DEBLÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník XII, č.5 , květen 2006, list Obecního úřadu pro občany v Deblíně
V dnešním čísle si můžete přečíst: Volby 2006, Beseda s poslancem Parlamentu
ČR Mgr. Haškem, Veřejná zeleň, Závody v orientačním běhu, Rybářské závody
Vážení občané,
krátký čas nás všechny dělí od parlamentních voleb, a to, kdo nám bude vládnout, je
v rukách občanů této země, tedy i vás, občanů Deblína. Každý z vás má svoje
přesvědčení, vlastní nebo přejatý názor a právě ten by měl projevit svou přítomností u
voleb. Dovolím si vás tedy všechny srdečně pozvat k volebním urnám, abyste svobodně
vyjádřili vlastní názor, neboť pouze vysoká účast voličů může správně rozhodnout,
jakým směrem se bude naše země ubírat v dalším volebním období. Všichni jsme
součástí jedné obce, jedné země a dnes i součástí Evropy. Není to dlouho, co jsme
nadšeně říkali: „jdeme do Evropy“ a dnes v Evropě jsme a zapomínáme, co jsme chtěli.
To jistě není řešení. Správné řešení je, když víme co chceme a pro zdar té věci uděláme
maximum. Necháme-li rozhodnout za nás druhé, potom se nesmíme zlobit na ně, že
nerozhodli správně, ale na sebe, že jsme nerozhodli vůbec.
Proslulý britský politik Winston Churchill kdysi prohlásil: „Každá země má takovou
vládu, jakou si zaslouží“. Mějme na paměti jeho slova a rozhodněme sami výběrem
kandidátů letošních voleb.
Anna Gruberová, starostka
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek dne 2. června 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
v sobotu dne 3. června 2006 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
•

Na území obce Deblín je zřízena jedna okrsková volební komise, jejíchž sídlo je
umístěno v budově Obecního úřadu Deblín čp. 43 - zasedací místnost.

•

Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky má státní
občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let.

•

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Ve volební místnosti je volič
povinen prokázat svou totožnost a občanství České republiky (platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

•

Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Na
žádost voliče mu budou vydány ve volební místnosti.

Beseda s předsedou DSO Tišnovsko a poslancem Parlamentu ČR
Ve středu 3. května 2006 navštívil naši obec Mgr. Michal Hašek, předseda největšího
mikroregionu v jihomoravském kraji – Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko, který čítá
41 obcí a zároveň poslanec Parlamentu ČR a předseda klubu ČSSD. Původně
plánovaná 1 hodina se protáhla, neboť přítomní měli možnost si vyslechnout spoustu
informací, pro naši obec jistě důležitých. Mgr. Michal Hašek nezapřel svoje právnické
vzdělání, jeho kultivovaný projev zaujal přítomné, takže se zapojili do řady otázek, které
byly velmi odborně zodpovězeny. A podle starého pravidla “kdo naslouchá, ten se doví“,
měli přítomní možnost získat mnoho zajímavých informací. Příjemná atmosféra
umocněná zapadajícím sluníčkem a kultivovaností hosta i zdvořilostí přítomných, byla
završena přátelským rozhovorem mezi naší kronikářkou PhDr. Marií Antlovou,
profesorkou tišnovského Gymnázia a jejím žákem Mgr. Michalem Haškem. Paní
profesorka dala navíc historku z maturitní zkoušky našeho hosta. Beseda se ubírala i
rozvojem obcí v regionu Tišnovsko a samozřejmě se nezapomnělo ani na Deblín, kde
v posledních letech došlo k výrazné finanční pomoci.

Investiční akce v Deblíně
V naší obce probíhají současně dvě investiční akce:
První je výstavba nové cyklostezky a přeměna staré obecní hospodářské budovy včetně
přilehlých ploch na kultivované zázemí pro cyklisty, občany i obec. Zakázku ve
výběrovém řízení získala společnost VRBA, s.r.o. Blansko nejlepší cenovou nabídkou.
V současné době se buduje nová cyklostezka podél frekventované státní silnice II/379,
která by měla být zpřístupněna 10. června 2006 a bude sloužit široké veřejnosti. Celá
akce je ze 75 % financována prostředky EU a celková částka stavby bude činit cca 3,7
mil. Kč.
Druhá akce – rekonstrukce Obecního domu č.p. 320 /bývalá restaurace Vysočina/ byla
zahájena 15. května 2006 a ve výběrovém řízení získala zakázku společnost
STYLSTAV Křižanov. Rekonstrukce si vyžádá částku cca 5,5 milionů Kč, z toho 5 mil.
Kč, tj. více než 90% činí dotace ze státního rozpočtu.
Obě stavby budou dokončeny do 31. října 2006 a jednotlivé projekty budou pro občany
v následujícím týdnu zveřejněny v obecní vývěsce.

„Lidé neumírají, mění se na květiny“ řekl Jim Morrison.
Tento krásný citát se jistě hodí na právě dokončenou výsadbu zeleně na místním
hřbitově. Dnes už jen někdo si vzpomene na zarostlou a znečistěnou část stařičkého
hřbitova, který se změnil v půvabné místo klidu. Jistě bude poctivé vzpomenout na pana
Oldřich Balána, který odvedl tu nejtěžší a nejnáročnější práci při odstranění náletových
dřevin a vyčistění prostoru starého hřbitova, kde se již po mnoho let nepohřbívá. Pokud
navštívíte nově upravenou část hřbitova, přivítá vás právě odkvetlá převislá sakura,
ozdobná červenolistá jablůňka a osloví vás vzrostlé stromy i mnoho různých keříků a
stále zelené jehličnany. Tato výsadba je financována z prostředků Státního fondu
životního prostředí ve výši 80% celkových nákladů. V letošním roce ještě bude
dokončen chodník ze žulové dlažby od smrků k hlavnímu kříži a naší snahou bude
dokončit i část chodníku od boční brány k horní zdi hřbitova.
Co nás však trápí, je lety rozpadlá hřbitovní zeď ve staré části hřbitova. Věřme, že i
v budoucnu bude věnována obecnímu hřbitovu péče a postupně dojde k výstavbě nové
zdi. Vždyť pomalu se i Praha vystavěla.

POZVÁNKA NA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Rybářský spolek ve spolupráci s Obecním úřadem v Deblíně pořádá v sobotu dne
27. 5. 2006 k Mezinárodnímu dni dětí 5.ročník RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ.
Program:
6,30 – 7,00 Prezentace závodníků
7,00 – 7,30 Zahájení
7,30 – 9,30 1.kolo
9,30 – 10,30 Přestávka
10,30 – 12,30 2.kolo
13,30 – Vyhlášení výsledků
Závodu se mohou zúčastnit chlapci a dívky pokud navštěvují ZŠ.
Členové rybářského spolku mají vstup zdarma (po předložení povolenky)
Nečlenové zaplatí startovné 20,-Kč
Pro všechny závodníky bude připraveno občerstvení
Hodnotit se bude : - počet cm nalovených ryb (v případě rovnosti bude rozhodovat
počet ulovených ryb)
- největší ryba
- kuriózní úlovek
Závodníci si donesou 1 prut a podběrák

Srdečně zvou pořadatelé!

Závody v orientačním běhu – Žebříček B – MORAVA
Ve dnech 10. a 11. června 2006 se v lesích jihozápadním směrem od naší obce
uskuteční Závody žebříčku B – Morava v orientačním běhu. Pořadatelem je TJ TESLA
Brno. Start závodu je na fotbalovém hřišti u myslivny v sobotu 10.června 2006 v 11 hod.
a v neděli 11. června v 10 hod. Závodu se účastní cca 800 – 1000 závodníků především
z moravských oddílů, kteří budou závodit ve 30 kategoriích. Trasa závodu je
plánována: Deblín – Blahoňov – Pánov – Svatoslav – Braníškov. Všichni občané jsou
srdečně zváni pořadateli. V krásném prostředí u rybníka bude možnost prožít při sportu
krásný víkend. O občerstvení se postará TJ SOKOL Deblín a Rybářský spolek Deblín.
Pro tuto příležitost bude zpřístupněna nová cyklostezka, která nyní i v budoucnu zajistí
bezpečnost cyklistů i pěších.

STROMY NAŚÍ KRAJINY / z knížky Vyprávění o lesní přírodě a myslivosti/
LÍPA
Je symbolem národní uvědomělosti a svébytnosti národa českého. Lipové ratolesti
zdobí státní znaky a jsou vděčným námětem pro ztvárnění představ výtvarníků. Lípa se
odedávna těšila úctě venkovského lidu, je blízká duši národa, jak to vyplývá z děl
básníků a dramatiků.
Ač lesní dřevina, část zdobí svoji košatou korunou lidská sídliště v podobě alejí i
parků. Pevně v zemi zakotvena skýtá stín poutníkům u Božích muk a na svatých
místech. Vůně lipových květů vábí včelí návštěvníky ke sběru nektaru k prospěchu jejich
chovatelů, včelařů.
Lípy vtiskují krajině a lidskému prostředí dojmy mírumilovné pohody a šťastné
budoucnosti. Budiž zachována lidskému pokolení i v příštím věku.
Ing.Rudolf Faber
Povšimli jste si, že u památného kříže z roku 1805 jsme zasadili krásnou lípu?

Nabídka zaměstnání
Zemědělské družstvo Deblín přijme pracovníka, pracovnici do živočišné výroby.
Pozvánka
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Deblín se bude konat 12. 6. 2006 program
jednání bude uveřejněn na úřední desce OÚ Deblín.

