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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
díky dalšímu číslu Dubičanského zpravodaje bychom Vás rádi informovali o změnách v naší obci,
o akcích, které proběhly v posledních třech měsících, ale i o těch, které pro vás v následujících měsících
chystáme. Všem občanům obce Dubičné i všem dalším čtenářům přejeme ve zdraví užité prosluněné
jarní dny.
Redakce Dubičanského zpravodaje

Kulturní program na 2. čtvrtletí roku 2017
14. dubna

20:00

Velikonoční zábava - SARAH

pořádá restaurace U Žáby

30. dubna

podvečer

Stavění máje

26. května

20:00

Oldies party

pořádá restaurace U Žáby

28. května

Výlet ke dni dětí

pořádá obec Dubičné

10. června

Pouť v Dubičném

pořádá obec Dubičné

dopoledne

Svěcení požárního automobilu

pořádá SDH Dubičné

13:00

Hasičská soutěž v požárním útoku

pořádá SDH Dubičné

_____________________________

Změna programu vyhrazena.

Významná jubilea oslavili
březen

Jarmila Šilhanová

Aktivity obecního úřadu
Projekt Pořízení dopravního automobilu pro zásahovou jednotku obce Dubičné
V měsíci únoru jsme ukončili realizaci projektu
Pořízení dopravního automobilu pro zásahovou
jednotku obce Dubičné. Hasičské auto nám bylo plně
vybavené dodáno 15. února 2017. Celkem stálo
947 672 Kč Ministerstvo vnitra, resp. Generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,
přispělo částkou 450 000 Kč a Krajský úřad
Jihočeského kraje 300 000 Kč. Celkem obec za pořízení
automobilu zaplatila 197 672 Kč. Doufáme, že bude
našim hasičům dobře sloužit.

90 let

Zásahová jednotka obce Dubičné
V současné době probíhají průběžná školení stávajících členů zásahové jednotky ve funkcích preventista,
strojník, velitel. Vstupních školení se zúčastnili také začínající členové zásahové jednotky. Novým
velitelem byl zvolen Václav Vařil z Malého Dubičného.

Dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj
V prosinci 2016 jsme podávali žádost o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce
2017 – Podpory obnovy místních komunikací na opravu silnice od Rejšků na Dobrou Vodu. Žádost byla
sice formálně správná, ale byli jsme zařazeni do skupiny náhradních žadatelů na 78. místo. Před námi
jsou žadatelé, kteří mají silnice v mnohem horším stavu, a proto jim Ministerstvo pro místní rozvoj dalo
přednost.

Dotace z programu Podpora oprav místních komunikací Jihočeského kraje
U Ministerstva pro místní rozvoj nám dotace nevyšla, zkusíme podat žádost o dotaci na opravu silnice
od Rejšků na Dobrou Vodu v programu Podpora oprav místních komunikací, který vypsal Krajský úřad
Jihočeského kraje. Prioritou tohoto programu je podpora obcí při zajištění oprav dopravní infrastruktury
v jejich vlastnictví s cílem zlepšení jejich stavebního a dopravně technického stavu. Cílem programu je
zlepšení kvality stavebního a dopravně technického stavu místních komunikací prostřednictvím jejich
stavebních úprav, podle § 14 Vyhl. č. 104/1997 Sb.

Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
V prosinci 2016 jsme podávali žádost i o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Zatím
stále nevíme, zda jsme s žádostí byli úspěšní. Na březnovém jednání zastupitelstva Jihočeského kraje
nebylo o žádostech rozhodnuto.

Úklid obce
Čištění silnic
Na konci března proběhlo v naší obci čištění silnic. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat všem, kdo se na práci podíleli – panu Buchalovi a panu
Jandovi za „předčištění“ silnic, panu Liboru Pikalovi za perfektní obsluhu
čistícího vozu a hlavně panu Ing. Jaroslavu Janišovi a Ing. Františku Kaskovi
za zapůjčení čistícího vozu.

Úklid lyžařského areálu
I naši nejmenší mladí hasiči přiložili ruku k jarnímu úklidu kopce,
když se rozhodli posbírat odpadky po zimní sezóně v lyžařském
areálu na Dlouhém vrchu. Tím si také připravili
areál pro venkovní tréninky hasičů, které začnou
hned, jak to počasí dovolí.

Poděkování za úklid parku
Vedení obce Dubičné děkuje touto cestou naší rodačce Jarce Švábirtové rozené
Mikšátkové za obětavé a nezištné shrabání listí parku a údržbu pomníku padlým
v 1. světové válce.
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Lusný rybník
Rybník Lusný lidově zvaný
Dubičák patří spolu s kopcem
Dlouhý
vrch
k známým
symbolům naší hezké obce.
Rybník, který má 4,74 ha vodní
plochy, zadržuje v normálním
stavu přes 72 000 m3 vody (max.
106 000 m3). Nadmořská výška
vodní hladiny je 476,5 m nad
mořem, tj. stejná výška jako
hladina
návesního
rybníčku
v naší obci. Největší hloubka je
u čapu, přibližně 4 m.
Rybník byl založen ještě před stavbou barokního dobrovodského kostela někdy v létech 1660 až 1670. Je
zcela určité, že se Schwarzenberské (Hlubocké) panství podílelo na vybudování rybníku, protože tehdy
obec Třebotovice patřila do tohoto panství. Na hrázi rybníku se také nachází třetí ze známých hraničních
kamenů, který je z velké části skryt v kořenech mohutného dubu naproti čapu. Do rybníku přitéká voda
z jedné třetiny stokou od Novotných č. p. 45 a ze dvou třetin od Třebotovic. Do rybníku se v létech 1770
až 1790 vlévala směrem od Rejšků tzv. dubičanská vodní strouha, která odváděla vodu z Vráteckého
potoka, vedla přes Velké Dubičné, přes Prantlák kolem dobrovodského hřbitova k Rejškům (tehdy to byl
obecní dům - Gemeindehaus).
Na mapě z října 1708 se rybník nazývá Fürst Schwarzenberger Teich (rybník knížete Schwarzenberga).
V novější mapě z roku 1740 je již označován jako Dubiker Teich (Dubičanský rybník).
V létech 1921 až 1923 měl rybník v nájmu hlincohorský sedlák p. Krž, poslanec říšského sněmu ve Vídni
a jeden z hlavních zakladatelů české školy v Rudolfově. Jeho busta je dodnes na budově rudolfovské
školy. Ročně platil do dubičanské pokladny 740 Kč.
V současné době má rybník v pronájmu Český rybářský svaz – MO1 za 35 000 Kč za rok.
V 90. létech 20. století byla asi z jedné čtvrtiny spoluvlastníkem rybníku obec Třebotovice, respektive
město ČB.
Kupní smlouvou z 12. 11. 1998 zakoupila naše obec od města ČB část Lusného rybníku - vodní plocha,
p. č. 354 o výměře 6992 m2 a ostatní komunikace, p. č. 357 o výměře 417 m2. Vše tehdy za cenu
158 804 Kč.
Po podepsání 1. kupní smlouvy se zjistilo, že do ní nebyla patrně omylem zahrnuta ještě část rybníku
p. č. 357 o výměře 1770 m2. Proto byla uzavřena 2. kupní smlouva (13. 10. 2000) za 18 800 Kč.
V roce 2015 bylo zjištěno, že patrně v důsledku digitalizace pozemkového katastru nám ještě nepatří
vnější část hráze (u „Cimlů“), p. č. 346 (1182 m2) a vodní plocha p. č.357/2 (901 m2), která již dávno vodní
plochou není (kdysi dětského koupaliště v zadní části rybníku). Kupní smlouvou z 2016 byly tyto části
zakoupeny za 109 000 Kč a převedeny na obec Dubičné. Obec teď vlastní téměř celý rybník. Chybí ještě
3 malé kousky v zadní části, které vlastní paní Böhmová (Rudolfov), paní Jaroslava Blanka Grill
(Německo) a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
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Všechny nově koupené části leží na katastrálním
území Třebotovic, resp. ČB. Naší snahou bude
změna hranic katastrálního území ve prospěch
Dubičného.
Kolem rybníku vedla odedávna důležitá cesta ČB Dobrá Voda – Kaliště - směr Třeboň.
V roce 1805 došlo u rybníku k bitvě resp.
k šarvátce mezi francouzskými a rakouskými
vojáky. K této události se vztahuje známá
dubičanská písnička „V Dubičným na kopci stojí
kříž“.
Při hledání zdroje pitné vody pro České Budějovice v červnu 1871 padla volba na proláklinu na tomto
přítoku od Třebotovic, která se nachází pod silnicí Dobrá Voda – Třebotovice. Již v roce 1871 postavilo
město ČB v tomto místě pokusně 3 m hlubokou sběrnou nádrž pro zásobování města Č. Budějovic.
Radní od tohoto úmyslu brzo ustoupili, neboť zdroj byl pro tento účel málo stabilní. Po 2. světové válce
využili tento zdroj vojáci pro zásobování třebotovické posádky vodou. Jeho pozůstatky jsou zde patrné
dodnes.
Už za 1. republiky sloužil rybník ke koupání. V době Protektorátu nechala německá správa Dobré Vody
vybudovat u zadního „dětského“ koupaliště zděnou šatnu. Dno rybníka bylo prohloubeno. Veškeré
práce museli konat čeští občané Dobré Vody zdarma.
V 50. až 70. létech minulého století byl
rybník v letních měsících oblíben pro
svoji čistou a teplou vodu. Rekreanti se
v době veder občerstvovali u Rejšků
pivem, žlutou či červenou limonádou
a místní
specialitou
chlebem
s kořeněným sýrem. V létě při pěkném
počasí byl rybník obležen stovkami
rekreantů. Dubičanští se koupali
nejčastěji „u schůdků“, odvážní mladíci
skákali do vody z větví dubu u čapu, mládež se koupala na tzv. „koňském koupališti“ a maminky
s dětmi nejčastěji vyhledávaly „koupaliště dětské“ vzadu u lesa. Škoda, že se nedochovaly z této doby
žádné fotografie. Alespoň autor o nich neví. Proto žádáme čtenáře, pokud nějakou fotografii mají, aby se
ozvali.
V současné době se zpracovává dokumentace na revitalizaci rybníku. Dle předběžných výpočtů
projektanta Ing. Štěpána obsahuje rybník cca 14 000 m3 bahna v mocnosti až 1 m. Neboť bude nutno
částečně redukovat plochu rákosí, musí se zjistit vliv revitalizace na životní prostředí. Bude se zjišťovat,
kteří vzácní a chránění živočichové zde žijí. V loňském roce v rákosí hnízdil např. moták pilich (Circus
cyaneus), dravý vzácný pták. Dle wikipedie žije údajně na území Čech pouze 50 párů.
starosta obce, Ing. Vladimír Hronek
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Sbor dobrovolných hasičů Dubičné
Hasičský ples
V pátek večer 10. 2. 2017 jsme tradičně pořádali v restauraci U Žáby hasičský ples. K tanci a poslechu
hrála kapela KLASIK. Více než měsíc jsme se na jednu z největších kulturních akcí v obci pilně
připravovali. Muži hned na začátku února přiložili ruku k dílu při spravování židlí a stolů
ve znovuotevřené restauraci a slavnostně vyzdobili sál. Ženy připravily více jak šest set výherních cen.
Úvodním slovem ples zahájil a všechny přítomné přivítal starosta sboru Ludvík Petřek. Jako součást
večera nesměla chybět tradiční dámská růžičková volenka, kdy ženy soutěžily o největší počet
vytancovaných růží. Vítězka si odnesla domů kromě kytice více než třiceti růží věcné ceny a poukaz na
oběd v restauraci U Žáby, který darovaly nájemkyně restaurace. Následovala půlnoční přestávka a s tím
spojený výdej cen. Štěstí přálo především těm, kteří si domů odnášeli selátko, metr dříví, poukazy na let
letadlem, cyklovýlet kolem Dunaje apod.
Starosta sboru děkuje všem sponzorům, provozovatelkám restaurace a všem, kteří přiložili ruku k dílu.
SDH Dubičné
Dětský maškarní karneval
Pro naše nejmenší jsme v sobotu 18. 2. 2017
uspořádali od 15 hodin v sále restaurace U Žáby
Dětský maškarní karneval. Sál se začal zaplňovat
již hodinu před začátkem akce. Každý chtěl na
sále získat nějaké pěkné místečko k sezení. I když
zamrzí, že návštěvnost přespolních byla opět
mnohem vyšší než domácích, nic to neubralo na
zdaru akce.
Značný zájem děti projevily o dlouhé nafouknuté
balonky, ze kterých si samy nebo s dopomocí
mohly vytvořit hračku ve tvaru pejska, žirafy
nebo třeba malé letadélko. Některým balonek posloužil také jako dlouhý
meč, s nímž mohly bojovat do samého roztrhání. Kromě zážitku z karnevalu
si každé dítě odnášelo i spoustu sladkostí a cen.
SDH Dubičné
Zájezd do lázní v Bad Füssingu
Na žádost členů SDH Dubičné a po schválení výborem SDH jsme se rozhodli i letos opět uspořádat
zájezd do lázní v německém Bad Füssingu ve spolupráci s CK Saturn. Týden před zájezdem jsme pro
malý zájem zvažovali zrušení zájezdu. Pomocnou ruku nám nabídli hasiči z Nového Vráta, kteří pro
tuto akci projevili nadšení a zajistili dostatečný počet účastníků. Dokonce přislíbili účast a spolupráci při
pořádání obdobného zájezdu v příštím roce. Proto už nic nebránilo tomu, aby akce v sobotu 25. 2. 2017
proběhla. Cestovní kancelář nás dovezla přímo až k lázním, kde si všichni během pěti hodin dostatečně
zrelaxovali tělo i duši. Odpočaté nás kolem půlnoci šikovný pan řidič autobusu vrátil zpět na náves do
Dubičného.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a těšíme se na shledání příště.
SDH Dubičné
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Dětské hřiště
Pro zlepšení kvality života našich malých spoluobčanů jsme vyměnili písek v pískovišti na dětském
hřišti a nechali na pískoviště zhotovit plachtu. Chtěli bychom tímto apelovat na všechny maminky,
tatínky, babičky a dědečky, kteří budou dělat doprovod dětem na hřišti, aby po skončení hry na
pískovišti plachtu zase nandali, ať nám čisté pískoviště slouží co nejdéle.
Obec Dubičné

Restaurace U Žáby
Po dlouhých dvou měsících se opět otevřela restaurace U Žáby
v Dubičném. Nově vás nyní přivítají úsměvy na tvářích Libuše
Zachlederové a Lucie Bílé. Během dvou měsíců, po které si prostory
najímají, se restaurace změnila téměř k nepoznání.
Pokud jste si v každodenním chvatu nestihli všimnout venkovní výzdoby,
pak první velkou změnu jistě pocítíte ihned při vstupu do dveří. Místo
nepříjemného dříve všudypřítomného cigaretového kouře vás překvapí
příjemná vůně. Výčep i sál restaurace je od začátku února nekuřácký. Vše září čistotou a ochotný
personál se snaží vyplnit vaše přání.
Od pondělí do pátku máte možnost U Žáby poobědvat. Týdenní jídelní lístek je zveřejňován na
facebookových stránkách „Restaurace U Žáby“.

Na těchto stránkách se můžete dozvědět

i o plánovaných akcích. Během března jste si mohli například pochutnat na vepřových kolenech či
zatančit na Oldies párty. Kolektiv restaurace připravuje další akce, z nichž některé jsou zveřejněné
v přehledu akcí tohoto čísla zpravodaje. Plánujete-li
soukromou akci, či malé posezení s rodinou, určitě
v těchto prostorech najdete, co hledáte – příjemné
prostředí, dobré jídlo a pití.
Pokud jste ještě restauraci nestihli navštívit, dáváme
vám tip, co s volnou chvílí. Až se budete procházet po
Dubičném, určitě váš výlet vylepší půllitr správně
vychlazeného piva, sklenice dobrého vína či jiného
moku, který máte rádi.
Bc. Jaroslava Tesařová

Redakce zpravodaje
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Uzávěrka příštího čísla je 15. června
mistostarosta.dubicne@gmail.com. Děkujeme.

2017.

Své

náměty

zasílejte

Redakční rada Dubičanského zpravodaje:
Ing. Veronika Humlerová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Petřeková, Bc. Jaroslava Tesařová.

Dubičanský zpravodaj

na

emailovou

adresu

