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Slovo starosty
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
dostává se vám do rukou první číslo Dubičanského zpravodaje. Budete v něm nacházet nejdůležitější
informace o dění v naší obci, řadu zajímavostí ze současnosti i z historie obce. Chtěl bych využít této
příležitosti a vyzvat všechny občany, aby se aktivně zapojili do tvorby tohoto zpravodaje formou námětů
a příspěvků. Na závěr přeji všem hodně zdraví a úspěchů v roce 2015.
starosta obce Ing. Vladimír Hronek

Kontakty, které se vám mohou hodit
starosta obce

Ing. Vladimír Hronek, tel. 602436150

místostarosta pro ekonomiku a rozvoj

Ing. Veronika Humlerová, Ph.D., tel. 725846739

místostarosta pro kulturu a sociální oblast

Mgr. Jaroslava Petřeková, tel. 728404720

obecní úřad

Simona Kneisslová, tel. 387202094, 606132103

starosta hasičů

Ludvík Petřek, tel. 739355616

vedoucí lyžařského vleku

Ing. Karel Harazim, tel. 606637263

Aktivity obecního úřadu
Obec Dubičné podala v prosinci 2014 žádost o dotaci u krajského úřadu na dva projekty v Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015:
 v rámci dotačního titulu 1 „Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti“ obec zažádala o dotaci ve výši 90 000 Kč na Technickou úpravu sběrného dvora;
 v rámci dotačního titulu 8 „Dotace úroků z úvěrů na projekty k rozvoji infrastruktury“ obec
zažádala o dotaci ve výši 60 000 Kč na úroky z úvěru, který si obec brala na výstavbu kanalizace.
O přidělení dotace bude rozhodovat Zastupitelstvo Jihočeského kraje a výsledky budou známy
pravděpodobně v únoru 2015.

Nakládání s odpady
Obec Dubičné děkuje svým občanům za třídění odpadu v roce 2014. Díky vám jsme získali druhé místo
v Soutěži obcí – Jihočeši třídí odpady 2014 v kategorii Jihočeský okresní odpadový přebor, kterou pořádá
společnost EKO-KOM, a.s. Děkujeme!
Abychom předešli hromadění odpadu kolem sběrných nádob na tříděný odpad, prosíme vás, abyste PET
lahve a krabice sešlapávali. Odpad, jehož rozměry neumožňují umístění do kontejnerů, odvezte do
sběrného dvora.

Kultura
Lampionový průvod
Poslední říjnový den pořádal hasičský sbor ve
spolupráci s obcí Dubičné lampionový průvod.
Akce začínala v 18 hodin na návsi před hasičskou
klubovnou, kde se sešlo okolo 100 lidí. Poté děti
i dospělí s lampiony obešli v průvodu Velké
Dubičné. Jejich cílem byl kopec „Dubičák“, kde je
za svitu balonového světla čekala gulášová
polévka, horký čaj a svařák. Odvážlivci
a zvědavci se zúčastnili strašidelné stezky
odvahy.

Martinské posvícení
Martin na bílém koni v listopadu opět nepřijel. Proto mnozí volný čas trávili návštěvou kulturních akcí.
Jednou z nich bylo 15. listopadu tradiční Martinské posvícení pořádané obcí Dubičné v restauraci U Žáby.
K tanci a poslechu hrála kapela G-CLUB. Nutno podotknout, že návštěvnost se oproti předchozím
ročníkům zvýšila a ti, co přišli, si to určitě užili.

Setkání seniorů
V sobotu 22. listopadu obec pro místní seniory
uspořádala v restauraci U Žáby každoroční
předvánoční setkání. Po úvodním proslovu pana
starosty, vystoupili mladí hasiči se svým
divadelním představením.
Znovunalezená, téměř dvě stě let stará píseň
„V Dubičném na kopci“ v podání Lucie
Rudolfové, přivedla některé přítomné na
vzpomínku z dětství, kdy tuto píseň také
zpívávali. Zpestřením večera bylo vystoupení
saxofonisty Frankieho Zhyrnova, kterého dobře
zná každý divák televize Šlágr. Po večeři
následovala volná zábava podbarvená lidovými
písničkami přizvaných harmonikářů. Za zpěvu
a tance akce probíhala až do pozdních večerních
hodin.

Mikuláš
V sobotu 29. listopadu odpoledne obec
uspořádala pro děti v restauraci U Žáby tradiční
Mikulášskou nadílku.
Některé děti se nemohly dočkat a přišly
s předstihem, některé ještě po obědě dospávaly.
Když se ale objevil Mikuláš s andělem a dvěma
čerty, tak už byl sál plný. Jedni Mikuláši
zazpívali, druzí přednesli básničku. Ty nejmenší
děti, co nezlobí, se ještě vůbec nebály. A ty
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největší se už zase nebály. Překvapivě ani
tentokrát si čerti do pekla nikoho neodnesli. Tak
snad příště - ty největší zlobily. Každému dítěti

Mikuláš s andělem nadělili veliký balíček
sladkostí, ovoce a jiných dobrot.

Silvestr
Poslední prosincový den jsme se všichni loučili se starým rokem a očekávali příchod nového roku 2015.
Již podruhé se místní obyvatelé sešli v sále restaurace U Žáby a oslavili Silvestr společně posezením
a tancem. Nový rok byl přivítán ohňostrojem.

Kulturní program na 1. čtvrtletí roku 2015
7. února

15:00

Dětský maškarní karneval

pořádá SDH Dubičné

13. února

20:00

Hasičský ples

pořádá SDH Dubičné

__________
Změna programu vyhrazena.

Sdružení dobrovolných hasičů Dubičné
Výroční valná hromada
V pátek 21. listopadu hasiči pořádali výroční
valnou hromadu sboru. Sešlo se 59 členů sboru
a 31 hostů ze sborů z Rudolfova, Nového Vráta,
Štěpánovic, Vlkovic, Zalin a Zvíkova. Za Okresní
sdružení hasičů se zúčastnil Jaroslav Vlášek.
V úvodu byla uctěna památka nejstaršího
zesnulého

člena

sboru

Jana

Sauera.
volby do výboru SDH a návrh činnosti na rok
2015. Novinkou roku 2015 bude konání dvou
hasičských soutěží na Dlouhém vrchu. První se
tradičně bude konat v rámci pouťových oslav
v červnu a druhá, noční soutěž pouze pro
dospělé, na konci srpna. V průběhu večera se do
sboru přihlásilo sedm nových členů, takže počet
dubičanských hasičů se stále více blíží ke stovce.

Následovalo

vystoupení

mladých

hasičů

s názvem „Jací jsme…“. Soutěžní i nesoutěžní
činnost

sboru

byla

představena

pomocí

prezentací. Tečkou za celoroční činností bylo
video s nejlepšími záběry, které hasiči za rok
natočili. Video je ke zhlédnutí na webových
stránkách sboru dobrovolných hasičů Dubičné:
www.sdhdubicne.webnode.cz. Poté následovaly
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Rozsvěcení vánočního stromu
První adventní neděli, 30. listopadu sbor dobrovolných hasičů rozsvěcel vánoční strom na návsi.
Od 15 hodin byla otevřena andělská poštovna, kde děti psaly dopisy Ježíškovi, malovaly vánoční obrázky
a vyráběly ozdoby. Před hasičskou klubovnou se podával dětský punč, punč, svařák, horký čaj atd.
Z televize Šlágr přijela čtyřčlenná rodina Pospíšilových a saxofonista Frankie Zhyrnov. Celý vánoční
kulturní program probíhal kvůli sychravému počasí na zastřešeném pódiu u rybníčka na návsi. Nedílnou
součástí večera bylo vystoupení místních zpěvaček Lucií Rudolfové a Kochánkové, Sandry a Barbory
Říhové. Vánoční strom se i tentokrát rozsvítil na jedničku. Pod zářícím stromem malí andílci rozdávali
sladkosti a krásné úsměvy.

Sportovní rubrika
obsluhy již proškolena a dětský vlek je

Lyžařský areál Dubičné
Služby Dubičné, s.r.o., které spravují lyžařský
areál, informují občany, že jsou na novou
lyžařskou sezonu připraveny. „Přípravy
Lyžařského areálu Dubičné začaly v prosinci
2014 tím, že proběhlo školení správců vleku
a revize obou vleků. V současné době je část

v provozu. Na začátku ledna 2015 proběhne
proškolení obsluhy a je jen na přírodě, kdy nám
dopřeje dostatek sněhu, abychom mohli spustit
velký vlek. V průběhu sezony budou také
probíhat namátkové kontroly permanentek, aby
nedocházelo k jejich zneužívání“, říká vedoucí
lyžařského vleku Ing. Karel Harazim.

Významná jubilea oslavili
říjen

Josef Chvátal

70 let

listopad

František Tůma

70 let

prosinec

Stanislava Hošková

70 let
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Uzávěrka

příštího

čísla

je

15.

března

2015.

Své

náměty

zasílejte

na

emailovou

adresu

mistostarosta.dubicne@gmail.com. Děkujeme.
Redakční rada Dubičanského zpravodaje: Ing. Veronika Humlerová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Petřeková, Bc. Jaroslava
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