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Obec DubnoObec DubnoObec Dubno

Základní informace:

- Obec založena v roce 1298
2- Katastrální výměra 5,99 km

- Počet obyvatel 291 (159 žen, 132 mužů)

- Nadmořská výška 574 m

- Zeměpisná šířka 49° 41´ 45.07´´ N 

- Zeměpisná délka 14° 3´ 6.28´´ E

Akce v nebližších termínech
 

 4.6. -  Dìtský den

10.6. - Nohejbalový turnaj

26.6. - Zasedání zastupitelstva

 3.9. - Fotbalový zápas

 4.9. - Posvícení

18.9. - Zasedání zastupitelstva



Slovo starostySlovo starostySlovo starosty

Václav Chmelař - starosta obce Dubno

Naopak, investičních akcí ze svých finančních prostředků máme v letošním roce naplánováno několik. Na příslušné mapě najdete 
i jejich bližší lokality. Naší prioritou je, aby každá část obce dostala něco nového, hmatatelného a hlavně viditelného a peníze se 
neutrácely pouze pod zem do inženýrských sítí. Proto největší prostor letošního zpravodaje dostává mapa obce s vyznačenými 
investicemi v roce 2017. Jen pro doplnění uvádím jejich stručný přehled – Lávka přes Kocábu, Oprava dvou místních komunikací, 
Autobusové čekárny, Parkovací zóna u výjezdu na Příbram, Projekt nového chodníku, Sanace staré ekologické zátěže, Projekt nové 
místní komunikace, Příprava stavby nového Spolkového zázemí v areálu koupaliště a již zmíněná Rekonstrukce hasičské nádrže. 
Obec také v poslední době koupila, na základě rozhodnutí zastupitelů, několik pozemků, které pro některé tyto akce potřebuje. i 

A kde na to vezmeme? Za poslední rok došlo k výraznému omezení finančních prostředků na chod úřadu, získání vyšších příjmů 
a k přehodnocení s následnou redukcí některých investičních akcí, které obec nemusí financovat. To vše znamená, že obec v 
loňském roce hospodařila dokonce s rekordními celkovými příjmy 8,3 mil. korun a celkovými výdaji 6 mil. korun. Ve výdajích je 
samozřejmě započítána stavba nového víceúčelového sportovního hřiště v částce 1 mil. korun.  I přes tuto velkou investici měla obec 
v loňském roce přebytek 2,3 milionů korun. Hospodářský výsledek obce, kde jsou zahrnuty nedokončené projekty byl dokonce 
4,1 milionů korun. Kompletní údaje najdete na vedlejší straně v grafu.                                                    i 

Kontrola ze Středočeského kraje dopadla dobře a potvrdila již nastavený správný směr z předchozích let. U tohoto úřadu bych se rád 
ještě zastavil. Nové středočeské vedení velmi správně rozhodlo, že každá obec může získat 1 000 korun na obyvatele. Podmínkou je 
smysluplný projekt a 20% spoluúčast obce na financování. My jsme na tuto skutečnost připraveni a již připravujeme žádost na dotaci 
z tohoto titulu na stavbu 14 nových parkovacích míst  tzv. „Zelená parkovací zóna Dubno“ u výjezdu na Příbram. 
Měli bychom obdržet necelých 300 000 korun.                                                  i

Největší prioritou je pro mě osobně dořešení vyplácení odměny za ukládání odpadu na skládce TKO Bytíz. Přes Ministerstvo 
životního prostředí musíme dokazovat provozovateli, Městu Příbram a Středočeskému kraji náš správný pohled na věc. 
Zjednodušeně řečeno, nárokujeme si peníze i z II. etapy skládkování, které jsme již neměly dostávat. Situace zatím vypadá velmi 
dobře a obec Dubno by měla získávat finanční prostředky až do roku 2024. Jsem rád, že většina zastupitelů podpořila můj návrh na 
další postup v této velmi citlivé otázce.                                                         i

Pro letošní rok jsme usnesením odmítli další změnu Územního plánu obce. Já osobně si myslím a navrhl jsem na minulém 
zastupitelstvu, že by tuto záležitost mělo dokonce řešit až nově zvolené vedení obce, které vzejde z voleb na konci roku 2018. 
Jde zejména o další rozšiřování katastrálního území pro různé stavby. Zde by mělo dojít k vážnému a zodpovědnému posouzení 
nových zastupitelů obce Dubno.                                                                          i

Stále dostáváme stížnosti na volně pobíhající psy. Chtěl bych tedy opětovně požádat všechny majitele psů, aby dostatečně zajistili 
jejich domácí prostor, a dbali na soukromí a bezpečí ostatních spoluobčanů.                           i 

Jsem rád, že místní podnikatelé mají zájem o spolupráci a nabídli v několika případech nejvýhodnější podmínky a zakázku získali. 
Stále tedy platí výzva, pokud máte zájem o spolupráci s obcí, dejte nám vědět, máme zájem upřednostnit občany obce.

Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval SDH Dubno za všechny akce, které pro obec připravují. Pro letošní rok jsme hasičům 
potvrdili v loňském roce navýšenou finanční podporu. Také nás dobře preprezentují na soutěžích.                                         i

V sobotu 10. června se uskuteční 1. ročník nohejbalového turnaje O pohár Obce Dubno, který s místostarostou organizujeme. 
Dokonce se i zúčastníme a budeme hrát za tým „Zastupitelé“. Všechny vás zveme a přijďte si s námi také zahrát. Ostatní plánované 
akce v nebližších termínech najdete v kalendáři akcí na titulní straně tohoto zpravodaje, nebo na internetových stránkách 
www.obecdubno.cz .                                                                      i

 
Další, již 37. zasedání zastupitelstva, se uskuteční v pondělí 26.6.2017 od 19.00 hodin na Obecním úřadě.      i

Slunečné léto a spokojený život  v obci Dubno                                                                        i 
 

Vážení spoluobčané,                                                        i   
v letošním roce byl připraven a vytištěn Zpravodaj obce Dubno, který si podle ohlasů již u vás našel své místo 
a doplňuje celoroční pravidelný infoservis. Všechna předchozí vydání najdete na www.obecdubno.cz

Zimní měsíce jsme věnovali především přípravám investičních akcí a vyplňováním žádostí o dotace. V tom 
druhém případě zatím čekáme na úspěch. Mimo lokality významné krajinné oblasti Motýlí Louka Pichce 
se nám zatím moc nedaří dotace získat. Aktuálně čekáme na vyjádření od Ministerstva zemědělství, kde je 
hodnocena naše žádost na kompletní rekonstrukci hasičské nádrže za kapličkou. Také se rozhoduje o naší žádosti 
k sanaci staré skládky toxických látek Na Hulém ve směru na Dubenec.                                 i
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Lávka pøes Kocábu

Oprava dvou místních komunikací

Nové autobusové èekárny

Parkovací zóna pro 14 vozidel

Projekt nového chodníku

Sanace staré toxické skládky

Projekt nové místní komunikace

Pøíprava stavby zázemí u koupalištì 
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Rekonstrukce hasièské nádrže
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Hospodaøení obce v roce 2016Hospodaøení obce v roce 2016Hospodaøení obce v roce 2016
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Zpevnìní místní komunikace

Obec Dubno měla v roce 2016 hospodářský výsledek + 4,1 milionů korun. 
Hospodaření bylo zdarma kontrolováno Středočeským krajem. Při této 
kontrole nebyly shledány žádné vážné nedostatky.                                                                                    
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1)  Nová lávka pøes Kocábu u dìtského høištì

3)   Nová autobusová èekárna u pomníku



     
Roman Černý - starosta SDH Dubno

Sbor dobrovolných hasièù DubnoSbor dobrovolných hasièù DubnoSbor dobrovolných hasièù Dubno www.sdhdubno.czwww.sdhdubno.czwww.sdhdubno.cz

Bc. Jiří Špindler - místostarosta obce Dubno

Slovo místostarostySlovo místostarostySlovo místostarosty

Vážení spoluobčané  ,                                                                                                                                                             i
nejprve bych rád zhodnotil, co se za uplynulý rok povedlo nebo nepovedlo splnit a udělat. Předsevzali jsme si se 
starostou mnoho úkolů. Každé jaro spolu projdeme celou obec a sepíšeme závady, které bychom rádi odstranili 
– většinou po zimě.  V loňském roce se nám povedlo skoro všechny odstranit – příklad: vyčištění sběrných roštů 
a kanálů v silnicích, ořezání mnoha stromů a keřů, výsadba nových stromů, zatravnění nových menších ploch, 
odstranění pomalovaných prolejzaček a zdí atd. Dále jsme nainstalovali nové WC a lavičky na koupališti, umístili 
nový rozvaděč pro vánoční strom a nainstalovali nový stolek na dětské hřiště v Chaloupkách. Jsme toho názoru, 
že z maličkostí, je tvořen krásný celek.  Ovšem věnovali jsme se i větším akcím: vybudování sportovního hřiště, 
nová fasáda na obecním úřadě a rekonstrukce svahu v Chaloupkách. Snad skoro jediné co jsme v minulém roce 

                                                                                              i 
nestihli je vyčištění říčky Kocáby, kde nám Povodí Vltavy tuto akci přislíbilo na podzim roku 2016 a do dnešního dne není hotová. 
Druhou nesplněnou akcí je vybudování klidové zóny v Chaloupkách, kde jsme se neshodli na ceně pozemků okolo 
Kocáby.                                                                                        i 

                                                                      i

 

Za velmi důležité považuji dobře fungující spolupráci obce a místního hasičského sboru, který se aktivně stará o společenský chod obce 
(pořádání plesu, brigád v obci, tradiční posvícení, stavění májky, pořádání pálení čarodějnic atd.). Vyzdvihl bych velkou práci s mládeží 
a touto cestou pochválil  a poděkoval manželům Šnoblovým, kteří se úžasně starají a rozvíjejí naši Dubenskou mládež.
Poslední informaci, kterou bych Vám rád poskytl je, že v novém složení a pod vedením starosty Václava Chmelaře se mi výborně pracuje. 
Celé zastupitelstvo spolupracuje na vysoké úrovni a panuje zde výborná nálada a soulad. Tímto bych chtěl poděkovat především 
starostovi obce Dubno Václavu Chmelařovi, ale i ostatním zastupitelům a Romaně Ješinové za společnou aktivní práci.

Z hlediska podaných dotací jsme na tom letos takto: 
   -   Ulice Polní – MMR – jsme náhradníci 
   -   Chodník BV2 a BV 13 – SFDI – termín vyhlášení výsledků – červen 2017
   -   Nádrž Chaloupky – MZČR – postoupili jsme do vyšší úrovně hodnocení 
   -   Parkovací zóna – budeme podávat do fondů KÚSK
   -   Motýlí louka – dostali jsme dotaci ve výši 120.000,- Kč 
 

V letošním roce 2017 máme velké smělé budovatelské plány. Chtěli bychom zrekonstruovat dvě místní komunikace (směrem do brány 
a ulici Polní), dále vystavět parkovací zónu u Zárybnických, propojit asfaltovou komunikace s Novou Hospodou, rekonstrukci nádrže 
v Chaloupkách, připravit projekt sportovního zázemí a hasičské klubovny u koupaliště, vybudujeme novou lávku přes říčku Kocábu 
k dětskému hřišti v Chaloupkách a podali jsme žádost o výstavbu nového chodníku k lokalitám BV 2 a BV 13.

Letos jsme opět prošli celou obec a sepsali mnoho nových drobných úkolů. Pro příklad: nový obrubník u nové čekárny, 
odpadkový koš u čekárny, doplnění zeminy na různých místech, opravit menší asfaltové plochy (okolo čekáren ve směru na Příbram), 
vyčištění kanálů a roštů v komunikacích, prořezání některých stromů a vyčištění keřů, zrušení dřevěného WC na koupališti a dalších 
drobných úprav. Také máme v plánu odkup nebo pronájem pozemků, kam občané odvážejí a shromažďují biologický odpad (zeminu, 
listí, trávu a větve).  

I nadále se věnuji aktivitám okolo sdružení MAS Brdy. V letošním roce bude možné poprvé žádat o dotace, nejprve by to měly být 
dotace do školství, dále na bezpečnost provozu – chodníky a poté i pro zemědělské i nezemědělské podnikatele. Pro naši obec se toho 
moc v tomto ohledu nezměnilo, jelikož nevidíme reálnou možnost žádat v oblastech, které MAS Brdy otevírá, jak jsem již několikrát 
avizoval je tu možnost pro podnikatele naší obce.  

Dobrý den,                                                                             i
Sbor dobrovolných hasičů Dubno, od začátku roku opět uspořádal několik akcí pro občany obce. Za zmínku určitě stojí hasičský 
ples, který se uskutečnil v únoru. Kdo nepřišel udělal velikou chybu, protože ples byl velmi povedený. Opět byla bohatá tombola 
a výborná atmosféra. Poslední dubnový den jsme jako každoročně zajišťovali stavění máje a pálení čarodějnic. Předcházeli tomu 
dvoudenní přípravy. Doufám, že už si občané zvykli na přesun čarodějnic na koupaliště. Tímto děkuji všem, kteří nás přišli podpořit 
a hlavně hasičům, kteří zajišťovali přípravy. V květnu nám začala soutěžní sezóna, tak jsme konečně mohli vyzkoušet novou požární 
stříkačku. A to 14. května na okrskové soutěži. Obsadili jsme 2. místo v kategorii mužů a 3. místo v kategorii žen. Další víkend jsme 
vyčistili koupaliště, a připravili ho tím na letní sezónu. Čeká nás ještě mnoho aktivit, v nejbližší době to bude určitě Dětský den, 
který budeme pořádat v neděli 4. června od 14:00 h v areálu místního koupaliště. Tímto srdečně zvu všechny místní děti, ale i jejich 
kamarády a rodiče. Dále nás čekají další soutěže v požárním sportu, turnaj v nohejbale a také účast na oslavách některých sousedních 
sborů.                                                                                 i

 
Ještě jednou děkuji všem, kteří nás podporují.

Studie nového zázemí k høištiStudie nového zázemí k høištiStudie nového zázemí k høišti

Ve zdraví a radosti, krásný další rok



Vydává: Obec Dubno, ZDARMA do každé poštovní schránky, distribuce: květen 2017.

Ohlašovna požáru starosta SDH Dubno ............ 739 615 398
Ohlašovna požáru velitel SDH Dubno .............. 605 202 066

Tísňová linka .................................................................... 112
Ohlašovna požáru ............................................................ 150
Operační středisko HZS Kladno ........................ 950 870 444
Lékařská pohotovost ........................................................ 155
Policie .............................................................................. 158

Obecní úřad ........................ 318 627 136
Starosta obce Dubno ........... 602 106 477
E-mail ....... obecdubno@obecdubno.cz

Adresa:
OBEC DUBNO 
Dubno 45
261 01 Příbram

Zpravodaj Obce Dubno 2017Zpravodaj Obce Dubno 2017Zpravodaj Obce Dubno 2017 www.obecdubno.czwww.obecdubno.czwww.obecdubno.cz

Pondělí ................... 07,30 – 12,00 / 14,00 – 18,00
Úterý ...................... 07,30 – 12,00
Středa ..................... 07,30 – 12,00 / 14,00 – 18,00
Čtvrtek ................... 07,30 – 12,00
Pátek ...................... 07,30 – 12,00

Úøední hodiny Obecního úøaduÚøední hodiny Obecního úøaduÚøední hodiny Obecního úøadu Dùležité kontaktyDùležité kontaktyDùležité kontakty

Pokud chcete být informováni o dění v obci 
Dubno, mít rychlý přístup k informacím a dos-
távat termíny zasedání zastupitelstva, zaregis-
trujte se pomocí registračního formuláře, 
který najdete na www.obecdubno.cz.

Infoservis do vašeho e-mailuInfoservis do vašeho e-mailuInfoservis do vašeho e-mailu

NOHEJBALO pohár Obce Dubno

Sobota  10.6. 2017
Turnaj pro tříčlenná družstva

neregistrovaných hráčů

na víceúčelovém sportovním 

hřišti v Dubně

TURNAJ

od 13:00hod.

Design a tisk: DIRTECHO MEDIA 

 dirtecho.cz

Položení věnce u pomníku 
a rozsvícení vánočního stromu.

Ve sváteční den, 8. května, na Den vítězství byl za přítomnosti 
několika občanů obce položen věnec u pomníku a došlo tak k 
uctění památky všem padlým. Bude dobře, pokud se tento pietní akt 
spojený s koncem 2. světové války stane součástí kalendáře akcí 
v obci Dubno. Tím druhým by mohlo být rozsvícení vánočního 
stromu-zahájení Adventu. Díky velkému ohlasu tuto akci opět 
plánujeme na 26.11.2017.

Dvì nové akce v kalendáøi obce Nohejbalový turnaj 

Okrsková soutìž na SpartakuOkrsková soutìž na SpartakuOkrsková soutìž na Spartaku

Přihlášky do turnaje zasílejte místostarostovi obce J. Špindlerovi
na adresu spindler@obecdubno.cz, nebo vhazujte do poštovní 
schránky na budově obecního úřadu do 7.6.2017.


