Vánoční zpravodaj 2016 – Obce Daleké Dušníky a Druhlice

Milí spoluobčané, sousedé, přátelé, kamarádi,
opět po roce nastává advent, doba určená k zamyšlení a vzpomínkám, po něm období
Vánoc a příchod nového roku. Protože lidé na konci roku bilancují, připravili jsme pro
Vás druhé vydání vánočního zpravodaje, ve kterém chceme shrnout dění v našich dvou
obcích v roce 2016, předat další důležité informace a zmínit se o činnosti našich spolků.
Hlavním tématem uplynulého i celého příštího roku je výstavba čistírny odpadních vod,
kanalizace a vodovodu.
PF 2017

V minulém vánočním zpravodaji jsme Vás informovali o plánovaném začátku výstavby.
Ani jsme se nenadáli, a po roce se již budou odvádět odpadní vody na nově vybudovanou
čističku ze všech domů v Druhlicích. Přispěla k tomu dobrá komunikace s Vámi, občany, i Váš zájem o průběh
výstavby, a zároveň dobrá spolupráce s firmou Streicher (stavba hlavního řadu) a s firmou Stavby Šíd (přípojky
k domům). I když bylo v průběhu stavby nutné velmi často řešit nastalé problémy a zároveň vše koordinovat
s projektanty, práce jsou prováděny v domluvených termínech.
Jedná se o největší investiční akci v dějinách obce, je projektována nadstandardně, protože každá domácnost bude
mít přípojku jak kanalizační, tak i vodovodní, což je v obcích naší velikosti velmi ojedinělé. Případný nedostatek
vody v budoucnu by nás tak neměl zaskočit .
Financování – během roku se nám podařilo zajistit dotaci na II. etapu (Daleké Dušníky) od Ministerstva
zemědělství, a to nám dovolí dokončit celý projekt podle plánu. I tak si realizaci můžeme dovolit jen s pomocí
bankovního úvěru, finančních příspěvků od občanů a z prostředků obce, které se podařilo za posledních 10 let na
tuto akci ušetřit.
PS: Nezapomeňte si uplatnit příspěvek ve výši 15tis. Kč do daňového přiznání za rok 2016 – na finanční úřad
předložíte darovací smlouvu, kterou jsme Vám předali po úhradě příspěvku.
Harmonogram aneb jak výstavba probíhá
ČOV – výstavba probíhala po celý rok 2016, na začátku listopadu byla dodána čistící technologie a v průběhu
prosince bude čistírna odpadních vod uvedena do zkušebního provozu. Na začátku roku 2017 se připojí všechny
domy v Druhlicích a začnou odvádět odpadní vody místo do žumpy na čističku.
Druhlice (I. etapa) – práce začaly v průběhu února 2016 v Podedruhlicích, a poté pokračovaly celou obcí směr
Dobříš, aktuálně je hlavní kanalizační a vodovodní řád hotov. V druhé polovině roku byly zhotoveny přípojky
k jednotlivým domům. V jednotlivých domech budou osazeny vodoměry. Můžeme konstatovat, že práce
v Druhlicích jsou kompletně ukončeny, v roce 2017 dojde k úpravě povrchů.
Daleké Dušníky (II. etapa) – v průběhu listopadu 2016 byly zahájeny práce v Dalekých Dušníkách od staré lípy
směrem k hřišti a budou probíhat v případě dobrých klimatických podmínek přes celou zimu. V roce 2017 bude
kompletně položen hlavní kanalizační i vodovodní řád, dojde ke zhotovení přípojek k domům. Odpadní vody
budou svedeny do přečerpávací stanice, která bude vybudována na louce směr Druhlice. Odtud se budou potrubím
položeným ve staré cestě „pod stráněmi“ dopravovat odpadní vody do čističky.
Nadále počítejte se snížením komfortu při pohybu po obci – při deštích bude bahno, naopak při slunečném počasí
to bude zase prášit.

Činnost spolků působících v našich obcích – OČIMA VEDOUCÍCH
TJ Sokol – V našem oddíle hrají fotbal děti již od svých 3 let, za předpřípravku trénuje 10 dětí, za mladší
přípravku (6-8 let) kope 12 dětí, za starší přípravku (8-10 let) 12 dětí, dorostenců (14-18 let) máme celkem 15, od
léta založíme družstvo mladších žáků (10-12 let). Kdo chce, ať si přijde zahrát, kluci i holky, budeme se na Vás
těšit. V uplynulé sezoně se první mužstvo dospělých, hrající krajskou I.B třídu, umístilo na 5.místě a nechalo za
sebou například družstva z Březnice, Petrovic nebo Loděnice. Děkujeme za podporu všem divákům, návštěva na
nedělní zápasy se pravidelně pohybuje kolem 200 diváků. Během roku se staráme o budovu kabin a dvě travnatá
hřiště, tréninkové bylo na začátku roku vybaveno umělým osvětlením. Pro všechny naše příznivce pořádáme
každoročně na konci ledna dětský karneval a sportovní ples, v červnu se již tradičně koná turnaj vesnic.
(Josef Hájek ml.)
SDH Daleké Dušníky – Letos jsme uspořádali již 8. ročník drakiády a 4. ročník lampionového průvodu, obojí za
účasti velkého počtu dětí i dospělých. Letošní ročník byl na téma krkonošských pohádek, na konci dětem tradičně
zahrála divadelní představení loutkoherecká společnost Zalezlíci z Příbrami, tentokrát se svou hrou Míček Flíček.
Také jsme vyčistili Loužek a pořádali jsme na hřišti okrskovou soutěž hasičských družstev. (Stanislav Pechač st.)
SDH Druhlice – V letošním roce jsme uspořádali několik tradičních akcí, kterých se zúčastnili občané z obce
i okolí (masopustní průvod, dětský den nebo turnaj v nohejbale). V létě jsme organizovali námětové cvičení
našeho okrsku, kdy jsme za sebou napojili stříkačky všech osmi členských obcí a společnými silami dopravili
vodu od Kocáby do kopce až k Pečených jamám. Na podzim jsme zajistili sběr elektroodpadu. (Tomáš Ryčl)
Myslivecký spolek Vrše – Během roku se nám povedlo vysadit cca 200 kusů ovocných stromků ve volné přírodě,
dále desítky keřů, jeřábů, smrků a borovic, leckdy vznikly nově osazené remízky. Dále jsme pracovali na
zvelebení areálu u komína. Do volné přírody jsme vypustili desítky bažantů. (Jiří Skuhrovec st.)
Daleké Dušníky a Druhlice pro děti a dospělé – Od září 2016 docházejí děti z Dušník a Druhlic (ve věku 5–12 let)
každý čtvrtek na zájmový kroužek Dušničtí draci. Společně hrajeme hry uvnitř i venku, tvoříme, chodíme do
přírody a poznáváme ji. Navíc pro děti připravujeme tematické tvořivé dílny, půldenní i celodenní výpravy a
výlety. Letos jsme také připravili adventní a vánoční jarmark, kde bylo možno zakoupit výrobky, které děti na
kroužku vytvořili. (Eva Švagrová)
Svaz včelařů – V obci působí pět včelařů spadajících pod dobříšský spolek. V letošním roce se nejvíce vydařil
med lesní (též medovicový), a dosti bylo i medu květového (zejména z řepky a květů ovocných stromů. Med
využíváme pro svou vlastní potřebu, ale i pro své známé. (František Káš st.)
Sbor pro občanské záležitosti – Členky sboru pro občanské záležitosti byly v roce 2016 poblahopřát čtrnácti
spoluobčanům k jejich životnímu jubileu. Dva z jubilantů oslavili krásných 85 let. Ne vždy život přináší jen
krásné okamžiky. V našich obcích v tomto roce zemřelo pět spoluobčanů. Jejich rodinám vyjadřujeme upřímnou
soustrast a předáváme kondolenci. (Jaroslava Švagrová)
Sousedský spolek přátel zpěvu a muzicírování – Scházíme se každoročně během podzimu, abychom připravili pro
své rodiny, přátele i sousedy koledy a vánoční písně. Při letošním již 7. Adventním koncertu jsme si opět společně
zazpívali a zahráli o první adventní neděli u kapličky v Druhlicích a rozsvícením stromečku zahájili předvánoční
čas. V příštím roce rádi uvítáme další malé i velké zpěváky s nástroji i bez nich. (Veronika Krubnerová)
Vítání občánků – V našich dvou obcích jsme letos přivítali šest nových občánků a všem připravili slavnostní
uvítání na obecním úřadě za účasti rodičů a nejbližších příbuzných. Básničkou a písničkou je přivítali děti
z našich obcí. Krásnou událostí bylo uspořádání slavnostního obřadu k příležitosti zlaté svatby manželů
Hrbkových. (Irena Táborová)
Do nového roku 2017 přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, dobré nálady a životního optimismu.
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