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Obec Dubno

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i
rok s rokem se sešel a vedení obce zahájilo druhou polovinu volebního období.
Když se ohlédnu zpět, vidím, že se podařila spousta věcí.
i
Zavedli jsme systém v zimní i letní údržbě obce, který nyní běží bez problémů.
Zeleň pravidelně seká SHD Dubno, peníze za sekání jdou tak z rozpočtu obce
do pokladny SDH a část občanům obce,
kteří sekání fyzicky provádějí. V zimě
po ránu, než jdou obyvatelé do práce, je uklizen sníh na komunikacích i chodnících. Prohrnování chodníků jsme vylepšili – údržba
se provádí čtyřkolkou s metrovou radlicí, kterou provozuje pan
Miloš Hlávka. Touto změnou v údržbě chodníků jsme docílili lepší
komfort pro pěší, protože prohrnutý chodník je dostatečně široký
i pro průjezd s kočárkem. Komunikace prohrnuje pan Zdeněk
Zárybnický.
i
V mém posledním bodě v loňském zpravodaji jsem uvedl, že udělám vše proto, abychom z ukládání odpadů města Příbramě
na skládku TKO Bytíz firmy SVZ Centrum, s.r.o. dostávali peníze. Jednalo se o nemalou částku, neboť město Příbram ukládá
cca 10 000 až 12 000 tun komunálního odpadu ročně a díky nejjednoznačnému výkladu Zákona o odpadech využívalo § 46,
který stanoví, že obec ukládající odpad na svém katastrálním území, neplatí zákonný poplatek 500,- korun za tunu, který je potom
příjmem obce, na které skládka leží. Já jsem po nastudování zákona o odpadech zjistil, že dle § 48 bychom měli dostávat i z odpadů
ukládaných městem Příbram přibližně 31 % ze zákonného poplatku. V § 48 je stanoveno, že leží-li skládka na více katastrálních
územích, má majitel skládky odpadů vybírat zákonný poplatek
500,- korun za tunu od každého, kdo na skládku ukládá, a potom
tuto částku proporcionálně rozdělit na koruny a zaslat obcím,
na jejichž katastrálním území skládka leží.
i
V lednu 2012 jsme proto vyvolali jednání s vedením města Příbram, které však na náš požadavek moc neslyšelo, s odkazem
na stanovisko Středočeského kraje a Zákona o odpadech § 46.
Nenechali jsme se odradit a skoro po roce jsme došli s vedením
města Příbram, ještě v čele se starostou MVDr. Josefem Řihákem,
k dohodě o proporcionálním rozdělení zákonného poplatku,
za což mu ještě jednou touto cestou děkuji. Smlouva již byla podepsána s novým starostou města Příbram panem Ing. Pavlem
Pikrtem. Obec navíc obdržela od města Příbram kompenzaci za ukládání odpadu za rok 2012 ve výši 800 000,- korun. Byla to sice
asi ½ částky, kterou bychom mohli obdržet, ale zákonný nárok
jsme na ni neměli.
i
Skládka komunálního odpadu je projektována na přibližně
95 000 tun odpadu. Předpokládáme tedy, že při současné legislativě a množství ukládaného odpadu, bude mít obec Dubno po dobu
asi šesti let příjem navíc cca 2 miliony korun ročně. Tyto prostředky plánuje obec využít na pokračování vytváření řadů plynu,
vody, kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení, které budou
odbočkami z páteřní infrastruktury.
i
Dalším a ne nepodstatným úkolem, který jsme si stanovili, bylo
změnit původní nevýhodnou smlouvu na pronájem skládky Pichce
firmě EFEKTIM pro provozování fotovoltaické elektrárny
za směšných 35 000,- korun ročně. Tohoto jsme dosáhli. Firma
EFEKTIM fotovoltaickou elektrárnu prodala firmě FVE Dubno

a s touto firmou jsme uzavřeli smlouvu na roční nájem 120 000,korun. Navíc v případě, že stát zruší dodatečnou daň uvalenou
na majitele fotovoltaických elektráren, bude tato částka navýšena
na 240 000,- korun ročně. Navíc se tato firma zavázala poskytnout 50 000,- korun na podporu SDH Dubno do konce roku
2012, což také učinila. Firma FVE Dubno tak ukázala dobrou
vůli s naší obcí udržovat dobré obchodní vztahy.
i
Myslím, že za minulý rok se našemu vedení obce povedl husarský kousek. Takový příjem navíc obec ještě v historii neměla. i
Mnoho práce jsme udělali také pro zlepšení infrastruktury v naší
obci. V loňském podzimu obec postoupila v budování komunikací, zhotovila další část živičné komunikace od domu rodiny
Flachsových k nové zástavbě pod Vrchem.
i

Provedli jsme opravu komunikace od domu paní Prokopové
k domu manželů Kubíkových a zpevnili cestu ke Křížku, včetně
odstranění křovin zasahujících do komunikace.
i
Dobrou zprávu máme i pro rodiče s dětmi. Na pozemku
p. č. 442/1 v k. ú. Dubno, který si obec pronajala od sourozenců
Bezouškových za 1 000,- korun ročně, vzniklo nové dětské hřiště. Kromě toho jsme začátkem roku podali žádost o dotační titul
na dětské hřiště u koupaliště, neboť je nutné vyměnit staré sportovní zařízení za nové, certifikované. Minulý týden nám bylo
sděleno z Fondu Ministerstva pro místní rozvoj, že jsme tuto dotaci dostali. Tak na další roky máme vystaráno, maminky s dětmi
budou mít možnost výběru dětských sportovišť dle lokality,
která jim lépe vyhovuje.
i

Slovo starosty - pokraèování
Momentálně probíhají práce na projektu pro prodloužení kanalizace pod Ostrý vrch a odbočku řadů na p. č. 454/25 v k. ú.
Dubno k parcelám, které obci původní spolumajitelé prodali,
každý svůj podíl za symbolických 100,- korun.
i
Dále probíhá jednání na 1.SčV, a. s. Veolia Voda Příbram o možnosti propojení vodovodu Dubno s vodovodem města Příbram
v místě pod Mazdou. Tímto by se odstranily z větší části potíže
s tlakem vody v oblasti pod Vostrákem, kde je tlak vody malý,
a naopak ve spodní části obce na výjezdu na Prahu by se omezovače tlaku montovaly minimálně.
i
Dlouho nás trápila bezpečnost při odbočování do Dubna z hlavní komunikace Praha – Příbram, kde kvůli absenci odbočovacího pruhu hrozila vážná dopravní nehoda. Proto jsme s místostarostou Václavem Chmelařem vyvolali jednání s Ředitelstvím
silnic a dálnic na Středočeském kraji Praha, odborem dopravy.
Po naší téměř nátlakové akci ŘSD přislíbilo zpracovat projekt
pro realizaci těchto odbočovacích pruhů. Po četných urgencích
místostarosty Václava Chmelaře byly pruhy nakonec zhotoveny.
Jsme rádi, že můžete domů jezdit bezpečněji.
i
V polovině minulého roku slečna Petra Palusová oznámila,
že již nepovede kroužek mladých hasičů. Následkem toho se řádově pět měsíců mladí hasiči nescházeli, protože se o ně nikdo
nestaral. Na výroční schůzi hasičů jsem navrhl, aby nový obyvatel obce Dubna Ing. Pavel Šnobl, který se přihlásil do SDH
Dubno, vedl kroužek mladých hasičů. Překvapilo mě, že pan
Šnobl po tomto návrhu oznámil, že tuto myšlenku sám nosil
v hlavě, a že tuto výzvu přijímá. Zbylé vedení SDH Dubno
v čele s velitelem Zdeňkem Zárybnickým, starostou Martinem
Roušalem, Romanem Černým a Romanem Žaludem se zavázalo, že panu Ing. Šnoblovi s tímto úkolem pomůžou. Po několika
měsících činnosti mohu prohlásit, že svoje slovo plní.
i
V měsíci dubnu proběhla pod žáštitou SDH Dubno akce „pálení
čarodejnice“ a vstup do krásného měsíce května jsme oslavili
dne 4. 5. 2013 akcí „Chytání ryb na Pazderáku povoleno“,
22. 6. 2013 Spanilá jízda mopedistů O pohár starosty obce
a ve dnech 28. – 29. 6. 2013 oslavy 125. výročí založení SDH
Dubno.
i
Závěrem Vám přeji, mějte se všichni dobře a užívejte si zdraví
a buďte k sobě přívětiví, neboť s úsměvem jde všechno lépe.
Přeji všem příjmný prožitek letních dnů.
Milan Pilous - starosta

Informace do Vašeho e-mailu
Pokud chcete být informováni o dění v obci
Dubno, mít rychlý přístup k informacím a dostávat termíny zasedání zastupitelstva, zaregistrujte se pomocí registračního formuláře,
který najdete na www.obecdubno.cz.
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Obec Dubno v roce 2012 nenaplnila schválený schodkový rozpočet a nakonec hospodařila v zisku. Obec v loňském roce
překročila v příjmech hodnotu 4 milionů korun. V konečném
hospodářském výsledku je započítána nalezená pohledávka
za Příbramskou teplárenskou a.s. ve výši 698.963,- Kč. Hospodaření obce opět kontroloval zdarma Středočeský kraj
a audit nenašel žádné nedostatky.

Nabídka odznakù pro obèany
DUBNO

SDH Dubno

125 let • 1888 - 2013

Obecní úřad Dubno nabízí limitovanou sérii odznaků. V prodeji
na úřadě od 19.6. 2013, cena 100 Kč za kus.

Letní údržba obce

Rozpoèet na rok 2013
Zastupitelé Obce Dubno schválili na svém zasedání dne 17.
prosince 2012 rozpočet na rok 2013. Rozpočet byl schválen
jako vyrovnaný s příjmy 5 257 000 korun a výdaji 5 257 000
korun. Při tvorbě rozpočtu na letošní rok bylo důležité nenavyšovat výdaje na činnost místní správy. Největší investicemi budou komunikace, sítě a výstavba dětského hřiště.
Hlasování jednotlivých zastupitelů:
PRO: 5 (Pilous, Chmelař, Špindler, Roušal, Falc)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 2 (Horák, Pinc)
Usnesení: Rozpočet na rok 2013 byl schválen.

Odboèovací pruh od Prahy
Na silničním přivaděči I/18 od Skalky je od konce loňského
listopadu v provozu nový odbočovací pruh. Po letech provozu
a několika upozorněním vedení obce Dubno, je tento úsek obchvatu obce bezpečný a občané se již tolik nemusí obávat dopravní nehody. Po realizaci odbočovacího pruhu již toto místo
není úsekem častých dopravních nehod.
i

„Dodnes osobně nechápu, jak mohly dotčené orgány tento úsek
nového přivaděče silnice I/18 pustit do provozu. Při každém
odbočování od Prahy sleduji ve zpětném zrcátku svého auta,
jak to dopadne,“ řekl před časem portálu pribram.cz místostarosta Dubna Václav Chmelař.

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
i
jsem rád, že se Zpravodaj obce Dubno
stává již tradicí a já mohu i u sebe
shrnout co se za uplynulý rok v naší
obci událo. Rozhodl jsem se, že budu
tentokrát stručnější v souhrnu co bylo
uděláno. Myslím si, že většina z vás
má již názor, jestli zastáváme práci
na úřadě dobře, nebo špatně. Za sebe
mohu říci, že i loňský rok byl velmi
pracovní a úkolů neubylo.
S definitivní platností bylo dořešeno vyplácení odměny za ukládání odpadu na TKO Bytíz. Obec Dubno má na pět let zajištěn
zajímavý roční příjem. V těchto dnech jsme úspěšně s majiteli
skládky otevřeli jednání o třetí etapě ukládání, které by mělo
být pouze na katastru naší obce. Nemusíme tedy rozprodávat
pozemky, nejsme zadluženou obcí a můžeme plánovat investiční akce. Dokonce máme nejvyšší rozpočet v historii obce.
i
Mile mě překvapily vaše reakce na odbočovací pruh od Prahy,
který jsme řešili přes rok. Několik z vás projevilo zájem o zkušební chytání ryb na Pazderáku, které se tak stane celoroční záležitostí pro všechny zájemce z řad občanů naší obce. V loňském roce byla prohloubena spolupráce s dobrovolnými hasiči,
kterým děkuji za veškeré akce, které v obci pořádají. Zároveň
tímto gratuluji SDH Dubno k 125. výročí a přeji hodně úspěchů
v jeho činnosti v dalších letech.
i
Dovolte mi, abych vám netradičně z části přiblížil chod úřadu
a můj pohled na něj. Podle mého názoru je obec silně zatěžovaná administrativou. Denně chodí několik dokumentů poštou,
datovou schránkou, e-mailem. V tomto směru nás stát, kraj,
a zřejmě i EU zbytečně zatěžují. Bylo by dobré zatáhnout
za záchrannou brzdu a postupně administrativní úkony snižovat.
Obce by měly dostat více samostatnosti bez direktivních nařízení. Vše začíná a končí u poctivosti jednotlivých lidí.
i
Další „záhadou“ je pro mě, že máme stále tolik záležitostí
k projednání. Na každém zastupitelstvu řešíme v průměru kolem patnácti bodů. Za dva a půl roku jsme projednali na zasedáních skoro 150 bodů. Pro srovnání, v předchozích letech 2008
až 2010 za stejné období to bylo pouhých 54 bodů.
i
Děkuji všem zastupitelům za kvalitní spolupráci při projednávání a hlasování. Již několikrát se stalo a je tomu čím dál častěji,
že bylo hlasováno shodně všemi sedmi hlasy. Zde vidím největší rozdíl od povolební doby k té dnešní. Stále mě těší zájem
z řad občanů o schůze zastupitelstva a diskuze s vámi na téma
jednotlivých projednávaných bodů. Věřím, že je tomu i naopak
a že od nás dostáváte potřebné informace.
i

Tøídìní odpadu – za Dubno èistìjší
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.

UDRŽUJTE POŘÁDEK
V OKOLÍ KONTEJNERU

Hlavním cílem zůstává zachovat v naší obci klidné místo
pro spokojený život s občanským soužitím, poctivou správou
majetku a spravedlivé rozhodování pro všechny občany. V současné době v naší obci žije 283 občanů (150 žen a 133 mužů).
Aktuální informace po celý rok najdete na www.obecdubno.cz.
Děkuji, že jste dočetli tento příspěvek celý. V případě potřeby
či zájmu se na mě obraťte.
i
Hodně slunečných dnů, pevné zdraví a spokojený život v obci
Dubno.
Václav Chmelař - místostarosta

Chytání ryb na Pazderáku
Pro obèany

obce

Dubno

CHYTÁNÍ RYB
LENO
POVO

Chytání ryb na Pazderáku
pokračuje až do konce
listopadu

Na základě zájmu z řad občanů
o zkušební chytání ryb na rybkaždou sobotu
níku Pazderák bylo schváleno
celosezonní chytání. Zastupitelé
do 30. 11. 2013
od 7:00 - 19:00
obce jednohlasně schválili porybník Pazderák
kračování této akce. Cena celosezonní permanantky byla stanovena na 300 korun. Platbu
300 Kè
mohou zájemci provést na
Chytání povoleno na 2 pruty
Obecním úřadě, nebo v místě
chytání u paní Černé. Každý ryPovinná výbava: prut, vezírek, metr, podbìrák
bář může chytat max. na 2 pruty
a odnést si pouze 1 rybu o min.
délce 43 cm, kterou vždy nahlásí a zároveň zapíše.
Obec Dubno

Závod mopedù
Hvìzdicová jízda mopedù

22.6.2013
od 9:00

Tøi trasy 17 - 22 km
a rychlostní závod na 1/8 míle
na slepé komunikaci Dubno - Skalka

O POHÁR

STAROSTY OBCE DUBNO

(Celosezonní permanentka na rok 2013)

Každý zúèastnìný si mùže odnést maximálnì 1 rybu (43 - 60cm).

Zpráva finanèní komise

Vyhlášení výsledkù
v 16:00 hod. pøed restaurací v Dubnì.

Červnový závod mopedů
se stáva již tradicí
Tři trasy 17 - 22 km a rychlostní
závod na 1/8 míle O pohár
starosty Obce Dubno na slepé
komunikaci Dubno - Skalka
1. trasa: Dubno, Dlouhá Lhota,
Obořiště, Svaté Pole, Druhlice,
Ouběnice, Ostrov, Višňová,
Drásov, Dubno.
2. trasa: Dubno, Příbram, Háje,
Jeruzalém, Jesenice, Konětopy,
Brod, Příbram, Dubno.
3. trasa: Dubno, Příbram,
Podlesí, Oseč, Lhota u Příbrami,
Příbram, Dubno.

Zpráva inventarizaèní komise

Tak jako minulý rok i letos se sešla finanční komise čtyřikrát
a měla za úkol průběžnou kontrolu hospodaření obce, kontrolu
pokladního deníku a faktur. Opět musím konstatovat, že až na
malé nedostatky, na které jsme starostu obce upozornili a on je
okamžitě odstranil, neshledala komise žádné závady. Tímto bych
chtěl poděkovat členům finančního výboru za kvalitní roční
spolupráci.
Jiří Špindler - předseda finančního výboru

Inventarizační komise letos opět zkontrolovala majetek obce
Dubno. Jedná se o majetky hmotné (všechny věci drobné i dlouhodobé, které obec vlastní), nehmotné (jako třeba počítačové
programy atd.), budovy, lesy, pole, louky, jiné parcely, rybníky
i ostatní plochy. I letos byla inventura velmi náročná a hlavně
díky pí. Ješinové Romaně mohla být úspěšně zpracována
a zkontrolována. Velký dík patří i Václavu Bártovi.
Jiří Špindler - předseda finančního výboru

Aktuální územní plán obce Dubno

Výzva: Otevření územního plánu obce Dubno
Do 17.6.2013 mohou být podávány žádosti k otevření územního plánu obce Dubno.

www.sdhdubno.cz

SDH Dubno
SDH Dubno letos oslaví 125 let od svého založení

i

Mladí hasiči opět v akci

i

Především chceme připomenout, že v letošním roce oslavují
dubenští dobrovolní hasiči 125 let od začátku své činnosti
a jsme rádi, že snahy našich předchůdců daly vzniknout organizované požární ochraně v obci. Konkrétně se tomu stalo
v roce 1888. V průběhu roku se sbor podílí na rozličných
akcích, ať již ve spolupráci s Obecním úřadem Dubno,
nebo je organizuje zcela samostatně.
i

Od března tohoto roku byla obnovena skupina mladých hasičů. V současné době máme sedm statečných. Krásu a chytrost
do naší skupiny vnáší Michaela Sedlatá,
Monika Hovorková, Lucie Špindlerová a Lucie Zárybnická.
Sílu a výbušnost doplňují David Sedlatý, Tomáš Pokorný
a Martin Ševčík.
i

Kalendářní rok přináší mnoho akcí. V měsíci lednu zpravidla Hasičský ples, dále v jarních měsích to jsou úklid obce,
sběr železného šrotu, čištění koupaliště, stavění Májky a pálení čarodějnic, pořádání dětského dnu. Ve zbytku roku ještě
stíháme údržbu obce, pouťovou zábavu, tradiční Posvícení,
mnoho schůzí a několik soutěží. A v neposlední řadě také
činnost s mláděží.
i

I přes krátký čas na přípravu jsme se 6. dubna zúčastnili požárních závodů ve štafetách a v požární všestrannosti v Zalužanech. Milý rodiče, kdybyste viděly to odhodlání, vůli a nasazení bojovat, byly byste na své ratolesti ještě více hrdí.
A pro nás jsou tyto atributy ten nejlepší stavební kámen
pro další závody.
i

K letošnímu 125. výročí, které se uskuteční 28. a 29. června
připravujeme oslavy, které začnou v pátek 28. června
na koupališti, kde se bude pořádat světelná fontána, po jejím
ukončení bude program pokračovat v okolí koupaliště, kde
bude pro návštěvníky připravená zábava. Sobotním ránem
nás provede kapela, která občanům zahraje budíček pro lepší
vstávání. V dopoledních hodinách půjde průvod k místní
kapličce, kde položí věnec. V průvodu, za doprovodu pochodové kapely se členové vrátí zpět na náves, kde mnozí budou vyznamenáni. Na návsi bude připraven veliký stan s podiem, kde vystoupí pozvaní hosté. Pro lepší náladu bude přítomna i kapela, která bude hrát.Večer se bude opět konat zábava s živou hudbou.
i
Srdečně zveme všechny občany.
Za SDH Dubno Martin Roušal

Od srpna startujeme skupinu malých hasičů a zájemci se mohou hlásit od 4 let. Jsem k dispozici pro více informací buď
osobně, nebo na telefonním čísle 733 611 623.
i
Být mladým hasičem obnáší přijít jednou týdně na „hasičák“,
kde se děti učí základním hasičským dovednostem, topografii,
zdravovědě, základní orientaci v terénu atd. Vyrazíme také
na letní či zimní soustředění a řadu výletů. Děti se mezi sebou
více poznají a nechají trochu odpočinout televizi, počítače,
mobily a jiné aktivity podobného typu.
i
Záměrně jsem až na konec nechal poděkování všem, kteří se
na vedení mladých hasičů aktivně podílejí a bez jejichž osobního nasazení by bylo vše mnohem složitější. Je to v první řadě Zdeněk Zárybnický, jehož letité zkušenosti jsou takřka
nepostradatelné, dále mladá krev v podobě Romana Žaluda
a Romana Černého. Děkuji také zastupitelstvu obce v čele
se starostou Milanem Pilousem za materiální podporu.
i
Pánové, jménem celého hasičského sboru děkuji.
Za mladé hasiče Pavel Šnobl

125. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů Dubno
1888 - 2013

28. - 29. června 2013
Zimní údržba obce
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Dùležité kontakty

Úøední hodiny obce

Adresa:
OBEC DUBNO
Dubno 45
261 01 Příbram, P.O. Box 12
Obecní úřad ........................ 318 627 136
Starosta obce Dubno ........... 603 528 920
E-mail ....... obecdubno@obecdubno.cz
Ohlašovna požáru starosta SDH Dubno ............ 602 605 612
Ohlašovna požáru velitel SDH Dubno .............. 605 202 066
Tísňová linka .................................................................... 112
Ohlašovna požáru okres Příbram ..................................... 150
Operační středisko HZS Kladno ........................ 950 870 444
Lékařská pohotovost ........................................................ 155
Policie .............................................................................. 158

Zpravodaj Obce Dubno

Pondělí ................... 08,00 – 12,00 / 15,00 – 19,00
Středa ..................... 08,00 – 12,00 / 15,00 – 17,00
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