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Slovo starostySlovo starostySlovo starosty
Vážení spoluobčané,                               i
tento rok je čtvrtým rokem „volebního 
období“ a my zastupitelé se ohlížíme, 
co jsme za toto období vybudovali nebo 
co jsme učinili pro to, aby obec byla 
hezčí. Myslím, že toho nebylo málo.

Investiční akce jsme financovali převáž-
ně z vlastních zdrojů. Velmi nám pomo-
hlo, že jsme dokázali získat na dobu mi-
nimálně 6 let vedlejší příjem ze skládky 
TKO Bytíz, ve výši cca 2 milóny korun 

Obec�DubnoObec�DubnoObec�Dubno

ročně a z dotací, které jsme obdrželi k výstavbě dětského hřiště 
nebo na plovoucí čerpadlo pro hasiče.                                        i
Pro získání finančních prostředků ze skládky TKO Bytíz jsme 
vyvinuli maximální úsilí a po několika obtížných jednáních 
jsme dosáhli úspěchu.                                                                  i
V roce 2013 – 2014 byla vybudována i nová komunikace v ob-
lasti bytovek, byla provedena rekonstrukce chodníku od firmy 
Karviko až k prodejně Potravin, vyřizuje se stavební povolení 
na prodloužení vodovodních řadů, plynových řadů, kanalizač-
ních řadů a veřejného osvětlení po obecních pozemcích.           i
Obecní zeleň je pravidelně udržovaná.                                       i
Důležitou investiční akcí pro obec Dubno je propojení vodo-
vodního řadu obce s vodovodním řadem města Příbram. Tímto 
propojením odstraníme nutnost osazení plánovaných tlakových 
regulátorů v dolní části obce a zvýší se tlak vody v lokalitě pod 
Ostrým vrchem, která je momentálně pod hranicí normovaného 
limitu. V současné době probíhá územní řízení.                        i 

K lokalitám dle schváleného územního plánu Dubno se po 
obecních komunikacích prodlužují sítě a v budoucnu se počítá 
se zpevněním těchto komunikací asfaltovým povrchem. Též se 
postupně bude měnit asfaltový povrch na stávajících komunika-
cích dle stupně opotřebení a bude se pokračovat v rekonstrukci 
obecních chodníků po celé obci. Pokud bychom se dohodli s 
ŘSD Praha o možnosti zásahu do komunikace I/18 (ohledně 
nutnosti výměny obrubníků, čímž se naruší stávající komunika-
ce), mohly by tyto chodníky být zhotoveny i ze zámkové 
dlažby. V tomto roce máme ještě v plánu obnovit nátěr na slou-
pech veřejného osvětlení.                                                           i

Málokdo z občanů se podíval za poslední roky do úvozové 
cesty, která vede mezi truhlárnou pana Hlávky a rodinným do-
mem Falců, vyúsťující v polích na obchvatu obce Dubno. Tato 
lokalita si zaslouží revitalizaci, protože je zde ticho a pokud se 
tomu budeme věnovat a upravíme tuto lokalitu, vznikne zde, 
nejen pro maminky s dětmi, krásná a tichá odpočinková zóna. 

Prostředky bych chtěl získat z nějakého dotačního titulu 
na zlepšení životního prostředí.                                                i
Zmínil bych se ještě, že pracuji na částečném zmenšení tzv. 
Motýlí louky, která je vedena jako chráněná krajinná oblast 

2v rozsahu 90.000 m  a skutečně nechápu bývalé zastupitel-
stvo, že mohlo připustit zřízení takto rozsáhlé chráněné kra-
jinné oblasti v prostoru, který by mohl být využit jako prů-
myslová zóna s velice zajímavým finančním přínosem pro
obec Dubno, kde cena pozemku se pohybuje kolem 1.000,- 

2korun za m , což by bylo cca 90 milionů korun.                     i

V této průmyslové zóně se již nachází firmy Revel s.r.o., 
B.I.C. Nábytek, Toyota Dolák s.r.o., Louwman Motor Příbram 
a Tempoterm s.r.o. voda – plyn – topení Příbram.                     i

V současné době řešíme výměnu stávajícího hasičského vo-
zidla za novější, aby vyhovovalo všem předpisům a bylo bez-
pečné i pro přepravu malých hašičů.                                         i
S obnovou hasičského vozidla se ztotožnili všichni zastupitelé 
a spolupracují při jeho řešení. Malé hasiče vede ing. Pavel 
Šnobl se Zdeňkem Zárybnickým.                                              i
Obec naše malé hašiče vybavila novými stejnokroji, takže nás 
důstojně reprezentují na různých soutěžích, kde jsou velice 
úspěšní. Mám z těchto malých hašičů velkou radost. Doufám, 
že až dospějí, budou pokračovateli tradic SDH Dubno.           i
Úspěšné v hasičských soutěžích je i družstvo děvčat a mužů.
Děkuji touto cestou celému vedení SDH Dubno a zvláště 
starostovi Martinu Roušalovi, veliteli Zdeňkovi Zárybnické-
mu a vedoucímu malých hasičů Ing. Pavlovi Šnoblovi za 
pořádání akcí v obci Dubno, a to například: pořádání čarodej-
nic, stavění májky, čištění koupaliště, pořádání Dne dětí, 
posvícení a vánočního koncertu u kapličky a dalších důleži-
tých činností souvisejících s chodem obce např. pomoc při po-
vodních nebo při zásahu u požáru.                                            i

Děkuji všem, kteří se zúčastnili voleb do Evropského parla-
mentu. Účast v naší obci byla 27,8 %,  což je víc než,  je re-
publikový průměr.                                                                     i
Přeji všem spoluobčanům krásné letní dny a příjemně proži-
tou dovolenou.                                                                           i

Na závěr bych Vás chtěl oslovit, pokud vidíte zlepšení stavu 
hospodaření obce, oproti minulým volebním obdobím (příjmy 
do obce jsme zvýšili minimálně na dvojnásobek a účelně se 
používají ke zlepšení infrastruktury obce), přijďte na podzim 
k volební urně a podpořte Sdružení nezávislých kandidátů 
„ObecDubno.cz“, my Vám za to nabízíme další dynamický 
rozvoj obce. Milan Pilous - starosta
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Obec Dubno žádá všechny občany, aby udržovali pořádek 
v okolí kontejnerů na tříděný odpad. Papírové krabice ukládejte 
v malých částech. Pokud jsou kontejnery u prodejny naplněné,
využijte druhé stanoviště u vodní nádrže v Chaloupkách. 
V případě potřeby kontaktujte obecní úřad.
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UDRŽUJTE POŘÁDEK
V OKOLÍ KONTEJNERU

• Propojení vodovodního řadu s Novou Hospodou.
• Kompletní sítě do točny pod Hovorkovými.
• Kanalizační řad pro 4 rodinné domy směr Nová Hospoda.
• První etapa asfaltové komunikace směr Nová Hospoda.
• Kompletní sítě pro pozemky lokality BV 13 (bývalý kravín).

Obec Dubno v roce 2013 hospodařila s přebytkem přes 2,5 
milionů korun. Hospodaření bylo kontrolováno Středočeským 
krajem. Při této kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

Druhé nové dìtské høištìDruhé nové dìtské høištìDruhé nové dìtské høištì

Nová komunikaceNová komunikaceNová komunikace

Zákaz ukládání stavebního odpadu                i

Na základě několika případů porušení bychom chtěli upozornit 
všechny občany obce Dubno a zároveň požádat o dodržovaní 
ukládání na jednotlivá dočasná úložiště dle označení. V lokalitě 
u křížku je možné ukládat pouze živočišný odpad (tráva, listí, 
větve, křoviny a stromy). Dále připomínáme, že v celé této loka-
litě je zakázáno ukládání stavební suti, konstrukčních prvků 
apod. S tímto odpadem musíte na skládku TKO Bytíz. V případě 
porušení hrozí pokuta 50 000 korun.                                            i
                                                                                 Obec Dubno

Celkové investice obce v roce 2014 budou ve výši 4,2 milionů 
korun. Opět dojde ke snížení nákladů na činnost místní správy, 
tedy výdaje úřadu a to o 134 000 korun.



Slovo místostarostySlovo místostarostySlovo místostarosty

Aktuální informace ze skládky TKO BytízAktuální informace ze skládky TKO BytízAktuální informace ze skládky TKO Bytíz

Václav Chmelař - místostarosta

Skládka tuhého komunálního odpadu (TKO) Bytíz, která leží 
zčásti na katastrálním území obce Dubno je v současné době 
zaplněna z poloviny celkové kapacity I. etapy skládkování. Od 
zahájení ukládání (10/2011) bylo uloženo 50 000 tun odpadu 
a můžeme tedy počítat, že ještě celé 3 roky bude naše obec dos-
távat odměnu za ukládání odpadu na této skládce.                       i

K ukládání odpadu je používán drtící stroj, který zmenší objem 
a prodlouží dobu ukládání. Z naší strany je zájem, aby došlo 
k realizaci III. etapy, která by měla být pouze na katastru naší 
obce a tedy finančně pro rozpočet obce velmi zajímavá. V tomto 
ohledu pokračují s majitelem skládky oboustranná vstřícná jed-
nání. Podle platného zákona mohou současní provozovatelé 
skládek ukládat odpad tímto způsobem do roku 2025, pak zřej-
mě dojde k přechodu na spalování, či termolýzu odpadu. Stře-
dočeský kraj již tipuje v příbramském regionu vhodné lokality 
pro stavbu spalovny.                                                                     i

Společnost SVZ Centrum, která skládku provozuje, otevřela 
kompostárnu, připravuje recyklaci stavebních materiálů a plá-
nuje novou příjezdovou cestu.                                                      i

Na stránkách www.obecdubno.cz v rubrice Fotogalerie najdete 
několik dalších snímků, které jsem letos v květnu při návštěvě 
skládky pořídil.

Vážení spoluobčané,                           i

od vydání minulého zpravodaje uběhl 
rok a já mohu naposledy v tomto vo-
lebním období sdělit svůj názor, uvést 
některá fakta a okomentovat co se za 
uplynulý rok v naší obci událo. I ten-
tokrát budu co nejstručnější. Stále si 
totiž myslím, že většina z vás má ná-
zor, jestli vedeme úřad dobře, nebo 
špatně a obsah tohoto zpravodaje vše 
podstatné přináší.

Rozpoèet na rok 2014Rozpoèet na rok 2014Rozpoèet na rok 2014
Zastupitelé Obce Dubno schválili ještě před koncem roku 
rozpočet na rok 2014. Rozpočet byl schválen jako schod-
kový s příjmy 5 474 000 korun a výdaji ve výši 8 532 000 
korun. Rozdíl ve výši 3 058 000 korun bude financován ze 
zisků předchozích let. Obec nebude zatížena žádným 
úvěrem.

Hlasování jednotlivých zastupitelů:
PRO: 5 (Pilous, Chmelař, Špindler, Roušal, Falc)
PROTI: 2  (Horák, Pinc)
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení: Předložený rozpočet na rok 2014 byl schválen.

V loňském roce obec hospodařila s přebytkovým rozpočtem 
ve výši 2,5 milionů korun s příjmy 7,9 milionů a výdaji 5,7 
milionů korun. Obec měla nejvyšší příjmy ve své historii. Jen 
pro připomenutí, v roce 2010, když jsme úřad přebírali byl 
rozpočet obce 3,5 milionů korun. Veškeré uspořené finanční 
prostředky budou investovány do rozvoje obce. Zejména pak 
do vodovodních, kanalizačních a plynových řadů a potřeb-
ných asfaltových komunikací. S žádostí přišli i hasiči, kteří 
požadují pro SDH Dubno nákup hasičského vozidla s cister-
nou. Tuto investici jsme také schválili a řešíme optimální 
pořízení.                                                                                   i

O jedné stavbě, se kterou v letošním roce počítáme, se zmí-
ním více. Jde o propojení vodovodního řadu s Novou Hospo-
dou. Podle mého názoru jde o nejdůležitější a nejpotřebnější 
investici naší obce.  Propojením dojde k nápravě sníženého 
tlaku vody u některých občanů a odpadne plánovaná investi-
ce přetlakových ventilů, která se řeší již několik let. V sou-
časné době čekáme na vydání stavebního povolení.                i

Věřím, že jste si všimli několika designových prvků kolem 
úřadu, výstavby  druhého hřiště u koupaliště a do konce srpna 
dojde k nátěru sloupů VO. Jsem rád, že můžeme vyjít ze 
svých domovů opět do příjemnějšího, hezčího prostředí. Pod-
mínkou je také kvalitní celoroční údržba obce, která je zajiš-
těna. V tomto ohlednu mám i několik kladných ohlasů od lidí, 
kteří nejsou občany naší obce. V této oblasti, tedy zlepšování 
prostředí, by se mělo pokračovat i v dalších letech.                i

V současné době řešíme možnost elektronické aukce na vý-
běr nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie a plynu. 
Aukce dokážou snížit ceny a uspořit tak naše náklady na 
energie až do výše 40%. Promyslete tedy zatím, jestli budete 
mít zájem se tzv. e-aukce zúčastnit. Včas vás oslovíme.         i

Na shromáždění zástupců obcí k Projektu meziobecní spolu-
práce v ORP Příbram jsme obdrželi nabídku na členství a vy-
tvoření „Příbramské aglomerace“, kterou by tvořily pouze 
přímo sousedící obce města Příbram.  Zvažujeme také mož-
nost vstupu do MAS Svazku Podbrdského regionu. Mimo 
jiné jsem se na tomto setkání dozvěděl, že obec Dubno má 
nejnižší index stáří, ale naopak, máme druhou nejvyšší neza-
městnanost.                                                                              i

I po roce se stále hlásím a rád zopakuji, že hlavním cílem 
pro mě zůstává zachovat v naší obci klidné místo pro spoko-
jený život s občanským soužitím, poctivou správou majetku, 
informovaností a spravedlivého rozhodování pro všechny 
občany obce Dubno.                                                                i

Dovolte mi, abych vám na závěr slova poděkoval za důvěru, 
kterou jste mi ve volbách v roce 2010 dali. Počet hlasů mě 
tehdy mile překvapil a celé čtyři roky zavazoval při vyko-
návání práce zastupitele a funkce místostarosty Obce Dubno. 
Děkuji všem za podněty, připomínky a názory, které jsou 
pro tuto práci na úřadě velmi důležité.                                    i

Děkuji také za spolupráci všem kolegům zastupitelům.          i

Hodně slunečných dnů, pevné zdraví a spokojený život v naší 
obci.    

Václav Chmelař - místostarosta
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Jiří Špindler - předseda finančního výboru

Zpráva finanèní komiseZpráva finanèní komiseZpráva finanèní komise Zpráva inventarizaèní komiseZpráva inventarizaèní komiseZpráva inventarizaèní komise

Jiří Špindler - předseda finančního výboru

Letecké snímky obceLetecké snímky obceLetecké snímky obce

Za uplynulý rok se sešla finanční komise opět čtyřikrát, měla
za úkol kontrolu hospodaření obce, kontrolu pokladního de-
níku a faktur. Až na malé nedostatky, které se odstranily 
okamžitě neshledala žádné závady. Tímto bych chtěl poděko-
vat členům finančního výboru za celoroční spolupráci.

Doplòovaèka Zpravodaje obce DubnoDoplòovaèka Zpravodaje obce DubnoDoplòovaèka Zpravodaje obce Dubno

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.

Inventarizační komise měla jako každoročně, tak i letos za svůj 
největší úkol udělat  inventuru všech majetků obce Dubno. 
Jednalo se opět o majetky hmotné (všechny věci drobné i dlou-
hodobé, které obec vlastní), nehmotné ( jako třeba počítačové 
programy atd.), budovy, lesy, pole, louky, jiné parcely, rybníky 
i ostatní plochy. Zapracovali do inventur nové položky a také 
nové parcely obce. Opět patří velký dík pí. Ješinové Romaně, 
díky které byla inventura obce úspěšně zpracována a zkontrolo-
vána včas. 
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1. Severní stát
2. Opak zla
3. Vytoužený cíl
4. Tváře
5. První muž

6. Úděly
7. Švédská hudební skupina
8. Konec modlitby
9. Noční pták
10. Obilnina

11. Neodborník
12. Lesní zvíře
13. Nepravda

Objednávka fotografiíObjednávka fotografiíObjednávka fotografií

Obec Dubno připravila nový e-shop s leteckými 
snímky obce. 

V nabídce je 7 fotografií, které mohou občané objednávat 
ve 4 rozměrech (20x30, 30x45, 50x75 a 60x95 cm). 
Nejmenší formát stojí 40 korun a největší 350 korun. 
Možnost objednání individuálního rozměru dle přání

Odkaz na e-shop najdete v levém sloupci v hlavním menu
portálu obce, nebo na adrese www.obecdubno.cz/eshop. 

Fotografie můžete také objednat osobně na obecním úřadě.

Obecní úřad Dubno nabízí limitovanou 
sérii mincí. V prodeji na úřadě, 
cena 240 Kč včetně látkového sáčku.

rub                                     líc
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V sobotu 10. května se konala v Narysově soutěž v hasič-
ském sportu. Za SDH Dubno se soutěže zúčastnily dva 
týmy, které měly za úkol překonat sto metrů běhu s překáž-
kami a požární útok. V kategorii žen obsadil tým z Dubna 
v sestavě: Jana Čermáková, Klára Šnoblová, Jana Šnejda-
rová, Kateřina Šárková, Lucie Špindlerová a Michaela 
Holá první místo! V kategorii muži/smíšené obsadil tým 
Dubna v sestavě: Lucie Špindlerová, Roman Žalud, Daniel 
Šorel, Zdeněk Zárybnický, Martin Roušal a Pavel Šnobl 
místo třetí. 

Sbor dobrovolných hasièù DubnoSbor dobrovolných hasièù DubnoSbor dobrovolných hasièù Dubno

Májka plná dětí                                                                      i
Letošní stavění máje obohatilo svou přítomností veliký počet 
rodičů se svými ratolestmi. Děti, které představují budoucnost 
dobrovolných hasičů v Dubně se už od útlého věku zapojují 
do společných akcí pořádaných sborem. Při této akci dokázaly 
svou zručnost a pomohly s vyzdobením přivezené májky. 
Děkuji vedoucím mládeže za jejich příkladnou a přínosnou 
práci. 

www.sdhdubno.czwww.sdhdubno.czwww.sdhdubno.cz

Pøipravované stavby na katastru naší obcePøipravované stavby na katastru naší obcePøipravované stavby na katastru naší obce

Ředitelství silnic a dálnic ČR by mělo v roce 2016 zahájit 
stavbu obchvatu silnice I/18 Příbram, jihovýchodní obchvat. 
Napojení na přivaděč od Prahy a ulici Evropská bude kruho-
vým objezdem. První část končí na Brodě, druhá za Bohu-
tínem. Obec Dubno projednávalo JV obchvat letos v březnu 
a přijalo čtyřbodové usnesení, které najdete na                        i
www.obecdubno.cz/zastupitelstvo

Jihovýchodní obchvat Příbrami

Na katastrálním území naší obce na parcele č. 285/4, v loka-
litě u výjezdu na Prahu došlo ke změně plánované stavby. 
Místo původního sportovně-společenského centra bude pos-
tavena skladová hala a administrativní budova společnosti 
Norydena. Hlavním sortimentem této firmy jsou hračky.

Areál Norydena

Připomenutí oslav 125. výročí založení SDH Dubno,
které proběhlo 28. - 29. 6. 2013

Za SDH Dubno Martin Roušal

Letos už je vyčištěno                                                            i
Za sychravého počasí se sešli dobrovolníci z řad sboru do-
brovolných hasičů, aby brigádně vyčistili koupaliště a zá-
chytnou jímku. V počtu bezmála 15 lidí šla práce od ruky 
a tak i v letošním roce bude koupaliště čisté a připravené 
pro návštěvníky.

Areál
Norydena

Dubno

Pøíbram IX
Nová Hospoda
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Dùležité kontaktyDùležité kontaktyDùležité kontakty

Ohlašovna požáru starosta SDH Dubno ............ 602 605 612
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

Úøední hodiny obceÚøední hodiny obceÚøední hodiny obce

Pondělí ................... 08,00 – 12,00 / 15,00 – 19,00
Středa ..................... 08,00 – 12,00 / 15,00 – 17,00 
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Základní informace a mapa územního celkuZákladní informace a mapa územního celkuZákladní informace a mapa územního celku

Obecní úřad ........................ 318 627 136
Starosta obce Dubno ........... 603 528 920
E-mail ....... obecdubno@obecdubno.cz

Adresa:
OBEC DUBNO 
Dubno 45
261 01 Příbram, P.O. Box 12

www.obecdubno.czwww.obecdubno.czwww.obecdubno.cz

Základní informace:

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

- Počet obyvatel 290 (153 žen, 137 mužů)

- Nadmořská výška 574 m

- Zeměpisná šířka 49° 41´ 45.07´´ N 

- Zeměpisná délka 14° 3´ 6.28´´ E


