu s rozhodnutím zastupitelstva
využívány, neboť doba jejich trvání je omezena. Pokud se podaří dotaci získat byť na
zlepšení, které zatím nepatří do priorit, je rozumné peníze získat a využít pro zkvalitnění
života nás všech. Ostatně, projděte se Deblínem a oči vám napoví.
Anna Gruberová, místostarosta

Kvalita pitné vody z obecního vodovodu
Úřad městyse Deblín, správce obecního vodovodu, musí pravidelně provádět odběry vzorků pitné
vody . Rozbory se provádí v akreditovaných laboratořích v Brně. Za rok se musí odebrat 3 odběry na
zkrácený rozbor a 1 odběr na úplný rozbor včetně rozboru na alfa a betu aktivitu a radon.
Předložené vzorky ve všech ukazatelích (dle zák. č. 252/2004 Sb.,) vyhovují požadavku na pitnou
vodu. Pro vaši informaci uvádíme některé zkoušené ukazatele a jejich hodnotu nalezenou ve vzorku.
Zájemci se mohou s protokoly o provedených zkouškách blíže seznámit na úřadě městyse Deblín.
Zkouška
Dusičnany
Dusitany
Barva
pH
Zákal
Železo
CHSK (Mn)
E.coli
Koliformní bakterie
Abioseston
Chuť
Pach

ukazatele
dle
vyhl. hodnota nalezená ve
MZČR. č.252/2004 Sb. vzorku odebraném dne
16. 6.2008
Max. 50,0
12,60 mg/l
Max. 0,500
0,012 mg/l
Max. 20
3 mg/l Pt
6,50-9,50
7,33
Max. 5,00
0,50 ZF
Max. 0,20
0,01 mg/l
Max 3,00
0,32 mg/l
Max. 0
0 KTJ/100 ml
Max 0
0 KTJ/100 ml
Max. 10
1%
přijatelná
přijatelná
přijatelný
přijatelný

Nastává teplé období a tím dochází i ke zvýšené spotřebě pitné vody. Apelujeme na všechny
odběratele vody, aby s vodou v letních měsících šetřili. Městys Deblín vstoupil do jednání se
společností Lesy města Brna, a.s. ve věci vybudování nového průzkumného vrtu a provedení
čerpacích zkoušek. V současné době je uzavřena Smlouva o společné účasti na investici a dořešují se
finanční záležitosti. Pokud by výsledky dopadly dobře, uvažujeme o vybudování výtlačného potrubí a
tím pádem k posílení stávajícího vodního zdroje.
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Škola informuje
V letošním školním roce navštěvovalo deblínskou základní školu 158 žáků. Poprvé se ve
škole vyučovalo podle školního vzdělávacího plánu „ Škola pro život“, a to v 1. až 6. ročníku.
Lze konstatovat, že tento školní rok byl pro školu úspěšný. S vyznamenáním prospělo 80
žáků, což je víc jak 50%. Jeden žák neprospěl a bude dělat opravnou zkoušku v posledním
prázdninovém týdnu. Žákům bylo uděleno celkem 22 pochval za nadstandardní výkony
v reprezentaci školy v oblasti soutěží a olympiád v okresním i krajském měřítku, což je
potěšující. Na druhé straně však byly uděleny žákům, kteří hrubě porušovali svým chováním
Vnitřní řád školy, 4 napomenutí třídního učitele, 6 důtek ředitele školy, 3 dvojky a 1 trojka
z chování. Jsou to žáci a není jich málo, kteří se během školního roku dopouštěli vandalismu
– ničení školního majetku, šikany, krádeží a vulgárního osočování spolužáků, učitelů i dalších
zaměstnanců školy. Nelze trpět takové přestupky žáků, jako je kouření na školním záchodě a
v těsné blízkosti školy. Často jsme se setkávali s tím, že informace rodičům, ať osobní nebo
písemné o těchto výše uvedených nežádoucích jevech jejich dětí nepřinášely žádané výsledky
a přetrvávaly dále. S pohledem do budoucna bude nutné dále zkvalitnit spolupráci s rodinami
těchto žáků s tím, že jim budou důrazně připomenuty jejich povinnosti v oblasti rodičovství a
důsledky jejich neplnění.
Škole se podařilo splnit a zabezpečit dva základní úkoly. První spočívá v tom, že se naši
„ prvňáci“ naučili psát, číst a počítat – samozřejmě díky své paní učitelce a také jejich
přirozené touze tyto základy vzdělání zvládnout. Druhý úkol - připravit naše „deváťáky“
k přijímacím zkouškám na SŠ a gymnázia, lze považovat za úspěch školy.
Škola nabídla během školního roku žákům práci ve třech zájmových útvarech: informatika –
počítače, sportovní činnost a dívčí klub. Do těchto útvarů chodilo 78 žáků, kteří tam trávili
velmi kvalitně svůj volný čas. Více jak 50 žáků navštěvovalo ve třech uměleckých oborech
ZUŠ Tišnov – detašované pracoviště Deblín, což svědčí o tom, že zájem našich žáků
vzdělávat se v oblasti hudební a výtvarné je značný. Tito žáci uplatňují svůj um při různých
veřejných akcích – např. vystoupení při přivítání deblínských občánků, vystoupení v Domově
sv. Alžběty na Žernůvce a neposlední v řadě v Domě pečovatelské služby pro nemocné a
přestárlé lidi v Předklášteří. Těmto aktivitám žáků je třeba dát po všech stránkách „ zelenou“
Škola připravila během školního roku pro své žáky řadu zajímavých exkurzí, zájezdů,
návštěv divadla i kina. Z těch nejzajímavějších připomínáme zájezd do Vídně, Prahy,
brněnského planetária, divadla Radost, Městského divadla v Brně, kina Skala atd.
Škola také žije společenským životem. To, že učitelé do školy přicházejí a odcházejí je
naprosto normální a nikdo s nad tím nepozastavuje. Když ale odchází pedagog po 25 letech
trvalého působení ve zdejší deblínské škole, to je věc nevídaná.
Dnem 27. června 2008 ukončila svou učitelskou dráhu v deblínské škole paní Alena Vítová
a odchází do důchodu. Všichni oceňujeme její věrnost zdejší škole a děkujeme jí za
pedagogickou práci na úseku vzdělávání žáků. Mnoho žáků naší školy, dnes již rodičů a
studentů, na ni vzpomínají s láskou a spojují ji nejen s výukou němčiny, ale hlavně s tělesnou
výchovou, kde dala mnohým nahlédnout do základů a tajů volejbalu, který se stal deblínským
sportem č. 1
Paní učitelce Aleně Vítové přejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho štěstí.
Jiří Habart, ředitel ZŠ
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Římskokatolická farnost Deblín
Vedle pravidelných bohoslužeb v úterý, pátek, sobotu a neděli v našem farním kostele sv.
Mikuláše v Deblíně jsme během posledních měsíců mohli společně prožít různé události.
Koncem března o velikonoční neděli Vzkříšení Páně jsme v zaplněné Sokolovně mohli
shlédnout pohádku O červené Karkulce v podání našeho farního divadla a prohlédnout si
velikonoční výstavu výrobků našich dětí v prostorách deblínské fary. Začátkem dubna jsme
prožili jedno nedělní odpoledne nad postavou sv. Filipa Neri a 20. dubna mohli navštívit
recitační pořad olomouckého herce Kamila Kouly „Malý princ“ v našem kostele. Měsíc
květen jsme společně zahájili už tradiční poutí na Prosatín ke kapličce Panny Marie
Růžencové. Některé děti se zúčastnili Ministrantského dne v olomouckém semináři. Koncem
května nás navštívil P. Jozef Kováčik, tiskový mluvčí Konference biskupů Slovenska, který
sebou přivezl aktuální dokumenty o situaci afrických dětí umírajících na AIDS a podmínkách
opuštěné mládeže v moskevském metru. V pátek 6. června nás potom navštívily sestry z
Institutu Servi della Sofferenza s přednáškou „Padre Pio a jeho duchovní poselství“. V
polovině června jsme byli pozváni bývalým panem farářem otcem Jiřím Palečkem na Vranov
u Brna, kde jsme poděkovali za 30 let jeho kněžské služby. Radostným dnem pro naši farnost
byla neděle 22. června, kdy 10 dětí z naší a okolních farností přistoupilo poprvé ke svatému
přijímání. Odpoledne byli všichni zváni na farní dvůr, kde si děti z deblínské mateřské školky
připravily krátký program, který pokračoval povídáním zástupců brněnské Školy vodících psů
pro nevidomé a ukázkami náročné služby těchto věrných pomocníků pro zrakově postižené.
V neděli 29. června oslavíme slavnost patronů naší brněnské diecéze sv. Petra a Pavla.
Tím zahájíme Rok sv. Pavla vyhlášený papežem Benediktem XVI. k 2000. výročí narození
tohoto apoštola národů, k jehož hrobu poputujeme příští rok koncem května při naší farní
pouti do Říma. Během letních prázdnin se můžeme od 6. do 13. července těšit na
Charismatickou konferenci na brněnském výstavišti, ve dnech 18. - 20. července setkání české
a slovenské mládeže na Velehradě a 19. července požehnání opravených křížů v Kuřimském
Jestřabí a na Blahoňově. Během prázdnin bude také pokračovat za pomoci obětavých farníků
rekonstrukce farního kostela a deblínské fary.
Aktuální informace o dění v naší farnosti můžete nalézt na internetových stránkách farnosti
www.farnostdeblin.cz.
Zároveň vás všechny srdečně zvu k zapojení do života naší farnosti.
P. Oldřich Chocholáč

Sokol Deblín informuje:
DEN MATEK V DEBLÍNĚ

Tato nová akce proběhla 3.5.2008 od 14:00 hod v sále Sokolovny Deblín. Ke Dni matek
si děti připravily krásný program, který se skládal z pásma básniček, vtipů, hraní na hudební
nástroje, aerobiku, stepu, rytmiky a dokonce i divadla.
Na akci vystoupili i přespolní hosté – mažoretky z Lažánek a mateřská škola ze
Svatoslavi. Nakonec, jako překvapení, dostaly všechny maminky od svých dětí krásnou
oranžovou gerberu.
Akce měla velký úspěch, přišlo se podívat více jak 65 maminek a vystoupilo mnoho dětí.
Marcela Kučerová a Tereza Vítová
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DEN DĚTÍ V DEBLÍNĚ

Den dětí s večerníčkovou tématikou proběhl dne 31.5.2008 od 14:30 na hřišti a v lese u
rybníka v Deblíně. Počasí bylo po celý den nádherné a slunečné. Kromě trampolíny, kolotoče
a cukrové vaty bylo zajištěno i občerstvení.

Děti procházely celý večerníčkový les, který měl celkem 10 stanovišť. Mohly potkat
Makovou panenku společně s Emanuelem, kteří je přivítali hned na startu. V lese na ně čekal
Rumcajs s Mankou, Víla Amálka, Večerníček, Pat a Mat, Včelí medvídci, Křemílek a
Vochomůrka, Mach a Šebestová, Králíci z klobouku, Malá čarodějka a Krteček.
Akce se zúčastnilo více jak 140 dětí a mnoho a mnoho dospělých. Za každou disciplínu
byly děti náležitě odměněny. Na fotky z akce se můžete podívat na stránkách:
www.akceprodeti-deblin.wz.cz !!
A co chystáme dále? Jako každoročně budeme pořádat v září tradiční drakyáda. Všechny
vás srdečně zveme.
Marcela Kučerová a Tereza Vítová

Rybářský spolek informuje
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY ke dni dětí
V sobotu 24. května se uskutečnil již 7 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 – Pavla Slezáková, Úsuší
2. místo – Leoš Sojka, Svatoslav
3. místo – Martina Štolfová, Deblín

V kategorii 10 – 15 let se umístili:
•
•
•

1. místo – Josef Slezák, Lomnička
2. místo – Radim Michalík, Deblín
3. místo – Jonáš Florián, Tišnov

Kriterium hodnocení byl součet délek chycených ryb Největší rybu chytil Josef Slezák –
Amur 88 cm.
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,, Jan Crha, Marek
Vykydal, Anita Musilová Rybářské potřeby, Oldřich Klouda, Marek Štěrba, Pavel
Sojka – Coca cola, Leoš Sojka – Rybářské potřeby Brno, Nejez stavitel, Josef Mojžíš.
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY „ Deblínský kapr“
Závody se uskutečnily v sobotu 14. června. Zúčastnili se ho dospělí členové rybářského
spolku a pozvaní sponzoři.
Kriterium hodnocení byl součet délek kaprovitých ryb, kde 1 cm byl hodnocen 5 body. U
ostatních ryb byl hodnocen 1 bodem.
•
•
•

1. místo – Petr Pokorný, Deblín
2. místo – Josef Vašica, Tišnov
3. místo – Aleš Rašovský, Deblín

Všem vyhodnoceným závodníkům blahopřejeme a těšíme se na příští rok
Petrův zdar
Antonín Śtolfa a Jiří Vitanovský

Mateřský klub SLUNEČNICE v Deblíně
Co se událo od března nového? Snad nejdůležitější věcí je, že se stále rozšiřují naše řady,
a to nejen o deblínské maminky, ale i o maminky z okolních vesnic (např. z Braníškova,
Úsuší, Lažánek,…). V březnu nás bylo 65, a nyní – na konci června – je to už dokonce 70
členů (maminky + děti).
A další krásnou novinkou je to, že dalších 7 členů je „na cestě“. Všem nastávajícím
maminkám přejeme krásná a zdravá miminka, která jim budou dělat jen a jen radost.
A co se děje dál? V měsíci březnu nás navštívila dětská psycholožka, která nám udělala
zajímavou besedu na téma období vzdoru u malých dětí. Poté přišla doba Velikonoc a my
jsme nezahálely a vyráběly jsme velikonoční dekorace. Také jsme zkusily tvoření z korálek a
neopomněly jsme ani naši oblíbenou ubrouskovou techniku. V dubnu také maminky
navštívily se svými ratolestmi solnou jeskyni v Tišnově. Výlet to byl velice vydařený.
V květnu nám bohužel oba dva státní svátky vyšly na čtvrtek, takže schůzek bylo poskrovnu.
V červnu proběhl minibazárek a také plánování hudebního vystoupení Standa a Vanda.
O prázdninách sice mateřský klub bude uzavřen, ale nebrání to tomu, aby se maminky dál
individuálně scházely, či podnikaly výlety.
A to nejdůležitější nakonec: chtěly bychom vás pozvat na vystoupení hudebního dua
pro děti – Vanda a Standa. Vystoupení se bude konat pod záštitou městyse Deblín na
školním dvoře v Deblíně 13.7. od 14:30 hodin. Občerstvení i překvapení pro děti zajištěno.
Při nepříznivém počasí bude akce přesunuta do Obecního domu v Deblíně.
Pokud chcete vědět více o našem klubu, či se chcete jen podívat na naše výrobky, výtvory
a fotky dětí, tak určitě zavítejte na stránky: www.akceprodeti-deblin.wz.cz !
Tereza Vítová
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Jednotka SDH informuje:
Vážení občané.
Rád bych prohodil pár slov o jednotce dobrovolných hasičů. Jednotka byla nově zřízena
koncem července 2007 usnesením zastupitelstva městyse Deblín. Na počátku stálo jen
nadšení, protože neměla téměř žádné vybavení. V brzké době se podařilo uvézt do provozu
požární automobil Š 706 RTHP. Díky finanční pomoci městyse ve výši 90 000,- Kč a
materiální pomoci SDH jsme jednotku částečně vybavili. V roce 2008 městys odkoupil od
SDH přepravní hasičský speciál AVIA A 30K. Obdrželi jsme dotaci od JMK ve výši 80 000
Kč a pořídili další vybavení.
V současné době má jednotka 13 členů. Vybavena je požární cisternou Š 706 RTHP,
přepravním hasičským speciálem AVIA A30K, motorovou stříkačkou PS 12 a motorovou
pilou. Členové jednotky na svoji ochranu mají 3 zásahové obleky ZAHAS, 6 přileb Gallet, 6
párů ochranných bot, 10 pracovních obleků PS ll a 10 párů pracovních rukavic.
V současné době je jednotka zařazena do Hasičského záchranného systému v kategorii JPO V.
Zatím nás bylo vidět při pomoci na akcích pořádané městysem a jiných drobných
úkolech.Také jsme úspěšně zvládli první cvičný poplach s jednotkou profesionálních hasičů
s Tišnova. Doufám že se nám povede dobře i nadále a velmi rádi přivítáme každého nového
člena který by měl zájem se k nám přidat.
Pavel Sojka, velitel JSDH

Hurá na prázdniny !!!
Hezké letní počasí s naším toužebným přáním trochy deště do obecní studny, hodně
pohybu a dětského smíchu v prázdninových měsících, mládeži trochu práce na placené
brigádě, aby finančně ulevili svým starostlivým rodičům a všem ostatním mnoho
pohody, aktivního odpočinku a dobré nálady o dovolených přeje
zastupitelstvo městyse Deblín
INZERCE:
Prodám loďku – plachetnici s příslušenstvím včetně podvozku. Informace a případná prohlídka po
dohodě na tel. 602 750 980 .
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