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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
v letošním roce jsme, po dlouhých šedesáti pěti letech, mohli prožít Velký pátek opět jako den
pracovního klidu. Přestože je Velký pátek svátek především křesťanský, užít si ho mohou všichni.
Doufáme, že si každý z vás našel více času pro sebe, pro rodinu, užili jste si po zimě přírodu a načerpali
jste jarní energii.
Redakce Dubičanského zpravodaje

Kulturní program na 2. čtvrtletí roku 2016
30. dubna

podvečer

Stavení máje

29. května

***

Výlet ke dni dětí

pořádá obec Dubičné

11. června

***

Pouť v Dubičném

pořádá obec Dubičné

Oslavy 80. výročí založení SDH Dubičné pořádá SDH Dubičné
18. června
_________

13:00

Hasičská soutěž v požárním útoku

pořádá SDH Dubičné

***) Čas odjezdu na výlet ke dni dětí, program pouťových oslav a oslav výročí hasičského sboru bude upřesněn.
Změna programu vyhrazena.

Významná jubilea oslavili
únor

Jitka Placerová

70 let

březen

Jiří Tůma

70 let

Jiří Kneissl

75 let

Aktivity obecního úřadu
V měsíci únoru obec Dubičné ve spolupráci s SDH Dubičné podala žádost o dotaci ve státním dotačním
programu obcím „Dotace pro jednotky SDH obcí“ na koupi dopravního automobilu pro zásahovou
jednotku a sbor dobrovolných hasičů. Cílem tohoto dotačního programu je zlepšení požární ochrany na
území Jihočeského kraje. O tuto dotaci se žádá ve dvou krocích. Nejdříve se posílá žádost o dotaci na
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Pokud se sbor vyjádří kladně, žádá se o dotaci i Krajský
úřad Jihočeského kraje. Pokud by dotace vyšla, získala by obec na pořízení dopravního automobilu
dotaci ve výši 750 000 Kč a sama ze svého rozpočtu by pak doplatila 175 000 Kč. Podle posledních
informací jsme část od Hasičského záchranného sboru získali, v nejbližších dnech proto budeme
podávat žádost i na Krajský úřad Jihočeského kraje. O výsledku Vás budeme informovat v příštím
zpravodaji.

Inzerát: Obecní úřad prodá zájemcům starší počítače bez pevných disků a bez příslušenství.
Upozorňujeme, že PC nebude fungovat s OS Windows 7, 8, 10. Cena 100 Kč za 1 kus. Kdo dřív přijde,
ten dřív koupí.

Sbor dobrovolných hasičů Dubičné
Maškarní karneval
V sobotu 13. 2. 2016 jsme pro naše nejmenší uspořádali v sále restaurace U Žáby již počtvrté dětský
maškarní karneval. Akce ještě nezačala a sál byl úplně plný. Přestože se sál tradičně hemžil princeznami,
nebyla nouze ani o víly, piráty a jiné úžasné masky. Děti byly vtaženy do proudu písniček, her
a tanečního skotačení. Pro všechny zúčastněné byla připravena bohatá tombola plná hraček, sportovních
potřeb a vstupenek do nejrůznějších dětských hřišť a zábavních center. Nikdo, kdo si koupil lístek do
tomboly, neodešel s prázdnou.

Hasičský ples
Přípravy na pátek 19. 2. 2016 byly velkolepé.
V sále restaurace U Žáby jsme totiž pořádali
hasičský ples. Každoroční spory o místo jsme se
nově rozhodli řešit předprodejem místenek.
Vyprodáno bylo během půl hodiny. Přesto jsme
i několik dalších zájemců o vstupenky
dodatečně umístili. Další novinkou plesu byly
i žádanky o nekouření v sále, které jsme umístili

na stoly. Díky všem, kteří žádosti vyhověli a byli
vůči nekuřákům tolerantní. Vzduch na sále byl
mnohem dýchatelnější než v minulých letech.
Velkým lákadlem plesu a pověstnou třešničkou
na dortu byla jako vždy tombola. Někteří byli se
svými výhrami spokojeni velice, jiní možná
méně. Tak snad příští rok.

Výlet do termálních lázní v Bad Füssingu
Dne 12. 3. 2016 už třetím rokem náš sbor dobrovolných hasičů
uspořádal pro širokou veřejnost zájezd do termálních lázní
v Bad Füssingu v Německu. Přestože realizace zájezdu byla
ohrožena nižším počtem zájemců, či onemocněním některých
přihlášených, akce přesto proběhla. Směrem do lázní, posilněni
dobrotami z domova pro ukrácení cesty, jsme jen krátce
zastavili v Rakousku na parkovišti a hurá na večerní koupání.
I když bylo zataženo a nad hlavami nám nezářila hvězdná
obloha, zážitek to byl tak vyčerpávající, že většina autobusu
cestou zpět sladce oddychovala. Některé z dětí si rodiče po
příjezdu do Dubičného odnášeli domů v náručích.
SDH Dubičné
Dubičanský zpravodaj

Zásahová jednotka obce Dubičné
Koncem roku 2015 proběhlo školení zásahové jednotky
obce Dubičné pro práci s motorovou pilou. Školení
probíhalo na hrázi rybníka Lusný. Přestože dubičanští
hasiči odvedli pořádný kus práce, kvůli ztíženým
podmínkám v terénu a značnému počtu starých
ztrouchnivělých stromů, na jejich práci navázaly v rámci
školení i jednotky z okolních obcí, např. Dobré Vody
nebo Rudolfova. V březnu 2016 byla zásahová jednotka
proškolena ve zdravovědě, v poskytování první pomoci.

Lyžařský areál Dubičné
V letošním roce probíhal provoz lyžařského vleku pouze
tři dny, a to od 22. 1. do 24. 1. 2016. Je třeba poděkovat
všem 20 pracovníkům obsluhy, kteří se podíleli na
přípravě a provozu. Opět bylo málo sněhových srážek,
i když teploty se pohybovaly pod nulou. Areály
v podobné nadmořské výšce, které mohly zasněžovat,
provozovaly lyžařské vleky podstatně déle. Chtěl bych
se do budoucna zasadit o vybudování zasněžování i na
našem svahu. Sháním podklady a zkušenosti z ostatních podobných středisek a zabývám se posouzením
nákladů realizace a návratnosti investice. Dle mého názoru je tato idea realizovatelná.
Karel Harazim

Knihovna
Ráda bych poděkovala Marcele a Radkovi Bednářovým a manželům Bínovým za krásné knihy, které
darovali do fondu naší knihovny. Zároveň tímto opět zvu nové čtenáře k návštěvě knihovny.
Každé úterý od 18 - 20 hodin.
Zdenka Maňhalová

Starosta obce informuje …
Restaurace U Žáby
Dosavadní nájemce restaurace dává veřejně najevo, že by chtěl ukončit nájem. Potřebuje však znát
nového nájemce, na kterého by se pokusil převést závazky vůči Budvaru a nějaké věci ze svého majetku.
Pan Mrázek je v nájmu asi 14 let a po celou tuto dobu poctivě platí nájemné. Žádáme všechny čtenáře
tohoto čtvrtletníku, kteří by o někom věděli, nechť jej odkáží na obecní úřad, aby převedení nájmu
proběhlo plynule. Zatím pan Mrázek žádnou výpověď nedal.

Oprava kanalizace
Ve Velkém Dubičném bude nezbytné provést opravu asi 45 let staré kanalizace v délce 70 m podél cesty
do Hlinska mezi č. p. 66 (p. Lapačkou) a č. p. 60 (p. Husou). Tato kanalizace byla budována v 70. létech
v akci „Z“. Kanalizace je v několika místech zborcená. Kamerová zkouška prokázala vymleté kaverny
pod chodníkem. To je hlavní příčinou propadávání chodníku. V nebližší době proběhne výběrové řízení
na zhotovitele.
starosta obce Ing. Vladimír Hronek
02/2016
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Historické okénko
V roce 1928, kdy se oslavovalo desáté výročí naší
české samostatnosti, byla vysvěcena kaple v Malém
Dubičném. Již na začátku roku 1928 se připravovali
zdejší občané ku posvěcení kaple, kterouž byli
v předešlém roce zbudovali. S důstojným panem
farářem z Rudolfova bylo ujednáno a stanoveno
svěcení na neděli 10. června 1928. Na ten den již
časně ráno přicházeli občané ze sousedních obcí,
aby byli přítomni tak význačné věci. Kolem desáté
hodiny se dostavil důstojný pan farář Jan
Vavruška ve slavnostním průvodu hudby,
družiček, školních dítek a zdejších občanů. Před
svěcením kaple byl důstojný pan farář přivítán
družičkou Hermínou Staškovou, dcerou pana Jana Staška, rolníka č. p. 22, krásnou vítací řečí, při které
mu podala kytici. Pak přednášely ostatní družičky a školní dítky zdejší obce krásné proslovy. Kaple jest
vysvěcena k uctění Panny Marie, sv. Antonína a sv. Václava. Po vysvěcení byla v kapli sloužena 1. mše
svatá. Odpoledne bylo v kapli svaté požehnání a společný koncert v zahradě pana Vojtěcha Poncara,
rolníka č. p. 25. Zábava dále pokračovala v hostinci „U Ješutů“ po policejní hodině až do 3 hodin do
rána. Dne 16. 6. 1928 se pak konala schůze občanů, kde bylo provedeno vyúčtování stavby kaple.
Veškeré výdaje na stavbu kapličky činily 4 353 Kč. Je zajímavé, že se mezi občany vybralo více, než
kaplička ve skutečnosti stála. Přebytečné peníze pak byly uloženy do Kampeličky na Dobré Vodě.
Přítomná paní Johana Nováková, vdova po starostovi obce (to je ten, který má malý pomníček
u pomníku padlých), se před všemi sousedy zavázala, že po celý svůj život bude zvoniti v této kapli
zdarma. V současné době zvoní pan Jan Novotný.
Kapličku projektoval Jan Vodrážka, architekt a stavitel v Českých Budějovicích. Stavba začala již v roce
1927. Oltář pochází z Domanína, kde byla postavena v roce 1924 kaple nová a starý oltář se do ní
nehodil. Informaci o nadbytečném oltáři v Domaníně přinesla do Dubičného paní Marie Tůmová č. p. 35
od svého přítele z Domanína. Po začátku 2. světové války přišla naše kaplička, stejně jako ostatní kaple
a kostely, o zvon ve prospěch vítězství Velkoněmecké říše. Slavnostní instalace nového zvonu proběhla
v roce 1948 za hojné účasti obyvatelstva. V devadesátých létech minulého století provedl pan Miroslav
Opekar (č. p. 83) s velkou pečlivostí odbornou opravu oltáře a vedle stojící sochy Panny Marie. Od svého
vzniku byla kaplička němým svědkem mnoha událostí v naší obci, o kterých se zmíním v dalších dílech.
starosta obce Ing. Vladimír Hronek, části textu převzaty z kroniky
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