DEBLÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník XII, č.11, listopad 2006, list Úřadu městyse Deblín
V dnešním čísle si můžete přečíst: Volby 2006 , 1. a 2. zasedání ZM, den otevřených dveří, konec stříbrných
smrků, zimní údržba a další…

Volby 2006
do Zastupitelstva městyse Deblín proběhly 20. – 21. října 2006 a dne 6. listopadu 2006 na
veřejném zasedání byli zvoleni představitelé městyse Deblín. Předkládáme výsledky voleb a
počty členů jednotlivých stran do zastupitelstva městyse Deblín:
Volební strana č. 1 – KSČM , celkový počet hlasů 1.127

1. Lubomíra Sojková 161 hlasů
2. Emanuel Horák
156 hlasů

Volební strana č. 2 – KDU-ČSL, celkový počet hlasů 1.378

1. Zdeněk Štěrba
2. Marek Vykydal
3. Marek Štěrba

154 hlasů
153 hlasů
140 hlasů

Volební strana č. 3 – SNK, celkový počet hlasů 644

1. Oldřich Klouda

85 hlasů

Volební strana č. 4 – ČSSD, celkový počet hlasů 2.523

1. Anna Gruberová
2. Libuše Matoušková
3. Luboš Jaroušek
4. Jindřich Halala
5. Jiří Vitanovský

356 hlasů
300 hlasů
262 hlasů
252 hlasů
234 hlasů

1. zasedání Zastupitelstva městyse Deblín
se konalo dne 6. listopadu 2006. Na tomto zasedání byli zvoleni do čela městyse
Jiří Vitanovský, starosta
Anna Gruberová, místostarostka
2. zasedání Zastupitelstva městyse Deblín
se konalo 20. listopadu 2006. Na tomto zasedání bylo mimo jiné rozhodnuto o obsazení výborů a
komisí, projednán a schválen návrh na odprodej plynárenského zařízení a projednán návrh
smlouvy na zimní údržbu.
Zastupitelstvo městyse Deblín zve všechny občany na 3. zasedání ZM Deblín, které se
uskuteční dne 20. prosince 2006 v 17 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Deblín.

Městys Deblín
Od 10. října 2006 se stává Deblín městysem. Dekret, vystavený Parlamentem České republiky a
podepsaný předsedou poslanecké sněmovny Ing. Miloslavem Vlčkem, byl slavnostně předán dne
17. října 2006 v budově Parlamentu. Pro Deblín je to prestižní záležitost, neboť tímto je Deblín
postaven na vyšší úroveň než doposud. I když zatím výhody městyse nejsou zřejmé, budoucnost
a zejména snaha vedení městyse Deblín bezesporně posunou Deblín dále. Vítejte tedy, vážení
občané městyse Deblín.

Návštěvníci pro štěstí
19. října 2006, ještě před oficiálním otevřením „Centra turistiky, cykloturistiky a sportu“
navštívili toto centrum nejmladší občánci Deblína – děti z mateřské školy. Byla to návštěva pro
štěstí. Dětské hlásky se rozléhaly prostorným nádvořím a písničky a básničky dokreslovaly zcela
zvláštní atmosféru. Na chvíli se zastavil čas a ve dříve nepoužitelném prostoru zavládla radost a
zvláštní pocit štěstí. Roztočil malý kolotoč a střídavé pohyby dětských postaviček na houpačce
celý prostor uvedly v život. Připravené stoly s lavicemi poskytly zázemí pro malou svačinku
s horkým čajem i pro dětský smích. Věřme, že toto centrum bude sloužit nám všem k radosti,
prospěchu i zábavě. Právě naši nejmenší jsou toho dokladem.

Den otevřených dveří
Zrekonstruované části Obecního domu stejně jako otevření Centra pro naše občany, mládež a
následně i turisty bude vzhledem k počátku zimního období i změnám v Zastupitelstvu
realizováno na jaře příštího roku. Přesto však je možné do prostor v nádvoří za restaurací Na
Gruntě nahlédnout, stejně jako na požádání i prohlédnout vnitřní prostory Obecního domu.

Konec stříbrných smrků
na zdejším hřbitově způsobil jednak blesk, který při loňské bouřce uhodil do jednoho ze
vzrostlých stromů a následně kůrovec, který postihl druhý strom. Náročnou práci bezchybně a
hlavně bez škod provedla dvojice mladých mužů, kteří tuto práci profesionálně provádějí. Kácení
smrků bylo doporučeno Agenturou ochrany přírody za podmínky, že pokácené stromy nahradí
další dva nově vysázené stromy. Je pravděpodobné, že deblínský hřbitov doplní růžově kvetoucí
sakury a dokreslí důstojné prostředí hřbitova.

Zimní údržba
Zimní údržba bude prováděna jako v minulých letech v návaznosti na současnou potřebu dle
sněhových a povětrnostních podmínek. Změna je v uskladnění posypového materiálu, který
stejně jako nevzhledné kontejnery na komunální odpad zmizí ze středu obce a tento bude
uskladněn v nově vybudované kryté hale „Na zahrádkách“.
UPOZORŇUJEME na loňské problémy se zaparkovanými vozidly podél místních komunikací,
která bránila plynulému prohrnování sněhu a riskovala i případné poškození vozidel technikou,
provádějící zimní údržbu. Osobní automobily neodstavujte na místní komunikace, ale do garáží a
na vlastní pozemky. Výjimku opět tvoří ulice „Na příčkách“, kde parkující auto budou odstavena
pouze na jednu stranu, aby zimní údržba mohla být zajištěna

Odpadové hospodářství
Připomínáme, že kontejnery na komunální odpad jsou přestěhovány do nového boxu za areálem
Obecního domu /naproti Mateřské škole/. Současně žádáme občany, aby kolem kontejnerů
udržovali pořádek a neodkládali odpad mimo kontejnery. Vývozy jsou pravidelně prováděny a
všechny změny, které v poslední době proběhly v souvislosti s udržením pořádku a úpravy středu
obce si vyžádaly nemalé finanční náklady za účelem nápravy dřívějšího neutěšeného stavu
kolem kontejnerů. Společně zcela jistě pořádek v Deblíně zvládneme.
Vývoz domovního odpadu v PE pytlích a nabídka nádob na likvidaci komunálního odpadu
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství nebude od 1. 1. 2007 odvážet odpad, který bude
uložený v PE pytlích vedle svozové nádoby. Tyto PE pytle zpravidla obsahují jiný odpad než
komunální.
Svozová firma bude likvidovat a odvážet směsný komunální odpad uložený v popelnicích a
v pytlích s logem této společnosti. PE pytle budete mít možnost zakoupit v kanceláři úřadu
městyse Deblín za poplatek 15,- Kč za 1 kus od poloviny měsíce prosince 2006.
Pokud produkujete více odpadů zvažte, zda není pro Vás výhodnější si pořídit další popelnici.
Byli jsme upozorněni svozovou firmou, že v současné době se rozrůstá problém při svozu
odpadů. V některých obcích se objevily nádoby, které neodpovídají normovaným nádobám
vhodným pro sběr komunálního odpadu. Nádoby nejde umístit na vyklápěcí zařízení svozového
vozu a proto nemohou být vysypány. Podařilo se zjistit, že tyto nádoby prodává společnost
MAKRO.
Abychom předešli problémům s nevyvezeným odpadem, je společnost AVE CZ připravena
nabídnout naším občanům normované nádoby na komunální odpad o objemu 110l za cenu 860,Kč/ks bez DPH a nádoby o objemu 240l za cenu 1.220,-Kč/ks bez DPH.
Proč třídit plasty?
Ve srovnání s papírem plasty vydrží na skládce či někde pohozené v přírodě několikanásobně
déle. Proč si tedy zatěžovat naše životní prostředí látkami, které do ní nepatří když je možnost
tento odpad zpracovat? Například prázdné použité PET lahve jsou největším vývozním artiklem
naší země do Číny. A to zdaleka nejsme schopni tuto poptávku plně uspokojit. A proč? Protože
vytřídíme stále ještě málo tohoto odpadu oproti tomu kolik ho vyprodukujeme.
Další možností co s tímto odpadem lze udělat je spalování. Z tohoto hlediska je největší problém
dosáhnout dokonalého spalování. Jen tehdy se z některých plastů (PET) mohou stát jen neškodné
látky jako je oxid uhličitý a voda. V žádném případě tohoto stavu nedocílíte doma v kamnech.
Zde proběhne pouze nedokonalé spalování při kterém vzniká spousta látek, které mohou mít vliv
na naše zdraví. Jedná se především o toxický oxid uhelnatý, karcinogenní benzen, těkavé
uhlovodíky a spousta dalších. Zajímavé je to, že stejné látky vznikají i při spalování dřeva. U
dřeva ale lze dosáhnout mnohem snadněji dokonalejšího spalování. Je to dáno tím, že dřevo je
narozdíl od plastu porézní materiál, tudíž jim mnohem lépe prostupuje teplo. Není to dostatečný
důvod upozornit souseda spalujícího co se dá na tuto skutečnost? Jde i o Vaše zdraví.

Jak plasty třídit?
Asi nemusím nikomu říkat, že jedním z největších problémů se skladováním tohoto odpadu je
jeho objem, proto vždy před vhozením do koše láhev zmačkejte. Ušetříte si tak cestu ke
kontejneru a váš odpad nezabere tolik místa. Plastový odpad vhazujte do velkých žlutých či jinak
barevných kontejnerů s nápisem "PLASTY"
Mýty o třídění plastu:
Mezi lidmi se vyskytuje několik chybných názorů jak správně třídit plasty.
Mýtus: Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu.
Pravda: PET lahve můžete vhazovat do kontejneru i s papírovou etiketou a víčkem.
Zpracovávající firmy si s tím už poradí.
Mýtus: Před vhozením do kontejneru musí být obaly očištěny od zbytků potravin.
Pravda: Ne, stačí, když potravinu sníte, případně zbytek vyškrábete. Na obalu mohou zůstat
zbytky této potraviny.
Mýtus: PVC je také plast a tak patří do žlutého kontejneru.
Pravda: Ne, PVC nepatří do kontejneru. Při zpracování tříděného plastu totiž dochází k úpravě
za vysoké teploty, při které se z PVC uvolňují škodlivé látky.
Co se s vytříděným plastem děje?
Z popelářských vozů putují plasty do dotřiďovací linky, kde jsou ručně roztříděny podle druhu
(PET, fólie, polystyren,směs) případně i podle barvy (PET lahve).
PET lahve jak již bylo řečeno, putují velmi často na čínský trh, kde se z tohoto materiálu vyrábí
vlákna, která se používají jako známá termoizolace do bund a spacáků. Mimo oděvní průmysl se
dají tato vlákna využít také například do zátěžových koberců. Z fólií, které se nejdříve také
rozdrtí se stávají nové fólie nebo plastové pytle. Speciální použití má vytříděný polystyren.
Ostatní materiály se rozemelou na prášek nebo granule a pak se z nich za vysoké teploty vylisují
různé desky, trubky, zahradní nábytek, různé plastové nádoby atd...
Vánoční strom
se již třetím rokem rozsvítí ve středu našeho městečka. Jako každoročně i letos ozdobí vánoční
strom žáci 9. třídy a pomáhat jim budou opět naši nejmenší, žáčci mateřské školy. Básničky,
písničky a radostný smích na chvíli potěší kolemjdoucí a drobné dárky zase naše nejmenší.
Zveme všechny malé i velké děti, jejich doprovod na slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. Přijďte shlédnout vystoupení dětí z MŠ a žáků ze ZŠ ve středu dne 6. 12. 2006
v 15.30 hodin.
UPOZORNĚNÍ
Úřad městyse Deblín upozorňuje všechny občany, kteří dosud neuhradili vodné za rok
2006, aby tak neprodleně učinili. Poslední možný termín úhrady je stanoven na 10. 12.
2006.

