Vážení občané
Připravili jsme pro Vás, 1 nové vydaní zpravodaje Dušnické novinky DUSNO. Zde Vás budeme
informovat o dění na Obecním úřadě a v obci Dušníky. Rádi také uvítáme Vaše náměty, které
byste chtěli zveřejnit. Zpravodaj bude vycházet minimálně jednou měsíčně, přibližně do10
dne v měsíci. Pokud někdo má zájem odebírat zpravodaj v elektronické podobě, prosím o
kontaktování na mail: info@dusniky.cz nebo telefonicky.: +416 847 001, mob.: 602 656 464

Pracovní doba na Obecním úřadu.
První informací, kterou pro Vás máme je pracovní doba OÚ - úřední hodiny. V této době
jsme na OÚ pro Vás abychom vyřešili Vaše potřeby požadavky, popřípadě stížnosti. Pokud zde
nezastihnete mne, tak mne zastoupí a vyjde vám vstříc, má asistentka slečna Jonáková.
Popřípadě váš podnět převezme a předá mne. Také je možné si domluvit individuální
schůzku, návštěvu na tel.: +420 416 847 001, mob.: 602 656 464

Pondělí

6:30 - 14:30

Úterý

6:30 - 14:30

Středa

6:30 - 14:30

15:00 – 18:00

Čtvrtek

9:00 – 17:00

17:00 – 20:00

Pátek

6:30 – 14:30

UPOZORNĚNÍ!
Naší milí chovatelé
Jsme rádi, že své domácí miláčky (psi a koně) netýráte doma zavřené a chodíte s nimi ven. Za
to jsme rádi, ale bylo by dobré, kdybyste po svých miláčcích uklízeli jejich exkrementy.
Nenechávali ji kálet na silnice, chodníky, obecní záhony a dětská hřiště. V Obci jsou
rozmístěny psí koše na exkrementy. Co se týče koní, neházej koblihy do záhonů, v některých
místech to vypadá jako by se tam převrhlo pekařské auto – samá kobliha. Zaměstnancům
obce to při údržbě zeleně způsobuje nepříjemnosti. Děkujeme za pochopení.

Nálepky na popelnice
Nálepky na popelnice se prodávají v úředních hodinách na OÚ
žlutá (měsíční)

280,-

modrá (14denní)

590,-

zelená (kombi)

900,-

POPLATKY za PSY

Poplatek ze psů se platí v těchto sazbách
běžný poplatník

první pes

100,- Kč

druhý a každý další

150,- Kč

senioři

první pes

30,- Kč

druhý a každý další

100,- Kč

Poplatek se platí na OÚ v úředních hodinách.
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Vážení, 9. srpna 2014 proběhne oslava 100. výročí otevření nové školy v Dušníkách. Při této
příležitosti se bude konat setkání abiturientů školy a samozřejmě i všech dušnických rodáků.
Prosím, o pomoc s prezentací této akce. Jsou dvě možnosti, buď nám poskytnete adresy,
abychom mohli rozeslat pozvánky nebo, abyste své známé či příbuzné informovali Vy sami.
Děkujeme za případnou pomoc.

KOMUNÁLNÍ VOLBY – KDO BUDE V ZASTUPITELSTVU?

Vážení spoluobčané, každým dnem se blíží komunální volby, volby do zastupitelstev obcí.
Proběhnou v měsíci říjnu a budou zvolena nová zastupitelstva na další čtyři roky. I v naší obci
budeme hledat skupinu lidí, která bude po dobu čtyř let obec spravovat a dále pokračovat v
jejím rozvoji. Tento článek píši z několika důvodů. Za prvé abych Vás seznámil se situací v
současném zastupitelstvu, za druhé seznámit s možnostmi jak kandidovat, a třetím důvodem
je, vyzvat všechny aktivní občany aby do zastupitelstva kandidovali.
Nyní přejdu k prvnímu zmíněnému důvodu. Na jednání zastupitelstva, jsem otevřel otázku
blížících se voleb a sdělil všem, že já osobně, budu v těchto volbách kandidovat samostatně
jako nezávislý kandidát. To znamená, že nebudu oslovovat nikoho dalšího, abych postavil

celou kandidátku. Nebudu zde rozebírat všechny důvody, které mne k tomu vedou, jedním
je, že jsem to chtěl učinit i ve volbách před čtyřmi roky ale byl jsem přemluven, abych
kandidoval na společné kandidátce. Dalším, že takto kandidát zjistí, jakou má opravdu
podporu občanů. Ještě se k tomu později vrátím.
Při diskusi na téma blížících se voleb vyplynulo, že přibližně polovina současných zastupitelů
již kandidovat nechce! Nikdo z ostatních, zatím na sestavení celé kandidátky nepracuje. Takže
v současné době, by se dalo říci, že obec po volbách nebude mít své zastupitelstvo.
Přejdu k druhé části, kde Vás chci seznámit s možnostmi a podmínkami kandidatury do
zastupitelstva. Takže zastupitelstvo naší obce má 7 zastupitelů. Těchto sedm, kteří ve volbách
obdrží mandát - jsou zvoleni, si na prvním ustavujícím zasedání, mezi sebou zvolí starostu,
místostarostu a další orgány obce (finanční a kontrolní výbor). Je několik možností jak
kandidovat. Nejběžnější je, že kandidátku sestavuje nějaká politická strana či hnutí, nebo
vznikají různé koalice či kandidátky nezávislých kandidátů. Další možností je kandidátka
nezávislého kandidáta – kde kandiduje každý sám za sebe. Tuto formu chci v nastávajících
volbách využít já a již jsem dokonce takto jednou kandidoval v roce 1998.
V naší obci jsou nejpravděpodobnější dvě varianty. Sdružení nezávislých kandidátů, nebo
samostatná kandidatura minimálně sedmi samostatných nezávislých kandidátů. Já osobně,
bych preferoval samostatné kandidátky těch minimálně sedmi kandidátů. Lepší varianta by
byla, aby těch kandidátů bylo více třeba 10, 12, 15, a občané si opravdu mohli své zastupitele
vybrat z většího počtu.
Proč preferuji samostatné kandidáty? Protože všichni kandidáti které na kandidátní listině
občan najde, jsou lidé, kteří opravdu v zastupitelstvu chtějí pracovat! Nejsou tam jen
z důvodu, aby byl naplněn povinný počet a kandidátka mohla být sestavena. Popřípadě, aby
někomu na prvních místech kandidátky svými hlasy pomohl. Proto, třeba já, již nechci
sestavovat celou kandidátku, abych nemusel někoho přemlouvat, jen proto, aby byla
sestavena kandidátka, nebo onen člověk přinesl nějaké hlasy celé kandidátce, ale v podstatě
do zastupitelstva vůbec nechce.
Nyní přejdu k třetí části, té nejdůležitější. Jsem přesvědčen, že v obci se nachází dostatek lidí,
kteří jsou schopní, aktivní a možná i mají zájem pracovat ve prospěch této obce. Možná jen
nevědí jak na to, co by měli udělat, nebo třeba nechtěli být na nějaké společné kandidátce?
Samostatná kandidátka sice obnáší nějaké administrativní záležitosti, ale není to tak hrozné.
Důležité je sehnat podpisy na petici podporovatelů, přesný počet bude znám někdy v
červenci, ale představuje to 5% obyvatel obce, asi 20 podpisů. Veškeré informace každému
zájemci na obecním úřadu předáme, popřípadě pomůžeme s přípravou- potřebnou
administrací. Jen ty podpisy na petici si musí sehnat každý sám. Věřím, že se najde dostatek
kandidátů a osobně oslovím některé lidi, kteří si myslím, že by mohli být platnými zastupitel,
aby svou kandidaturu zvážili. A také apeluji na každého jednoho z Vás, máte-li ve svém okolí
někoho, kdo si myslíte, že je to člověk především pracovitý, veřejně aktivní, obětavý, tudíž
vhodný jako zastupitel. Navrhněte mu, aby zvážil kandidaturu. Naše obec si zaslouží, mít
kolektiv, zastupitelstvo, které bude pokračovat v rozvoji obce a zkvalitňování prostředí pro
lepší život nás všech. Možná se mýlím ale podle mne, by mělo být zastupitelstvo (na malé
obci) složeno z lidí, kteří jsou v obci aktivní, nebo se chtějí do nějaké činnosti zapojit, ale

dosud neměli příležitost. Činnost zastupitele vidím především v aktivní činnosti mezi lidmi v
obci, ve sdruženích a podobně. Představy, že činnost zastupitele se soustředí pouze do
činnosti v rámci jednání zastupitelstva, vyjadřují možná literu zákona o obcích, ale v rámci
malé obce je to tak trochu utopie.
Ještě horší je, pokud chce někdo kopírovat modely politikaření, hraní si na opozici, z měst,
parlamentu a podobně. Toto, je dle mne i jedním z důvodů proč někteří lidé nechtějí do
komunální politiky jít, nebo proč třeba v nastávajících komunálních volbách nechce velký
počet starostů dále pokračovat!
Tak a zde bych chtěl zmínit ještě jednu podstatnou informaci. Jak jsem již napsal, budu v
letošních volbách kandidovat jako nezávislý kandidát. Může nastat varianta, že se do
zastupitelstva nedostanu. V případě, že zvolen budu, sám kandidaturu na starostu navrhovat
nebudu. Je třeba proto již dnes, hledat i někoho dalšího, kdo by byl ochoten tuto funkci dělat.
Závěrem, je nejvyšší čas se na volby připravovat. Již máme znám termín voleb, který bude 10
a 11. října. Dle volebního zákona, je nutné nejpozději 66 dní před dnem voleb podat
kandidátky, to znamená 5. srpna 2014. Přeji Vám všem příjemné prožití letních dnů.
Stanislav Hodík

Odjezdy autobusů z obce
Do Roudnice nad Labem (zastávka v obci) Tento jízdní řád je platný od 15. 6. 2014
04:53:00

06:39:00

07:31:00

15:39:00

16:09:00

16:39:00

07:33:00

09:39:00

11:39:00

12:39:00

14:39:00

Do Budyně nad Ohří (zastávka v obci)
06:40:00

13:05:00

15:05:00

17:04:00

22:52:00

08:40:00

12:25:00

14:55:00

16:25:00

18:55:00

12:45:00

15:15:00

17:15:00

18:15:00

Do Prahy (zastávka hlavní silnice)
05:25:00

06:25:00

07:25:00

Do Litoměřic (zastávka hlavní silnice
07:00:00

07:45:00

10:15:00

11:30:00

19:45:00

20:45:00

