Vánoční zpravodaj 2017 – Obce Daleké Dušníky a Druhlice

Milí spoluobčané, sousedé, přátelé, kamarádi,
s příchodem konce roku si Vám dovolujeme předat několik důležitých informací z dění v našich dvou obcích.
V našem 3. vánočním zpravodaji Vám chceme předat zprávu zejména o výstavbě čističky, kanalizace i
vodovodu, a také o jejich dalším udržitelném využívání. Na tento projekt navážeme v novém roce částečnou
úpravou veřejných prostranství v obou obcích, jak je uvedeno dále ve zpravodaji.
Rok 2018 bude rokem, kdy proběhne volba prezidenta, a v říjnu pak volby do zastupitelstev obce. Budeme
rádi, když se aktivně vyjádříte k dění v našich obcích nejen doma, ale přijdete říci svůj názor na některé
z veřejných zasedání a budete tak mít možnost podílet se na dalším plánu rozvoje.
Přejeme Vám mnoho zdraví, štěstí a pohody v novém roce.
zastupitelé obce Daleké Dušníky

Ukončení stavby čističky odpadních vod (ČOV), kanalizace a vodovodu
Před dvěma lety jsme Vás informovali o zahájení výstavby – a nyní, v průběhu prosince, již očekáváme vydání
kolaudačního rozhodnutí! Bezesporu se jedná o nejrozsáhlejší akci v dějinách našich dvou obcí. Na jednu
stranu nám tento projekt přináší výrazné zvýšení komfortu při nakládání s odpadními vodami z našich obydlí a
zároveň jistotu zajištění kvalitní pitné vody v případech, kdy naše vlastní zdroje (studny, vrty) nebudou
k dispozici, zejména v obdobích delšího sucha. Na druhou stranu nás výše uvedené zvýšení komfortu zavazuje
k tomu, abychom se o nově nabytý majetek starali s péčí řádného hospodáře – MY VŠICHNI.
Celkové finanční náklady projektu přesáhnou 60mil. Kč. Realizaci jsme si mohli dovolit jen díky tomu, že
jsme obdrželi dotace (Ministerstvo zemědělství, Středočeský kraj), které pokryly polovinu nákladů. Čtvrtinu
nákladů jsme financovali z bankovního úvěru, a zbylou čtvrtinu z vlastních zdrojů obce a díky příspěvkům od
majitelů jednotlivých domů, díky nimž jsme mohli stavbu zahájit.
Pozor– důležité!
= občané Dalekých Dušník budou o možnosti připojení na kanalizaci informováni obecním rozhlasem
(očekáváme v průběhu ledna, jakmile budou zprovozněny přečerpávací stanice z D.Dušník na ČOV).
= upozorňujeme, že je zakázáno vypustit obsah žumpy do nového kanalizačního řadu, došlo by
ke znehodnocení organismů na ČOV a k její havárii. Je nutné si ještě naposledy nechat vyvézt žumpu fekálním
vozem.
= měsíční cena stočného na osobu je 160,- Kč, fakturace bude probíhat 2x ročně - v lednu a červenci.
= žádosti o připojení na vodovod budou majitelé domů směřovat na společnost 1.SčV, a.s. - emailem na
info@1scv.cz, na zákaznickou linku 840 111 322 nebo osobně v sídle společnosti v Příbrami na adrese
Novohospodská 93, kde je možné vyplnit požadované dokumenty ke zprovoznění vodovodní přípojky.
Dokumenty si můžete vyžádat i na našem obecním emailu daleke.dusniky@seznam.cz.

Co do kanalizace nepatří?
ČOV v obci je biologická, odpadní vody jsou zde čištěny pomocí mikroorganismů a je tedy třeba jim vytvořit
příznivé prostředí. Proto je zakázáno vypouštět následující látky a předměty:
1. Nebezpečné látky – jedná se v podstatě o jakékoli chemikálie, zejména ropné látky, vyjeté oleje, kyseliny,
louhy, jedy, barviva, stavební hmoty, hnojiva, velké množství dezinfekce, léky apod. = tyto odpady se
předávají firmám oprávněným k jejich likvidaci.
2. Obsah žumpy, septiku, kaly, hnůj, močůvka – zásadně nevypouštět do kanalizace, došlo by k likvidaci
bakterií zajišťující rozklad a zastavení čistícího procesu = vyvezení zajistěte fekálním vozem.
3. Kuchyňské odpady – zbytky jídel, oleje na fritování a smažení. Je zakázáno používat drtiče kuchyňských
odpadů = zbytky oleje shromažďovat v nádobě a tu předat firmě oprávněné k jejich likvidaci. Zbytky jídel
odkládat do kompostéru.
4. Pevné předměty – hadry, utěrky, oblečení, dětské pleny, hygienické potřeby, obvazy, vata, hygienické
ubrousky apod. Vhazování těchto předmětů způsobuje ucpání kanalizace nebo čerpadel = tyto předměty patří
do popelnice.
Pokud máte pochybnost, zda látku, kterou máte doma, můžete vypouštět do kanalizace, neváhejte se zeptat.
Poškození ČOV toxickou látkou je událost, která se povinně hlásí řadě úřadů (ČIŽP, HZS, Povodí Vltavy
apod.) a její napravení je značně finančně náročné. Viník může být navíc potrestán dle zákona.
Revitalizace zeleně obce
V roce 2018 bude realizován dlouho připravovaný projekt Revitalizace zeleně v obci Daleké Dušníky a
Druhlice. V průběhu akce bude odstraněna poškozená a nevhodná zeleň, zároveň dojde k úpravě několika
lokalit rozšířením zatravněné plochy a doplněním o novou výsadbu.
Myšlenka obnovení zeleně vzešla z akčního plánování, kdy měli všichni občané možnost vyjádřit se k budoucí
podobě našich obcí - buď aktivně účastí na některém setkání s občany anebo vyplněním dotazníku. Výstupy
jsme konzultovali s projekční firmou, která má několikaleté zkušenosti v oblasti úpravy veřejných prostranství.
Na základě výstupů vznikl projekt revitalizace zeleně, který bude v příštím roce realizován a na který jsme
obdrželi dotaci z evropských fondů.
V rámci tohoto projektu dojde mimo jiné k založení ovocného sadu nad fotbalovým hřištěm v Dalekých
Dušníkách, k rozšíření travnaté plochy na návsi v Druhlicích anebo k úpravě prostranství u dušnické čekárny.
Vyvážení komunálního odpadu
= i v roce 2018 bude svoz komunálního i tříděného odpadu zajišťovat firma Rumpold
= termíny svozů jsou opět v PONDĚLÍ (vyjma 1.1.2018 – bude vyvezeno v sobotu 30.12.2017)
= známku na popelnici lze zakoupit na obecním úřadě ve dnech: 20.12.2017, 28.12.2017, 3.1.2018 od 16.30 do
17.30 hod, 8.1.2018, 15.1.2018 a 22.1.2018 od 18.00 do 19.00 hod.
Přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v příštím roce.
Irena Táborová, Josef Krubner, Roman Švagr
Jana Chmelová, Hana Palanová, Jiří Skuhrovec, Robert Hrabák

