Vánoční zpravodaj 2018 – Obce Daleké Dušníky a Druhlice
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám předat několik důležitých informací z dění v našich dvou obcích. V našem vánočním
zpravodaji Vám chceme sdělit informace zejména o probíhajícím projektu Revitalizace zeleně, dále o možnosti
připojení na veřejný vodovod a o možnostech nakládání s odpady z domácností. Dočtete se také o připravovaných
akcích na roky 2019–2025.
Projekt Revitalizace zeleně obce
Od začátku jara 2018 do jara 2019 byla/bude v rámci projektu Revitalizace zeleně obce odstraněna poškozená
a nevhodná zeleň, zároveň dojde k úpravě několika lokalit rozšířením zatravněné plochy a doplněním o novou
výsadbu.
Projekt počítá s tím, že se v katastru obcí Daleké Dušníky a Druhlice vysadí 126 ks dřevin, ošetří 79 ks dřevin,
položí 53 m2 zatravněné kamenné dlažby a založí se 5.153 m2 travo-bylinného porostu.
Největší změny se týkají těchto míst:
1. Okolí autobusové zastávky Daleké Dušníky = došlo k odstranění části asfaltové plochy, místo níž bude
trávník, ve kterém bude zasazeno pět šeříků. Stávající čekárna byla nahrazena čekárnou novou, vstup k ní
a přilehlý vjezd na soukromý pozemek bude zhotoven ze zatravněné kamenné dlažby.
2. Náves Daleké Dušníky = došlo k odstranění části asfaltových ploch nad kapličkou. Dále byly vedle kapličky
vysazeny dvě lípy a v předzahrádkách domů jabloně mnohokvěté. V travnatém pásu pod bývalou prodejnou
byla vysazena řada hlohu obecného. V prostoru před obecním úřadem bude trvalkový záhon.
3. Mez nad hlavní silnicí směrem ke hřišti = byly odstraněny stávající znehodnocené a nevhodné dřeviny
(jehličnany, břízy) a byly vysazeny okrasné třešně ve volnějších rozestupech.
4. Zatravněné parkování pod fotbalovým hřištěm = budou eliminovány zpevněné plochy a na jejich místo
je plánován štěrkový trávník, který bude sloužit jako parkovací stání pro automobily (realizace jaro 2019).
Ve svahu pod kabinami byly vysazeny okrasné třešně.
5. Ovocný sad na fotbalovým hřištěm = úprava pozemku, který byl do letošního roku zemědělsky
obhospodařován, spočívá v jeho zatravnění travo-bylinným porostem, tak jak tomu bylo v dobách dávno
minulých, a v realizaci výsadby ovocného sadu z třešní (42 ks).
6. Náves Druhlice = došlo k doplnění lip v nejbližším okolí požární nádrže. Dále byly vysazeny nové okrasné
třešně v předzahrádkách domů v okolí nádrže. Na jaře 2019 dojde k odstranění části asfaltové plochy
a rozšíření travnaté plochy směrem k přístřešku s pumpou.
7. Polní cesta = dojde k obnově zaniklé polní cesty ze severní části Druhlic do Dalekých Dušník (rok 2019).
Cesta o šíři 2 m bude obnovena technologií travnaté cesty. Aktuálně již byla v celé délce plánované cesty
vysazena doprovodná vegetace složená z javoru babyky, dubu letního, jeřábu ptačího, ořešáku královského,
jabloně domácí, hrušně domácí a švestky.
SLEDUJTE PRAVIDELNĚ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE: www.dalekedusniky.cz,
najdete nás také na našem novém facebookovém profilu: www.facebook.com/dal.dusniky/.
ZDE VÁS BUDEME PRŮBĚŽNĚ INFORMOVAT O DĚNÍ V OBCI A PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH.

Možnost připojení na veřejný vodovod a kanalizaci
Žádosti o připojení na vodovod mohou majitelé domů směřovat na společnost 1. SčV, a. s., a to buď emailem:
info@1scv.cz, zavoláním na zákaznickou linku: 840 111 322 nebo osobně v sídle společnosti na adrese:
Novohospodská 93, Příbram IX, kde je možné vyplnit požadované dokumenty ke zprovoznění vodovodní
přípojky.
Platí se jen za vodu, kterou domácnost skutečně odebere = zajděte si co nejdříve vyřídit smlouvu o připojení na
vodovod a zajistit instalaci vodoměru (bez nutnosti odběru vody), ať jste připraveni na horší časy !
Dále chceme upozornit, že vlastníkům domů, které od 1. ledna 2019 nebudou napojeny na splaškovou
kanalizaci, hrozí pokuta, pokud při kontrole odborem životního prostředí nepředloží doklady o vyvážení jímky.
Vyvážení komunálního odpadu (popelnice)
= termíny svozů popelnic budou v roce 2019 opět v PONDĚLÍ – známku na popelnici lze zakoupit na obecním
úřadě ve dnech: čtvrtek 27. 12. 2018, čtvrtek 3. 1. 2019, pondělí 7. 1. 2019, pondělí 14. 1. 2019, vždy od 17 do
18 hodin.
= TIP PRO VÁS – kupte si čtrnáctidenní známku namísto sedmidenní a ušetřete tím, že budete maximálně
využívat zvony na tříděný odpad (sklo, plast, papír) a také kompostér na biologický odpad namísto vyhazování
do popelnice. Kompostovat LZE zbytky ovoce a zeleniny, kávové a čajové zbytky, zbytky pečiva, papírové
kapesníky, ubrousky, použitý stolní olej v malém množství, podestýlku domácích býložravých zvířat, posekanou
trávu, listí, plevel, piliny, hobliny a popel ze dřeva.
Plánované akce na roky 2019 – 2025
Aktuálně probíhá mezi zastupiteli diskuse, co bychom měli v novém volebním období změnit nebo zlepšit.
Naším cílem je, aby se obec stala příjemným místem k životu a nabídla zajímavý kulturní a společenský život
Vám i návštěvníkům obce. Nadále chceme podporovat činnost místních spolků (TJ Sokol, Sbory dobrovolných
hasičů, Myslivecký spolek VRŠE, Svaz včelařů, Skautský oddíl Draci, Sousedský spolek přátel zpěvu
a muzicírování, Sbor pro občanské záležitosti), zároveň však bude nutné investovat prostředky do obnovy
a tvorby infrastruktury obce.
Níže uvádíme seznam akcí, o kterých uvažujeme a rádi bychom je někdy v dohledné době uskutečnili:
= jednou z hlavních priorit bude obnova veřejného osvětlení. Šlo by zejména o výměnu stávajících lamp za
nové, úsporné a lépe svítící, zároveň uvažujeme o doplnění nových lamp na místa, kde není dostatek osvětlení.
= další prioritou je zajištění bezpečnosti obyvatel při pohybu po obci instalací radarů na hlavních silnicích a také
opravou chodníků a případnou výstavbou nových.
= v souladu s celostátním programem Dešťovka chceme realizovat odbahnění a úpravu vodních ploch pro
dostatečné zadržování vody v krajině a pro jejich lepší využití.
= vhodnou úpravu vyžaduje také cesta „pod stráněmi“ a její okolí (od ČOV směrem na Daleké Dušníky) – zde
se nabízí několik variant, do plánování budoucí podoby budeme určitě chtít zapojit Vás občany.
= jednou z uvažovaných akcí je také vybudování menšího sportovního hřiště v Dalekých Dušníkách, kde by
se mohl hrát volejbal, nohejbal, tenis, florbal nebo házená.
= souběžně s budováním splaškové kanalizace v „horní“ Skalici chceme řešit připojení domů na „dolní“ Skalici.
Budeme rádi, když se do plánování zapojíte i VY a sdělíte nám svůj názor osobně nebo emailem na
daleke.dusniky@seznam.cz.

Zastupitelé obce Vám přejí mnoho zdraví, štěstí a pohody v novém roce.
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