DEBLÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník XV, leden - březen 2009, list Úřadu městyse Deblín
V dnešním Deblínském zpravodaji si přečtete: Slovo starosty-Poděkování Dámského klubu – Jak
se nám žije ve školce – Upozornění lesů - Nábor do zápasnického oddílu – Vynikající úspěch
zápasníků na turnaji v Hodoníně – Orientační běžci opět ve sportovním areálu U Myslivny –
Velikonoce – Z činnosti SDH Deblín – ZŠ informuje – Zprávy z matriky – Vítání občánků –
Vandalismus na hřbitově
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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte mi napsat pár řádků, kde bych se zmínil o věcech, které Vás v současné době nejvíce
zajímají.

Kanalizace
V roce 2008 na podzimních zasedáních zastupitelstva se začalo konkrétně hovořit o výstavbě
kanalizace. Bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, uzavíraly se smlouvy a prováděly
se nezbytné úkony k realizaci této akce. Zhotovitelem výstavby ČOV a kanalizace v Deblíně bylo
vybráno sdružení firem – Ekostavby Brno, VHS Bohemia a Stavos Brno. Celá kanalizace si vyžádá
finanční prostředky ve výši asi 73 mil. Kč a zatrubnění potoka Závistky další 4 mil. Kč . Koncem
roku 2008 jsme podali na Ministerstvo zemědělství žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova.
Začátkem měsíce března 2009 jsme obdrželi zprávu, že naše žádost byla zařazena do seznamu akcí
financovaných ze státního rozpočtu pro rok 2009. Myslím si, že jsme udělali první pozitivní krok a vše
je na dobré cestě. S výstavbou se počítá v letech 2009 – 2011. Na pracovních schůzkách konaných na
úřadě městyse se rozdělila výstavba na tři etapy. První etapa se uskuteční již letos. Bude zahájena
stavba ČOV a odkanalizovány části Pod cihelnou, Hrad, Dvůr, Pod Křibem a střed obce. Zároveň byli
na úřad městyse pozváni občané, kterých se první etapa týká, aby odsouhlasili projektovou
dokumentaci a podepsali žádost o vydání územního souhlasu k domovní kanalizační přípojce. Ostatní
občané budou zváni během podzimních měsíců. Ten, kdo si na domovní přípojku netroufne sám, bude
mít možnost využít pracovní skupinu, která pomůže s výkopovými pracemi. Doufám, že všechno
vyjde podle našich představ a v roce 2011 bude mít Deblín funkční kanalizaci.

Dům služeb
V roce 2004 koupila obec zchátralý objekt bývalé restaurace Vysočina. Stavbu částečně
zrekonstruovala z finančních prostředků Ministerstva financí a z vlastních zdrojů. Byly vybudovány
dva společenské sály, salonek a sociální zařízení. Budova dostala novou střechu a zateplenou fasádu..
V roce 2007 vznikla za přispění manželů Kolíbalových prodejna smíšeného zboží. Zbývala však ještě
zadní část, půdní prostory a část suterénu. Tyto prostory jsme prostřednictvím inzerátů a realitních
kanceláří nabízeli k pronájmu, ale tento záměr se nezdařil. Zastupitelstvo schválilo, že prostory
projdou rekonstrukcí na Dům služeb. Ke zhotovení zakázky byla vybrána firma Stylstav Křižanov.
V přízemí budovy vznikly společenské prostory, které budou využívat zejména mateřské centrum
Slunečnice a centrum volného času – Dámský klub. Dále zde bude umístěn archiv úřadu. V prvním
nadzemním podlaží vznikla ordinace praktického lékaře a zubní ordinace. Ve druhém nadzemním
podlaží zubní laboratoř, provozovna kadeřnictví a kosmetiky.
Kolaudace proběhla 2. dubna. Po odstranění drobných závad a úplném dokončení stavby dojde k
přestěhování stávajících ordinací a provozoven do nových nebytových prostor.
Na měsíc květen připravujeme slavnostní otevření Domu služeb – Den otevřených dveří. O přesném
termínu budete včas informováni.

Voda
Z důvodu velkého sucha jsme od srpna do října loňského roku museli prostřednictvím našich
hasičů navážet pitnou vodu. Z těchto důvodů jsme přistoupili k provedení průzkumného vrtu. Tyto
práce budou zahájeny jakmile to dovolí počasí. V případě, že bude vrt dostatečné silný provedli
bychom posílení stávajícího zdroje pitné vody. Vyřešili bychom tak jedno z nejbolavějších míst, které
Deblín trápí.
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Co plánujeme ještě v r. 2009
Městys má záměr dále pokračovat v opravě hřbitovní zdi, proto jsme znovu požádali Krajský úřad
o neinvestiční dotaci. Čeká nás také rekonstrukce osvětlení v tělocvičně Základní školy a oprava
školních šaten. To vše v případě, že nám bude schválena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
Úkolů je před námi mnoho, některé velmi těžké, ale věřím, že je všechny splníme.
Jiří Vitanovský

Jak se nám žije ve školce
„ O DEBLÍNSKÝ KOPEC “
Hned první den letošního roku jsme závodili na zahradě v bobování – „ O deblínský kopec “. Děti si
nejen přirozeně zasportovaly, ale také si odnesly na památku diplom a sladkou odměnu.

VÝSTAVA BETLÉMŮ
V úterý 6. ledna jsme byli pozvaní na místní faru, kde se konala výstava betlémů. Příjemným a
trpělivým průvodcem nám byl pan farář, který nás poté provedl i po kostele. Děti si odnesly z výstavy
i prohlídky kostela mnoho dojmů.

KARNEVAL
Ve čtvrtek 19. února jsme si uspořádali ve školce karnevalový den. Děti se velice těšily a už i týden
před karnevalem připravovaly doma s rodiči masky, zatímco ve školce jsme si společně vyzdobili
třídu. Ve čtvrtek nás potom navštívili i nejstarší kamarádi ze základní školy, kteří si pro nás připravili
soutěže. Karnevalový den byl pro děti plný bujarého veselí a domů odcházely šťastné, plné prožitků a
se sladkou odměnou.

DIVADLO
V pátek 20. února k nám do školky zavítalo divadélko „ Bubeníček “ z Brna s pohádkami „ Běží
liška k táboru “ a „ O veliké řepě “, do kterých divadelníci zapojili i děti. Pozvali jsme i děti z Maršova
a všem se nám představení moc líbilo.

MŮJ KAMARÁD KNIHA
V pondělí 2. března jsme měli domluvenou exkurzi do místní knihovny. S milým úsměvem a
sladkostí nás přivítala paní knihovnice Lubomíra Sojková, která nám trpělivě odpovídala na všetečné
otázky a půjčila nám vybrané knížky do školky. Děti odcházely s ponaučením, jak se ke knížkám
správně chovat.

PLANETÁRIUM
V pondělí 16. března jsme se vypravili na výlet do brněnského planetária na představení „Není drak
jako drak “. Děti byly formou pohádky seznámeny s noční oblohou a různými souhvězdími, např.
Velký pes, Zajíc, Drak, Had, ……….

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – KERAMIKA
Ve středu 18. března se po spinkání sešli rodiče s dětmi na odpoledním tvoření s velikonoční
tématikou. Přinesli si dobrou náladu, spoustu nápadů a výrobků z hlíny utěšeně přibývalo. Nakonec se
některým ani nechtělo domů.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 29. března bylo v Deblíně vítání nových občánků.
Svým pásmem písniček a básniček jsme ve slavnostní den přispěli i my, děti ze školky. Nakonec jsme
předali maminkám kytičku a dárečky od obce a MŠ.

Naše poděkování patří všem, kteří nám s uvedenými akcemi pomohli.
děti a učitelky MŠ

Dámský klub
Poděkování
V pátek 6. března uspořádal dámský klub ve spolupráci s úřadem městyse Deblín společenský
ples. Tímto patří poděkování sponzorům kteří, se svými příspěvky do tomboly zasloužili o jeho
celkový úspěch.
Akci sponzorsky zajistili:
Drogerii – Juříčková Jitka, Potraviny Krátký, Steinhauser s.r.o., Potraviny Helena, ZD Deblín, Mikrop
Čebín, Libuše Matoušková, Ekofarma Štěrba, Kosmetika Lahodná, restaurace Na Gruntě, Themis
s.r.o. Brno.
V nemalé míře přispěly i návštěvnice klubových akcí. Touto cestou všem děkujeme.
Pořadatelé
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Upozornění
Jízda terénními vozidly mimo pozemní komunikace – konkrétně v lesních porostech a na
polích se stává velkým problémem.
Můžeme se zeptat, kde se tento fenomén vzal? Je jasné, že většinou zejména mladí lidé
podlehnou reklamě a stále dostupnější ceně čtyřkolek a terénních motorek.
Je to móda, která se ohání jakousi volností pohybu a adrenalinu v přírodě - podstata je
jednodušší – prodat co nejvíce výrobků.
Výrobci ale zapomněli, že v ČR téměř neexistují areály pro takovéto stroje a při provozu
těchto strojů mimo pozemní komunikace se řidič dopouští několika porušení zákona. Často se
jedná o velmi bezohledné ničení cizího majetku - v lesích přejíždějí zasázené paseky nebo
stromky vzniklé přirozenou obnovou pod porostem a to samé na zasetých polích. Ruší zvěř,
ničí cesty, vytváří hluboké erozní rýhy a jsou nebezpečím pro běžné turisty a cyklisty. Ve
vyspělých zemích by si něco takového nikdo nedovolil, protože tam je vžitá úcta k přírodě a
cizímu majetku. V ČR přetrvává stále podvědomí, že "všechno je všech" a je mi jedno, co s
tím bude. Jak by se tvářil řidič terénního vozidla, kdyby se jemu podobný proháněl po jeho
zahradě?
Pro informaci je třeba uvést, jakého protiprávního jednání se řidič motorového vozidla mimo
pozemní komunikace dopouští (čerpáno od Policie ČR, správa Jihomoravského kraje):
Podle lesního zákona č. 289/95 Sb. je tato činnost výslovně označena jako zakázaná.
Příslušný k řešení této problematiky je orgán státní správy lesů, který uloží pokutu až do výše
100 000,- Kč tomu, kdo provádí činnosti v lese zakázané. Pokud se osoba tohoto jednání do
jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí dopustí opakovaně, lze uložit pokutu další, a
to až do výše dvojnásobku. Těžiště řešení dané problematiky je však na orgánech obcí s
rozšířenou působností, které vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona a jsou
oprávněni k ukládání pokut. Přestupku se však dopouští i ten, kdo v rámci obecného užívání
lesa zde bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem (pokutuje orgán státní
správy - až do výše 5000,- Kč). Dle konzultace by ale dané nemělo být aplikováno ve vztahu
k "problematice motorkářů a čtyřkolek". Vysvětlení na příkladu: Houbař jede do lesa les
užívat k houbaření a poruší zákaz vjezdu - přestupek se sankcí do 5000,- Kč, "motorkář",
který si sem přijíždí "zajezdit", tedy nejde les obecně užívat, ale jde sem konat činnost
zakázanou - správní delikt s možnou sankcí do 100 000,- Kč, při opakovaném jednání do
jednoho roku 200 000 Kč).
Pokud se někdo vydá s terénním vozidlem na soukromý pozemek - myšleno pole, louku apod.
bez povolení a jízdou ho ničí, tak se jedná o poškozování soukromého majetku, které je
trestné. Obrana je jediná možná: obrátit se na policii. Vždy je třeba mít důkazy o pachateli,
protože jinak je případ odložen.
Není od věci zmínit, že v případě nehody se jedná o nehodu při dopravním přestupku a jako
taková bude posuzovaná zdravotní pojišťovnou - zdravotní výlohy si postižený bude muset
hradit sám.
Prozatím se k výše uvedenému stavějí příslušné orgány velmi laxně, ale věřím, že pod tlakem
veřejnosti budou velmi brzy nuceni změnit svůj postoj a výrobci terénních vozítek konečně
zainvestují i do areálů a značených cest pro své výrobky.
Monika Neshybová
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Nábor do zápasnického oddílu TJ Sokol Deblín
TJ Sokol Deblín, oddíl v zápase řecko-římském a volném stylu pořádá nábor správných
kluků ve věku od 7 do 13ti let.
( Přihlásit se můžeš i kdykoliv během školního roku )
Chceš poznat základy atletiky, gymnastiky, sebeobrany a speciální zápasnické dovednosti?
Najdeš nás v tělocvičně na Základní škole Deblín
Každý je vítán - tričko, tepláky a sportovní obuv s sebou.
V tělocvičně získáš fyzičku, naučíš se ovládat své tělo, salta, přemety, spoustu chvatů a míčových her.
Přijďte zvítězit sami nad sebou.
Těším se na Vás! Trenér zápasu.

Rozvrh tréninků oddílu zápasu TJ Sokol Deblín:
- tělocvična ZŠ Deblín

ÚT 16:00 - 18:00
PÁ 16:00 - 17:30
Trenér
Jiří Kurtanič Deblín 257 Mob. 732 177 113

Vynikající úspěch zápasníků na turnaji v Hodoníně.
Zápasníci TJ Sokol Deblín se v sobotu 7.3. 2009 zúčastnili turnaje přípravek v zápase řecko-římském,
za účasti 8 oddílů z ČR, se 64 závodníky.
Navázali tak na úspěšné vystoupení deblínské přípravky žáků v Čechovicích.

.
Starší přípravka žáků - ročník 1998.
32 kg Polák David - 1. místo
32 kg Urban Tomáš - 2. místo
34 kg Polák Lukáš - 3. místo

Mladší přípravka žáků - ročník 2002.
25 kg Urban Lukáš
- 4. místo
25 kg Sobotka Daniel - 5. místo

Mladší přípravka žáků – ročník 2001.
39 kg Jůza Miloš - 5. místo
V soutěži družstev z 8 oddílů z ČR se deblínští
zápasníci umístnili na 6.místě s 23 body.
K vynikajícím výsledkům musíme všem blahopřát.
Trenér Jiří Kurtanič
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Orientační běžci opět ve sportovním areálu U Myslivny
V sobotu 28.3.2009 se v Deblíně uskutečnil již třetí závod v orientačním běhu. Tentokrát se
jednalo o závod Jihomoravské ligy. Pořadatelem byl brněnský klub Tesla Brno. Závod se konal ve
sportovním areálu TJ Sokol Deblín U Myslivny a přilehlých lesích. Dle pořadatelů se mělo jednat o
východních Čech. Nejmladšími závodníky byly děti ve věkové kategorii do deseti let, nejstarší
závodníci soutěžili v kategorii nad 65 let. Co měli účastníci bez rozdílu věku společné byla skromnost,
disciplína a cit pro přírodu. Celý závod proběhl bez problémů i přes neočekávaně vysoký počet
zúčastněných. Slunečné počasí dotvářelo srdečnou a přátelskou atmosféru, která panovala po celý
soutěžní den. Spokojeni byli nejen vítězové, ale všichni, kteří si přijeli do krásné přírody v okolí
deblínské Myslivny zazávodit.
Zmínit se musím také o členech TJ Sokol Deblín, kteří se na organizaci závodu podíleli. O
přípravu sportovního areálu a o občerstvení se postaral vedoucí a trenér nově vzniklého sportovního
oddílu zápasu řecko-římského br. Jiří Kurtanič se svými spolupracovníky.
Hodinu po ukončení závodu by nikdo nepoznal, že se na hřišti uskutečnil závod popsaných
rozměrů. Nikde ani papírek, všechny odpadky v plastových pytlích pořadatel odvezl.
Takové sportovce v našem areálu vždy rádi uvítáme, jejich slova díků byla pro všechny, kteří
se spolupodíleli na pořádání celé akce tou největší odměnou. Takže brzy nashledanou.
Jan Koudelka
starosta TJ Sokol Deblín

Velikonoce
Velikonoční svátky nejsou jen svátky jara, kraslic a pomlásky. Jak napovídá i samotný český
název těchto svátků veliko-noce, jde o oslavu Velké noci, kdy slavíme Kristovo Vzkříšení.
Během jednoho týdne (nazývaný Svatý týden) prožíváme nejdůležitější okamžiky života Pána Ježíše
Krista.
Na Květnou neděli (5.4.2009) si připomínáme Ježíšův slavný příjezd do Jeruzaléma. Květná se tato
neděle nazývá podle ratolestí, kterými mával zástup na pozdrav Ježíši a provolával ho králem. Mše
svatá s žehnáním ratolestí začíná v Deblíně v 7.45 hodin.
Na Zelený čtvrtek (9.4.2009) Ježíš slavil s učedníky velikonoční večeři, při které vkládá dvanácti
apoštolům do rukou chléb a víno – své tělo a krev. Po poslední večeři s učedníky odchází do
Getsemanské zahrady (proto Zelený čtvrtek podle zelených stromů zahrady), kde je Jidášem zrazen a
zajat. Mše svatá bude v Deblíně v 19 hodin.
O Velkém pátku (10.4.2009) se křesťné postí, aby tak vyjádřili svou účast s utrpením Krista, který
byl Pilátem, zástupcem římské moci, odsouzen a za branami Jeruzaléma na pahorku Golgota
ukřižován. Velkopáteční obřady s uctěním kříže budou v delínském kostele v 19 hodin.
Na Bílou sobotu (11.4.2009) se neslaví bohoslužby, protože si v tichosti připomínáme Ježíšovo
uložení do hrobu. Bílé plátno, do kterého bylo zabaleno Ježíšovo tělo, dalo název i tomuto dni.
V sobotu v noci po setmění (podle židovské tradice východem první hvězdy začíná už další den)
slavíme Velkou noc ve které Ježíš vstal z mrtvých. Slavnostní bohoslužba s žehnáním ohně a obnovou
křestních slibů začíná v Deblíně ve 20 hodin.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně oslavíme v neděli 12.4.2009 při mši svaté v 7.45 hodin a v pondělí
velikonoční 13.4.2009 také v 7.45 hodin.
Srdečně zveme v neděli 12.4. v 15 hodin na farní divadlo „operku O Budulínkovi“ v sále deblínské
sokolovny.
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V pátek 17.4. v 19 hodin na faře v Deblíně vojenský kaplan P. Petr Fiala bude mluvit ze své
zkušenosti z mise v Iráku a Afghanistanu o islámu.
V neděli 19.4. v 15 hodin zveme na Setkání manželů na faře v Deblíně, které povedou manželé
Vykydalovi z Blanska.
V pátek 24.4 v 19 hodin na deblínské faře nám tiskový mluvčí Biskupské konference Slovenska P.
Jozef Kováčík přiblíží poslední dny života Jana Pavla II. a průběh papežské volby – konkláve.
V pátek 1. kvěna zveme na pěší pouť naší farnosti k mariánské kapličce na Prosatíně.
Požehnané velikonoční svátky Kristova zmrtvýchvstání.
P. Oldřich Chocholáč

Z činnosti SDH Deblín
Jako každý rok tak i letos se začátek roku 2009 nesl v duchu příprav na společenský ples a průvod
masek.
Společenský ples se uskutečnil v místím kulturním domě. K tanci hrála skupina Ex a pro návštěvníky
jsme připravili bohatou tombolu a občerstvení.
Průvod masek jste asi zaregistrovali, neboť drzé masky daly o sobě náležitě vědět.
Obě akce se vydařily a pro naši organizaci se stávají tradicí.
Dále jsme provedli vyčištění kanálů v ulici Ve vilách, které již bylo třeba.
V nejbližší době plánujeme sběr železného šrotu, další informace k této akci ještě sdělíme. Jak je
vidět, tak hasiči ani v tomto roce neslevují ze svých aktivit, a to je dobře.
Za SDH
Petr Pokorný

ZŠ Deblín informuje
Základní škola ve spolupráci s Městysem Deblín pořádala již pět cestovatelských přednášek a další
se připravují. Poslední, která proběhla 19.3.2009 byla o Nepálu, kde jsme v této hornaté zemi putovali
s Ladislavem Steinhauserem. Už jsme se společně vypravili také na Sibiř, do Peru, Hongkongu,
Laosu, ale i do Albánie (viz mapa níže). Účast se v průměru pohybuje okolo 50 lidí, mezi kterými
převládají žáci a žákyně ZŠ. Jak bylo avizováno již od počátku, přednášky by se neměly zaměřovat
pouze cestovatelsky, ale měly by obsáhnout daleko širší spektrum témat. Na konci dubna bychom se
měli v Obecním domě setkat s profesionálním sportovcem Svatoslavem Tonem, který už dlouhá léta
patří k našim předním výškařům (skok vysoký). Jeho osobní rekord je 233 centimetrů. Mezi jeho
dosavadní úspěchy patří např. stříbrná medaile z mistrovství světa juniorů, 8. místo z olympijských her
v Aténách a vítězství na mítinku Zlaté ligy Weltklasse v Curychu.
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V novém roce 2009 se základní škola účastnila již řady akcí, některé z nich i sama pořádala. Jako
například lednový závod ve šplhu na laně libovolnou technikou. V disciplíně, ve které naši zemi
proslavil Bedřich Šupčík. V roce 1924 přivezl zlatou medaili z VIII. olympijských her v Paříži.
Ledaskoho překvapilo, že v této technicko-silové disciplíně nedominovali žáci, ale až na jednu
výjimku žákyně. V závodě 3., 4. a 5. třídy zvítězil Jan Sojka, na druhém místě se umístila Karolína
Rašovská a na třetím Veronika Crhová. Na druhém stupni bojovalo o stupně vítězů přes dvacet
účastníků. Zvítězila Gábina Klusáková, za ní se umístila Andrea Lundová, která zároveň vytvořila
rekord školy těsně pod 6 vteřin, a třetí místo obsadila Lucie Krézková.
Do konce školního roku by se žáci a žákyně měli v různých věkových kategoriích ještě
účastnit volejbalového, basketbalového, fotbalového a dalších turnajů. Čekají nás, ale také
individuální atletické závody. Základní škola uspořádá závod v přespolním běhu, a v atletickém
víceboji. Zbývá pouze popřát hodně úspěchů a sil k překonávání svých možností a také odvahy
k samotnému přihlášení do soutěží.
Žáci devátého ročníku s posilami ze šesté a sedmé třídy se účastnili únorového fotbalového
turnaje v Kuřími. I když naše heslo znělo ´není důležité zúčastnit se, ale vyhrát´, tak tentokrát se nám
to nepodařilo. Neskončili jsme ale ani poslední...
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Projekt trvalá udržitelnost ´Deblínska´ se přehoupl již do své druhé poloviny.
V současné době pracují žáci a žákyně deváté třídy na propagačním materiále o
městyse Deblín, který má sloužit zejména pro návštěvníky Deblína. V rámci projektu pracujeme také
s historickými leteckými měřickými snímky. Na dvou snímcích níže se můžete seznámit s Deblínem
v roce 1953. V příštím zpravodaji nahlédneme do Deblína v roce 1977 a poté se již podrobněji
seznámíme s nejvýraznějšími změnami v průběhu 20. století.
Primární zdroj a copyright: © Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad,

Na závěr krátkých zpráv z činností školy by celý pedagogický sbor chtěl popřát mnoho zdaru deváté
třídě při přijímacích zkouškách – aby základní škola nebyla jejich konečnou, ale vstupní stanicí do
dalších fází života.
Břetislav Svozil

Cirkus „Legrando“ v deblinské škole
Pátek 20. února patřil na 1. stupni naší školy maškarnímu veselí. Žáci si již ráno oblékli do
nejrozmanitějších karnevalových kostýmů a v osm hodin se všechny masky sešly v tělocvičně školy,
kde pod vedením „šaška z cirkusu LOTRANDO“ soutěžily a tančily celé dopoledne. Na vítěze soutěží
čekaly zajímavé odměny. Na závěr děti prošly celou budovu školy a pozdravily své spolužáky ve
vyšších třídách.

Ivana Musilová

Zájezd na divadelní představení
Městys Deblín pořádá v sobotu 16. května 2009 zájezd na muzikál Bídníci na hudební scénu
Městského divadla v Brně. Již nyní si můžete provést, v kanceláři úřadu městyse, rezervaci
vstupenek na toto představení.
Cena jedné vstupenky 580,- Kč, důchodci a studenti 50 % sleva, doprava zdarma
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Zprávy z matriky
Statistika obyvatel – rekapitulace za rok 2008
Počet narozených dětí
15
Adam Kopeček, Adéla Crhová,Gabriela Borovičková,Adam Mičánek, Klára Bartesová,Filip
Macků,František Svoboda,Josef Svoboda

Počet úmrtí
8
Jaroslav Weigl, Zdeněk Žák, Štěpán Růda, Marie Cipková, Anežka Šustrová, Marie Urbanová, Marie
Křehlíková, Jiří Mašek

Odstěhovali se :
15
Josef Vašica, Marie Vašicová, Jitka Vašicová, Ivana Křížová, Zdenka Sojková, Petr Jandl, Lenka
Dolíhalová, Andrea Dolíhalová, Klára Dolíhalová, Petr Kolář, Martina Kolářová, Blanka Goliášová,
Vojtěch Frolo, Alena Frolová, Magdaléna Frolová,
Nově přihlášení :
22
Miroslav Krejčí, Petra Kuřímská, Jiří Macků, Blanka Goliášová, Veronika Zmeškalová, David Bouzek,
Jan Nechmač, Jaroslav Sladký, Lubomíra Zlámalová, Lucie Zlámalová, Lukáš Zlámal, Zdeněk Crha,
Zdeňka Crhová, Veronika Crhová, Antonín Crha, Dana Kratochvílová, Viktorie Kratochvílová, Aleš
Kratochvíl, Margita Hanzelínová, Vladimír Hanzelín, Dominik Hanzelín, Adam Hanzelín
976
Počet obyvatel k 31.12.2008

Jubilanti – leden – březen 2009
Leden 2009

Růžena Mičánková
Miloslav Kadlec
Alena Kamlarová
Bedřiška Svobodová
František Peška

Únor 2009

Alois Žák
Jana Žáková
Jaroslav Jaroš
Josef Kamlar
Anna Felklová

Březen 2009

Josef Felkl
Naděžda Balabánová
Emanuel Horák
Jiří Staněk
Pavel Křehlík
Terezie Kočková
Jarmila Sojková
Marie Sojková
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Všem jubilantům přejeme mnoho spokojených a šťastných let.

Vítání občánků

V neděli 29. března 2009 se uskutečnilo v sále Obecního domu první letošní vítání občánků, kteří
se narodili v roce 2008. Celkem jsme přivítali sedm dětí , tři děvčátka a čtyři chlapečky.
Naše nové občánky přišly uvítat děti z mateřské školy se svým krátkým programem.
Druhé letošní vítání občánků se uskuteční 21. června 2009.
Marie Vítová

Vandalismus už i na hřbitově v Deblíně
V současné době došlo ke zhanobení jednoho hrobového místa nacistickým znakem.
Vzhledem k tomu, že se jedná o trestní čin, žádáme návštěvníky místního hřbitova, aby si
pozorně všímali veškerého dění a pohybu cizích osob na hřbitově. V případě zjištění
poškození hrobu, neprodleně tuto skutečnost oznámili na úřad městyse Deblín. Děkujeme za
pochopení.
Jarní likvidace odpadů
Velkoobjemný odpad bude možné likvidovat 8. a 9. května 2009 a nebezpečný odpad ve
středu 13. května 2009. Ve dnech 25. až 29. května se uskuteční humanitární sbírka
ošacení. Bližší informace o místech sběru a časech Vám upřesníme.
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