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Slovo starosty
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
sluneční paprsky a první rozkvetlé květiny nám oznámily příchod jara a vyvolávají v nás očekávání
příjemných teplých dní. Jaro je v mnoha případech spojeno s očistou a úklidem po zimě. Hospodyňky
provádějí předvelikonoční úklid, zahrádkáři odzimovávají svoje
zahrady a zahrádky. Nejinak tomu je i v případě naší obce, která
každoročně provádí jarní úklid místních komunikací i veřejných
prostor. Pomoci se rozhodli i naši mladí hasiči, kteří po zimě
uklidili od odpadků dolní část Dlouhého vrchu, v parku sebrali
všechny spadané větvičky, odpadky i kameny, které vadí při
sečení trávy.
Vedení obce Vám přeje příjemné prožití Velikonoc, teplé a slunečné počasí.
starosta obce Ing. Vladimír Hronek

Kulturní program na 2. čtvrtletí roku 2015
30. dubna

Stavění máje

31. května

Výlet ke dni dětí

13. června

Pouťový den v Dubičném

pořádá OÚ Dubičné

dopoledne

Mše u kapličky na Malém Dubičném

pořádá OÚ Dubičné

13:00

Hasičská soutěž

pořádá SDH Dubičné

podvečer

Hudba – na kopci

pořádá OÚ a SDH Dubičné

(v případně nepřízně počasí se hudba z Dlouhého vrchu přesune do sálu restaurace U Žáby)
__________
Změna programu vyhrazena.

Aktivity obecního úřadu
Obec Dubičné podala 19. března 2015 žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na
projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dubičné“. V rámci tohoto projektu zamýšlí obec pořídit
lehký užitkový vůz, který by sloužil k údržbě veřejné zeleně, dva kontejnery o objemu 8 m 3 na
odkládání bioodpadu a biodegradabilní pytle rovněž na odkládání bioodpadu. Obec chce tímto
projektem reagovat na novelu zákona o odpadech, která obcím ukládá povinnost umožnit občanům sběr
bioodpadu. O přidělení dotace bude rozhodovat Státní fond životního prostředí, o výsledcích Vás
budeme informovat.
Projekty podané na konci minulého roku jsou ve stadiu schvalování, na vyjádření Krajského úřadu
Jihočeského kraje stále čekáme.

Obecní knihovna
Jednou ze služeb poskytovaných občanům
Dubičného je možnost využívání veřejné
knihovny. Knihovna sídlí v budově obecního
úřadu v 1. patře a je otevřena každé úterý
od 18 do 20 hodin.
Paní Marie Brůžková, dlouholetá knihovnice,
říká: „Řádným členem knihovny se může stát
každý, ať je školou povinný nebo už odrostlejší.
Stačí zajít do knihovny v otevírací době
a vyplnit členskou průkazku. Členství je
bezplatné a časově neomezené. Čtenáři mají
možnost využití internetu, získání odborných
rad o četbě, doporučení literatury nebo případné
zajištění knih z knihovny v Českých
Budějovicích do jednoho týdne. Návštěvník si
může vypůjčit libovolné množství knih, někdy
i více jak deset najednou, standardně na tři
týdny (po domluvě i déle). V knihovně lze najít
knihy libovolných žánrů. Kromě téměř tisíce
knih ve vlastnictví Dubičného si čtenář může
vypůjčit ze sta dalších knih, které zapůjčuje
a třikrát do roka obměňuje vědecká knihovna.
Nabídka četby je také každým rokem

doplňována nově zakoupenými knihami. Z letos
pořízených titulů uvádím například Přízrak (Jo
Nesbo), Brodeckova zpráva (P. Claudel), Ďáblův
sluha (V. Vondruška) a další.“

V dnešní uspěchané době naše knihovna sice
ještě není plně automatizovaná s dálkovým
přístupem, ale poskytuje vlídný individuální
přístup, hřejivé slovo a přátelskou atmosféru.
Přijďte a staňte se aktivními čtenáři a členy
knihovny v Dubičném.

Významná jubilea oslavili
leden

Marie Brůžková

75 let

únor

Marie Chvátalová

70 let

Josef Koukol

75 let

Marie Šestáková

70 let

březen

Těžba dřeva v obecních lesích
V březnu proběhla kontrola obecních lesů, zjištění současného stavu porostů a zkonzultování jejich
údržby s pracovníkem ze společnosti Lesy ČR. Bylo nám doporučeno provést údržbu porostů v určitých
lokalitách.
Vedení obce v souladu s tímto doporučením rozhodlo, jakým způsobem organizovat těžbu dřeva
samovýrobou. Výměry lesa budou rozděleny na menší sekce, které nabídneme zájemcům, s nimiž
sepíšeme dohodu o způsobu těžby v dané lokalitě. Zájemci se již nyní mohou předběžně hlásit na
obecním úřadě. Po 15. dubnu 2015 budou přidělována konkrétní těžební místa.
Ing. Karel Harazim
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Kultura
Dětský maškarní karneval
V sále restaurace U Žáby jsme uspořádali
v sobotu 7. 2. 2015 již potřetí pro naše nejmenší
Dětský maškarní karneval. Přišlo kolem
60 nejrůznějších masek. Některé roztomilé, na
pomazlení, z jiných šel až strach. Zábavné
odpoledne bylo rozděleno do několika částí,
prokládaných společnými tanci a hrami. Po
každé takové sérii byly děti odměněny drobnou

sladkostí. Největší úspěch sklidily, jako vždy,
nafouknuté balónky, kterých není na dětských
akcích nikdy dostatek. Nedílnou součástí
programu byla soutěž o ceny. Děti mohly vyhrát
hasičské auto, hodinovou jízdu na koni nebo
některou jinou z pěti set krásných cen.
SDH Dubičné

Hasičský ples
V pátek večer 13. 2. 2015 jsme pořádali
v restauraci U Žáby hasičský ples. K tanci
a poslechu hrála kapela G – CLUB. Organizační
přípravy probíhaly více než měsíc předem.
Hasičky připravily přes pět set cen, hasiči se
postarali o slavnostní výzdobu sálu.

Sál se naplnil příchozími ještě před začátkem
akce. Ples zahájil úvodním slovem a přivítáním
přítomných starosta sboru Ludvík Petřek.
Kolem jedenácté hodiny, při tradiční dámské
růžičkové volence, se soutěžilo o největší počet
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vytancovaných růží. Vítězka si odnesla domů,
kromě ceny v podobě čajové soupravy, přes
třicet krásných růží. Následovala půlnoční
přestávka a výdej cen. Spokojenost a blažený
úsměv ve tváři vykouzlili především ti, kteří
vyhráli vyhlídkové lety, sele, popelnici, voňavé
uzeniny, poukaz do Malého pivovaru,
fotoaparát, nebo nějakou jinou praktickou věc
pro domácnost.

Starosta sboru děkuje sponzorům, provozovateli
restaurace a všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Příští hasičský ples se bude konat 19. 2. 2016.
Přijďte. Srdečně Vás zveme.
SDH Dubičné
www.dubicne.cz

Sdružení dobrovolných hasičů Dubičné
Bowling
V sobotu 7. 3. 2015 se mladí hasiči vydali na
bowling do Lišova do Sportcentra Mrkáček.

a doplňovali týmy tak, aby měl každý 8 hráčů.
Některým šel bowling lépe, jiným hůře. Hlavní
bylo, že se každý několikrát trefil. Největší
radostí bylo, když koule těch nejmenších, které
nabíraly rychlosti kolem 1,7 km/h, dojely do cíle
a cestou srazily polovinu kuželek nebo dokonce
všechny.

Výletu se zúčastnilo 12 mladých hasičů
v doprovodu dvou vedoucích a čtyř dalších
dospělých. Házelo se celé dvě hodiny. Na jedné
dráze hrálo 5 chlapců, na druhé 7 dívek. Hry se
zúčastnili také dospělí, kteří se střídali

SDH Dubičné

Bad Füssing
Po kladných odezvách z loňského roku a na
žádost členů SDH Dubičné jsme se rozhodli
i letos uspořádat zájezd do lázní v německém
Bad Füssingu. V sobotu 14. 3. 2015 po obědě
přistavila cestovní kancelář Saturn zájezdový
autobus na náves v Dubičném.
Návštěvníci mohli v lázních využít celkem šest
venkovních a pět vnitřních bazénů s teplotou
vody do 42 °C. Voda plná bublinek, masážních
proudů či sirný pramen přispěly k relaxaci
a dokonalému uvolnění těla i ducha. Zájezdu se
zúčastnilo i velké množství dětí, které se za pět
hodin dostatečně vyřádilo. K večeru se
s příchodem tmy zmenšil počet návštěvníků
lázní a každý z nás si tak mohl užít všechny

atrakce. Odpočatí a zároveň příjemně unavení
nastoupili všichni po deváté hodině večer do
autobusu a většina už během cesty pospávala.
Idylku příjemného zážitku nenarušila ani
půlhodinová
kontrola
rakouské
policie.

Všem „49 účastníkům zájezdu“ děkujeme
a těšíme se na shledání na dalších akcích.
SDH Dubičné

Redakce zpravodaje
Dubičanský zpravodaj vydává obec Dubičné, IČO 00581275, čtvrtletně v nákladu 250 výtisků a je dodáván do
každé domácnosti v obci Dubičné ZDARMA. Výtisky je možné získat i na obecním úřadě. Nedílnou součástí
Dubičanského zpravodaje je jeho elektronická podoba na www.dubicne.cz. Povoleno MK ČR podle § 7 zákona
č. 46/2000 Sb., dne 12. 2. 2015, ev. číslo E 21998.
Uzávěrka příštího čísla je 15. června
mistostarosta.dubicne@gmail.com. Děkujeme.

2015.
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na

emailovou

adresu

Redakční rada Dubičanského zpravodaje: Ing. Veronika Humlerová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Petřeková, Bc. Jaroslava
Petřeková.
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Vodné a stočné
Vodovodní a kanalizační síť v katastru Dubičného je majetkem obce. Smlouvou platnou v letech
2011 – 2017 byla tato infrastruktura pronajata firmě ČEVAK, a.s. za roční nájemné 37 000 Kč. Každoročně
obec Dubičné jedná s firmou ČEVAK, a.s. o nové ceně vodného a stočného. Ačkoli všude v okolních
obcích cena vody plynule a soustavně roste, povedlo se našemu obecnímu úřadu během několika
jednání najít rezervy a cenu vody snížit o cca 10 %. Cena vody klesla pro rok 2015 z 55,33 Kč na 49,92 Kč.
Rovněž nepatrně kleslo stočné z 28,93 Kč na 28,31 Kč.
Přehled ceny vodného za poslední roky
Rok

Cena bez DPH [Kč] DPH [%] DPH [Kč] Cena s DPH [Kč]

2010

46,88

10

4,69

51,57

2011

47,65

10

4,77

52,42

2012

47,82

14

6,69

54,51

2013

47,82

15

7,17

54,99

2014

48,11

15

7,22

55,33

2015

43,41

15

6,51

49,92

Přestože únik vody (rozdíl mezi údajem centrálního měřiče a součtem spotřeb jednotlivých odběratelů)
rok od roku klesá, činil loni cca 1200 m3. OÚ Dubičné ve spolupráci s firmou ČEVAK, a.s. důsledně pátrá
po únicích vody, ať se jedná o úniky netěsnostmi, či o nezákonný odběr. Budou provedeny i mimořádné
odečty vodoměrů.

Oprava komunikace Hlinsko - Třebotovice
Od 7. května do začátku června 2015 bude probíhat ve třech etapách oprava komunikace III. třídy č. 0341
mezi Hlinskem a Třebotovicemi. Stavební činnost bude mít dopad i do jízdního řádu autobusové linky
Hlinsko – Velké Dubičné – Malé Dubičné – Třebotovice. Bližší údaje najdete na stránkách naší obce
www.dubicne.cz nebo na úřední desce před obecním úřadem.

Informační systém
V obci Dubičné slouží občanům od začátku letošního roku informační systém, který poskytuje aktuální
informace. Zájemcům, kteří poslali svůj email na adresu mistostarosta.dubicne@gmail.com, byla zaslána
například anketa o bioodpadech nebo bližší informace o výše zmíněné opravě komunikace.
Aktuality můžete nově také nalézt na facebookových stránkách obce: Obec Dubičné.

Sběrný dvůr
Obec Dubičné nabízí svým občanům možnost používání sběrného dvora. Ten se nachází po pravé straně
na konci zástavby ve Velkém Dubičném ve směru na Malé Dubičné. Je otevřen každou sobotu od 9:00
do 11:00 hodin. Na sběrný dvůr je možno odkládat jakékoliv odpady včetně nebezpečných (laky, barvy,
lednice, …). Výjimku tvoří stavební suť a biologický odpad.
Od 1. dubna mohou občané využívat kontejner na biologický odpad, který je umístěn na parkovišti pod
Dlouhým vrchem.
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Třídění odpadů
Podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech, je každý z nás povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich
způsobem stanoveným tímto zákonem.
Odpad, který vyprodukujeme, se nazývá komunální odpad. Ten se skládá z následujících složek:





směsného komunálního odpadu (to, co nám zbyde po vytřídění dále uvedených složek),
využitelného odpadu (např. plast, plastové obaly, papír, nápojové kartony, lepenka, sklo, kovy,
biologicky rozložitelný odpad),
objemného odpadu (např. koberce, linolea, nábytek),
nebezpečného odpadu (např. barvy, léky, chemikálie).

Pokud tedy produkujeme jakýkoli z výše uvedených odpadů, je třeba se ho správně zbavit. Směsný
komunální odpad patří do popelnice, využitelný odpad do speciálních barevných kontejnerů a objemný
a nebezpečný odpad na sběrný dvůr.
Kolik nás stojí nakládání se směsným komunálním odpadem? Částka 80 Kč, tedy cena za vývoz jedné
popelnice na směsný komunální odpad, je rozdělena mezi občana a obec - občané platí 65 Kč, 15 Kč platí
obec. V roce 2014 obec doplatila celkem 22 500 Kč.
Kolik nás stojí nakládání s využitelným odpadem? Částka za vývoz se liší dle typu kontejneru - vývoz
jednoho kontejneru na papír nebo plast stojí 280 Kč, vývoz kontejneru na sklo stojí 460 Kč. Tyto částky
platí pouze obec, ročně tedy zaplatí 93 408 Kč. Část této sumy je však vrácena zpět obci autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM, která odpad dále využívá – recykluje. V roce 2014 byla vrácena částka
50 000 Kč, takže obec za nakládání s využitelným odpadem de facto zaplatila 43 408 Kč.
Kolik nás stojí nakládání s objemným odpadem? Částka za odvoz jedné tuny objemného odpadu stojí
844 Kč. Za rok 2014 obec zaplatila celkem 23 526 Kč.
Kolik nás stojí nakládání s nebezpečným odpadem? Svoz nebezpečného odpadu je nepravidelný, dle
aktuálního stavu na sběrném dvoře. V loňském roce proběhl svoz jednou, obec za něj zaplatila celkem
8 806 Kč.

Co kam patří?

Žlutý kontejner je určen pro odkládání fólií, sáčků, plastových tašek,
sešlápnutých PET lahví, obalů od pracích, čistících a kosmetických přípravků
(vypláchnutých), kelímků od jogurtů, mléčných výrobků (také vypláchnutých),
balících fólií od spotřebního zboží, obalů od CD disků a dalších výrobků
z plastů. Do žlutého kontejneru můžeme vhodit i polystyren, pokud ho
nalámeme na menší kusy.
Do kontejneru nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků,
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či
novodurové trubky.

Zdroj: www.jaktridit.cz
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Nemusíte se bát, že zapomenete, co do kterého kontejneru patří. Na každém z nich je nalepena
samolepka, na které je uvedeno, co všechno můžete do kontejneru vyhazovat. Na žlutém kontejneru je
žlutá, ale může na něm být i samolepka oranžová.
Oranžová samolepka značí, že je do takového kontejneru možné vyhazovat
i nápojové kartony - krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků. Před
vhozením do kontejneru je třeba je sešlápnout.
Nepatří sem však tzv. „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin
v prášku, ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.
Zdroj: www.jaktridit.cz

Modrý kontejner slouží pro odkládání časopisů, novin, sešitů, krabic, papírových
obalů, čehokoliv z lepenky, knih a obálek s fóliovými okýnky nebo papíru
s kancelářskými sponkami (během dalšího zpracování se samy oddělí). Bublinkové
obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku.
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv
znečištěný papír. Dokonce ani obaly od vajíček se nesmí vyhazovat do modrého
kontejneru. Je to proto, že tyto materiály nelze už nadále recyklovat.
Zdroj: www.jaktridit.cz

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin
(pokud jsou znečištěné, je dobré je vypláchnout). Patří sem také tabulové sklo
z oken a ze dveří.
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do
zeleného sklo barevné.
Do zeleného ani do bílého kontejneru nepatří keramika a porcelán, autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.
Zdroj: www.jaktridit.cz

Svozový plán kontejnerů na rok 2015 - Dubičné
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Plast - úterý
20. 1.
17. 2.
17. 3.
14. 4.
12. 5.
9. 6.
7. 7.
4. 8.
1. 9., 29. 9.
27. 10.
24. 11.
22. 12.

Papír - úterý
13. 1.
10. 2.
10. 3.
7. 4.
5. 5.
2. 6., 30. 6.
28. 7.
25. 8.
22. 9.
20. 10.
17. 11.
15. 12.

Sklo

První a druhý
týden v měsíci

Svoz plastů a papíru probíhá vždy v úterý jednou za čtyři týdny.
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Pálení biologického odpadu a vypalování porostů
Začalo jaro a s ním přichází práce na zahradách, vypalování porostů a pálení biologického odpadu. Toto
období je spojeno s mnohými požáry. Vypalování porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno.
Na rozdíl od vypalování porostů není zakázáno pálení shrabané trávy, listí či klestí. Platí zde ale určitá
pravidla a omezení. Jednou z nutných podmínek je povinnost ohlašovat každé pálení na operační
středisko Hasičského záchranného sboru, a to zavoláním na linku 950 230 111 nebo pomocí webové
aplikace http://hzsjk.webrex.cz/?menu=3 (www.sdhdubicne.webnode.cz - sekce užitečné odkazy).
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém
pozemku. Pokud ale plánujete pálení většího rozsahu, je vhodné rovněž informovat HZS Jihočeského
kraje. Při pálení je nutná stálá přítomnost dospělé osoby, nepalte při nepřízni počasí (vítr, inverze),
dodržujte bezpečné vzdálenosti, připravte si jednoduché hasební prostředky. Jestliže se vymkne oheň
vaší kontrole, okamžitě volejte na linku 150. Každé pálení je lepší nahlásit středisku HZS, aby nedošlo ke
zbytečnému výjezdu hasičské techniky, potřebné na jiných místech.
Prosíme občany, aby pálili odpad v jiných dnech než o nedělích a svátcích. Děkujeme.

Sportovní rubrika
Ukončení lyžařské sezóny
V uplynulých
zimních
měsících
bohužel
lyžařskému areálu počasí nepřálo. Velký vlek
nebyl vůbec uveden do provozu, malý vlek byl
spuštěn na pouhý jeden den. Ke konci března

jsme zařízení malého vleku uklidili. Doufejme,
že se příští lyžařská sezóna vydaří.
Ing. Karel Harazim

Inzerce ve zpravodaji
Od 3. vydání Dubičanského zpravodaje nabízíme veřejnosti možnost inzerce ve zpravodaji.
Pravidla inzerce:







podání a zaplacení inzerátů na OÚ Dubičné v úředních hodinách;
dodání plošných inzerátů (grafika, obrázky) v elektronické podobě;
inzeráty nabízející bezplatnou, nezištnou službu nebo činnost, mohou být uveřejněny zdarma do
rozsahu 1/8 stránky (př. daruji, umožním, …);
redakce zpravodaje si vyhrazuje právo rozhodnutí o zveřejnění inzerátu;
redakce zpravodaje neodpovídá za správnost údajů, věcnou a gramatickou stránku inzerátů, za
uvedené údaje ručí inzerent;
inzeráty nesmějí překračovat hranice slušného chování, ohrožovat mravnost, obsahovat urážky,
osočování, rasistická a vulgární hesla.

Druhy inzerce:



řádková – možnost inzerovat do rozsahu 5 řádků (1 řádek – 50 znaků);
plošná – možnost inzerovat do formátu A5.

Ceník inzerce bude zveřejněn na stránkách obce do uzávěrky příštího čísla zpravodaje.
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