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Program obnovy obce Dubičné na období 2014 – 2018

1 Základní informace a údaje o obci
Obec Dubičné (dříve dříve úředně Dubíkov, německy Dubiken) se nachází 4 km východně od
Český Budějovic na úpatí kopce zvaném Dlouhý vrch, který dosahuje nadmořské výšky 551
m a je součástí mírného pohoří nazývaného Lišovský práh.
Obec se skládá ze tří místních částí – Velké Dubičné, Malé Dubičné a Samoty. Malé Dubičné
leží od Velkého Dubičného asi 1 km východním směrem v nadmořské výšce 530 - 540 m.
Část Samoty se nachází asi 1 km od Velkého Dubičného na jižním úpatí Dlouhého Vrchu ve
výšce cca 500 - 510 m nad mořskou hladinou.
Katastr obce má výměru 326 ha. Zastavěné plochy zabírají 5 ha, zbytek výměry katastru
tvoří zemědělská půda, trvalé travní porosty, orná půda, lesní půda, zahrady a ostatní.
K 31. 12. 2013 v obci žilo 349 obyvatel a nacházelo se zde 106 podnikatelských subjektů.

Tabulka 1Základní údaje o obci

LAU2
LAU 1
NUTS 3
NUTS 2
Obec s pověřeným obecním úřadem:
IČO obce
adresa obecního úřadu
počet místních částí

Obec Dubičné
CZ0311535788
CZ0311 - České Budějovice
CZ031 - Jihočeský kraj
CZ03 - Jihozápad
České Budějovice
00581275
Dubičné 15, 373 71
3
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2 Historie obce
První písemná zmínka o obci (Dubiczen) pochází z roku 1377, kdy jistý Henzl Ayrer
z Dubičného věnoval plat budějovickému kostelu. Vývoj osídlení je možné vidět v tabulce 2.
Tabulka 2 Vývoj osídlení v Dubičném

Rok
1377
1654
1770
1823
1843
1850
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930

počet usedlostí/domů
9 usedlostí
11 usedlostí
15 usedlostí
23 domů
24 domů

1950
1961
1970
1991

60 domů
57 domů
54 domů
95 domů

doplňující informace

19 dítek školou povinných
143 obyvatel, tj. 6 lidí na dům
241 obyvatel
195 obyvatel
204 obyvatel
232 obyvatel
271 obyvatel - z toho 105 Čechů a 166 Němců
280 obyvatel - z toho 172 Čechů a 108 Němců
290 obyvatel - z toho 198 Čechů a 92 Němců
234 obyvatel - z toho 189 Čechů a 44 Němců
Velké Dubičné: 34 domů a 145 obyvatel
Malé Dubičné: 12 domů a 65 obyvatel
Samoty: 6 domů a 24 obyvatel
224 obyvatel
241 obyvatel

31 domů
40 domů
40 domů
43 domů
50 domů
51 domů
52 domů

268 obyvatel
Velké Dubičné: 60 domů a 175 obyvatel
Malé Dubičné: 10 domů a 24 obyvatel
Samoty: 25 domů a 69 obyvatel

Místní část Samoty má svůj počátek kolem roku 1780 postavením usedlosti č. 17 (nyní
Rejšků-Widermanů), která byla nazvána Gemeindhaus (obecní dům) a již v roce 1787 tento
dům obývala rodina Schmitmayerů. Další výstavba zde pokračovala až v roce 1869
usedlostí č.p. 31.
V roce 1798 si sedlák Antonín Kneissl zbudoval první usedlost č.p. 22 (nyní Stašek jan)
v místech nynějšího Malého Dubičného, k níž do roku 1850 přibyly další 3 domy.
Od roku 1850 bylo Dubičné samostatnou obcí, která sestávala ze tří částí (Velké Dubičné,
Nové Dubičné a Hlincova Hora). Za nacistické okupace v letech 1943 až 1945 byla obec
nakrátko nuceně přičleněna k obci Vráto, poté byla znovu samostatná až do roku 1975, kdy
se stala součástí města Rudolfova. Status obce Dubičné znovu získalo ke dni 24. listopadu
1990.
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Hostinec na návsi s malým sálem, v němž se hrávalo místní divadlo, a byla zde
provozována mateřská školka, byl zbořen v roce 2003, stejně jako v roce 1980 ustoupila
obecní kovárna stavbě silnice do Rudolfova.
Dubičné leží v linii středověkých stříbrných žil. Podobně jako u dalších sousedních sídel
vznikly v polovině 16. století na polích mezi Hlinskem, Vrátem a Rudolfovem a Dubičným
na dvě desítky dolů, v nichž se dobývalo stříbro. Největším z nich byl důl David asi 200 m
severozápadně za č.p. 1, který byl asi 80 m hluboký.
V zalesněném údolí Vráteckého potoka, kdysi nazývaného Tereziným údolím, byla ražena
Terezina štola. Okolní louky a přímo i dubičanskou náves protínala od roku 1770 vodní stoka,
která vedla vodu z vrchu Baba přes Mrhal a Saurův rybník na Vráteckém potoce přes rybník
Dubičák až do kilometry vzdálené Pohůrky u Dobré Vody. S úpadkem dolování po roce 1812
však její těleso z krajiny postupně částečně zmizelo. Zbytky stoky jsou dodnes patrné v lese
Děkan (mezi Hlincovou Horou a Dubičným) a v lese Prantlák (mezi Dobovodským hřbitovem
a Dubičným)
Širokému okolí dominuje hřbet Dlouhého vrchu. Boží muka na vrcholu zde nechal údajně
kolem roku 1905 postavit vyšebrodský opat na paměť potyčky mezi ustupujícími ruskými
a postupujícími napoleonskými vojáky v roce 1805.
Ideální poloha s dalekým výhledem do Budějovické pánve a příznivě klimatické podmínky
učinily ve 20. století z lokality cíl vyznavačů bezmotorového létání a adrenalinových zážitků.
V roce 1932 vzniklo na západní straně kopce nad obcí letiště pro kluzáky roztahované
gumovým lanem a bylo provozováno Masarykovou leteckou ligou. Nejznámějším postavou
zdejšího létání byl pozdější vojenský pilot kpt. Jiří Maňák, který za 2. světové války velel
britské 198. stíhací squadroně RAF ve Velké Británii (během války byl sestřelen nad
Německem a internován v zajateckém táboře). V době okupace zabrala svahové
plachtařské letiště Hitlerjugend pro své příslušníky z NSFK.
V roce 1946 byl postaven hangár pro 5 letadel a řídící věž. V roce 1952 kvůli přistávacímu
koridoru českobudějovického vojenského letiště byl hangár rozebrán a přemístěn na Hosín
a nepoužívaná dřevěná řídící věž později vyhořela. Noví nadšenci v sedmdesátých
a osmdesátých letech 20. století využívali kopec a místní termiku pro lety na rogalech.
Tento sport je na Dlouhém vrchu provozován dodnes s tím, že poněkud těžkopádná rogala
nahradil paragliding.
Příznivé sněhové podmínky a blízkost krajské aglomerace zavdaly v osmdesátých letech
podnět ke vzniku lyžařského vleku a třísetmetrové sjezdovky, která je součástí místního
koloritu dodnes. Na severní straně Dlouhého vrchu vznikla v šedesátých letech sáňkařská
dráha a následně se zde uskutečnilo v letech 1965 - 1970 pět ročníků závodů. Historicky
největší závod se jel v únoru 1968 - Velká cena Lokomotivy ČB za účasti 80 závodníků.
Dodnes je v březovém hájku nad obcí možné spatřit mizející torzo žlabu a hrazení.
5

Program obnovy obce Dubičné na období 2014 – 2018

3 Pamětihodnost v obci
V obci Dubičné i v dalších místních částech najdeme několik pamětihodností. Na návsi
v Dubičném se nachází Kaple sv. Antonína a Panny Marie z roku 1834 a Pomník padlým v 1.
světové válce z roku 1922. V místní části Malé Dubičné stojí kaple pany Marie, sv. Antonína
a sv. Václava z let 1927 až 1928. Dále v obci najdeme dva mezníky z roku 1669, které
označovaly hranice třeboňského panství. Písmeno W znamená Wittingau (česky Třeboň),
IAGZS znamená „Johann Adolf Graf zu Schwarzenberg“ (Jan Adolf ze Schwarzenberka).
Neodmyslitelnou součástí obce je Dlouhý vrch (551 m), obvykle zvaný spíše jako Dubičák.
Vrchol kopce s božími muky poskytuje kruhový výhled na Českobudějovicko, západní svah
je lokalitou pro závěsné létání (letecký výcvik na kluzácích zde probíhal již od roku 1932)
a nachází se na něm i lyžařský vlek.
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4 Kultura v obci
V obci se pravidelně konají kulturní a společenské akce, které pořádá obec Dubičné a SDH
Dubičné. Přehled akcí ilustruje následující tabulka 3.
Tabulka 3 Pravidelné akce, které pořádá obec Dubičné a SDH Dubičné

termín akce
únor

název akce
Dětský maškarní karneval
Hasičský ples
Májka
Dětský den
Pouť v Dubičném
Zájezd ke dni dětí
Hasičská soutěž
Týdenní hasičské soustředění
Lampionový průvod
Martinské posvícení
Výroční valná hromada SDH Dubičné
Tradiční setkání seniorů
Mikulášská nadílka
Rozsvěcení vánočního stromečku

květen
červen

červenec
říjen
listopad

Kromě těchto pravidelných akcí jsou pořádány průběžné akce, jako např. výlety pro děti
z Dubičného – do termálních lázní, do kina, na bowling apod., zájezd pro hasiče i „nehasiče“,
příp. slavnostní zakončení sportovní sezóny spojené s opékáním prasete.
Obrázek 1 Poháry a medaile, které získala hasičská družstva SDH Dubičné za rok 2014
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Obec Dubičné velmi kvituje spolupráci s SDH Dubičné, neboť je to právě SDH, kdo je
spolupořadatelem či pořadatelem všech akcí. Díky jejich práci se kolem vedení obce
shromážděna část obyvatelstva, která se velmi výrazným způsobem podílí na rozvoji obce.
Spravuje lyžařský vlek a pomáhá při brigádách. SDH Dubičné také pravidelně a úspěšně
obec reprezentuje na celé řadě hasičských soutěží, jak dokládá následující fotografie.
Nejnovějšími úspěchy SDH Dubičné jsou 1. místo mladých hasičů v kategorii mladších žáků
v celostátní hře Plamen v ročníku 2013/2014, 1. místo žen v kategorii nad 30 let v okresním
kole soutěže v požárním sportu a celkové 7. místo mužů ve Velké ceně Českých Budějovic.
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5 Občanská a technická vybavenost
5.1 Občanská vybavenost
Z hlediska občanské vybavenosti nedisponuje obec téměř žádnými zařízeními. Je to z toho
důvodu, že obec Dubičné se nachází v těsné blízkosti města České Budějovice, takže většinu
služeb občanům poskytuje právě krajské město. Celá řada obyvatel jezdí do Českých
Budějovic pracovat a většinu služeb čerpá také tam (vzdělávací služby, kulturu, zdravotnické
služby, služby maloobchodu nebo např. výrobní i opravárenské služby). Tak širokou
nabídku služeb by malá obec svým občanům poskytnout nemohla. Nevýhodné je to však
zejm. pro děti a starší občany, kteří musejí do škol či k lékaři dojíždět. V obci se nachází
obecní knihovna.

5.2 Technická vybavenost
Obec je z hlediska technické infrastruktury velmi dobře vybavená. V Dubičném i jeho
místních částech je vybudován veřejný vodovod. Kanalizační síť je od roku 2012 opravena.
Plyn i elektřina jsou rozvedeny jak v Dubičném, tak i v jeho místních částech Malé Dubičné
a Samoty. V případě další výstavby, bude však třeba v místní části Malé Dubičné posílit tlaku
plynu.
Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu
a skládkování. Svozové firmy obvykle zabezpečují dané území komplexně, tj. vedle svozu
netříděného komunálního odpadu zajišťují i separovaný sběr (nejčastěji sklo, plasty, papír),
sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu.
Uspokojivá je dopravní obslužnost, sídly prochází silnice III. třídy, které jsou doplněny sítí
místních komunikací. Tyto jsou využívány jak pro provoz osobních vozidel, tak i pro
zemědělskou techniku.
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6 Rozvojové aktivity pro období 2014 – 2018
Na období 2014 – 18 chce obec Dubičné uskutečnit celou řadu rozvojových aktivit, které
povedou k rozvoji hospodářství, k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby,
k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické
infrastruktury a akcí k ochraně a obnově kulturní krajiny.

6.1 Rozvojové oblasti
Obec Dubičné má pro období 2014 – 2018 stanovené následující rozvojové oblasti:





oblast informační politiky a styku s veřejností,
oblast rozvoje obce a bezpečnosti,
oblast životního prostředí a služeb,
oblast kultury a společenského života.

6.1.1 Oblast informační politiky a styku s veřejností
Obec Dubičné chce v této oblasti zajistit následující:







pořádat otevřená a průhledná veřejná výběrová řízení na dodavatele stavebních
zakázek pro obec;
zveřejňovat výsledky výběrových řízení na webových stránkách obce;
zlepšovat komunikaci zastupitelstva a vedení obce se spoluobčany;
konat pravidelné roční veřejné schůze;
vydávat informační zpravodaj o dění v obci;
zavést zasílání důležitých informací o dění v obci prostřednictvím e-mailu.

6.1.2 Oblast rozvoje obce a bezpečnosti
Obec Dubičné chce v této oblasti provést následující:






zajistit územní studii využitelnosti plochy pod obecním úřadem;
postavit multifunkční budovu s novou hasičskou zbrojnicí, prostory pro technické
vybavení obce a parkování pro rolbu;
zabezpečit svah za současnou hasičskou zbrojnicí a současně zvýšit počet
parkovacích míst před restaurací „U Žáby”;
připravit výstavbu chodníku z Velkého Dubičného do Rudolfova;
udržovat akceschopnou zásahovou jednotku obce.

6.1.3 Oblast životního prostředí a služeb
Obec Dubičné chce v této oblasti zajistit následující:



provést odbahnění rybníku Lusný na Samotách a zajistit obnovu pískového
koupaliště na jeho jižní straně;
provést technické úpravy sběrného dvora (zavedení elektrického proudu, osvětlení
a zabezpečení, výstavba zázemí pro obsluhu sběrného dvora);
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rozvíjet stávající odpadové hospodářství - vybudovat nová stanoviště na
kontejnery;
řádně udržovat obecní zeleň a průběžně provádět její dosadbu;

6.1.4 Oblast kultury a společenského života
Obec Dubičné chce v této oblasti zajistit následující:







udržovat tradici setkání seniorů, výletu ke dni dětí a Mikulášské nadílky;
pořádat plesy a zábavy;
v případě patřičného zájmu rozšířit současnou kulturní nabídku obce;
podporovat iniciativní projekty jednotlivců i skupin v oblasti sportu, volného času
a kultury;
pokračovat v podpoře místních dobrovolných hasičů;
podporovat práci s mládeží.

6.2 Zdroje financování
Obec Dubičné chce využít pro zajištění financování rozvojových aktivit následující finanční
zdroje:





daňové a nedaňové příjmy obce,
dotace z prostředků Evropské unie (Operační programy a Integrovaný regionální
operační program),
dotace od Jihočeského kraje (např. Programy obnovy venkova),
dotace od jednotlivých ministerstev.

Realizace jednotlivých akcí bude probíhat v závislosti na finančních a organizačních
možnostech obce tak, aby bylo zajištěno dokončení akcí v předpokládaném rozsahu
a termínech.

6.3 Rozvojové aktivity naplánované na rok 2015
Na rok 2015 má obec již naplánované následující rozvojové akce:




provést technické úpravy sběrného dvora – obec má již zpracovanou technickou
zprávu a rozpočet na tuto akci;
postavit garáž pro rolbu – obec v současné době zadala zpracování technické zprávy
a rozpočtu pro tuto akci;
zajistit územní studii využitelnosti plochy pod obecním úřadem – první kroky, které
povedou k naplnění této rozvojové aktivity, obec uskuteční v lednu 2015.
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