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Slovo starosty
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
podzimní večery se pomalu prodlužují a s podzimními dny nastává pro mnohé plno povinností. Někteří
malí občané naší obce se vydali poprvé do školy a většině z vás, kteří čtete tento zpravodaj, skončila
dovolená. Není však žádný důvod truchlit. Připravili jsme mnoho akcí, na kterých vás rádi přivítáme.
starosta obce Ing. Vladimír Hronek

Kulturní program na 4. čtvrtletí roku 2015
31. října

18:00

Lampionový průvod

pořádá SDH a OÚ Dubičné

7. listopadu

20:00

Martinské posvícení

pořádá OÚ Dubičné

13. listopadu

20:00

Výroční valná hromada SDH

pořádá SDH Dubičné

21. listopadu

15:00

Setkání seniorů

pořádá OÚ Dubičné

28. listopadu

15:00

Mikulášská nadílka

pořádá OÚ Dubičné

29. listopadu

17:00

Rozsvěcení vánočního stromu

pořádá SDH a OÚ Dubičné

31. prosince
__________

19:00

Silvestr U Žáby*

pořádá SDH a OÚ Dubičné

Změna programu vyhrazena.
*) Silvestr U Žáby
Nekuřácká akce pro dospělé i děti. Předprodej místenek bude probíhat v úředních hodinách na OÚ Dubičné
od 2. 11. 2015. Vstupné pro dospělé 100 Kč. Příspěvek na půlnoční ohňostroj dobrovolný. Dětem bude vyhrazen
salonek v sále. K tanci i poslechu hraje Josef Litvan.

Významná jubilea oslavili
srpen

Marie Langweilová

70 let

září

Ludmila Tůmová

90 let

Nejstarší občanka naší obce, paní Ludmila Tůmová, oslavila
10. září 2015 krásné devadesáté narozeniny. S gratulací
a přáním pevného zdraví se přidala i obec Dubičné. V domku
na Malém Dubičném na zastupitele už čekala usměvavá paní
v kruhu svých dětí, vnoučat i pravnoučat. Společně se
zavzpomínalo na doby nedávné i na těžkou dobu 2. světové
války. Je obtížně představitelné, co vše se dá během jednoho
lidského života prožít. Ještě jednou mnoho zdraví, pohody
a dalších let přeje obec Dubičné.

Sbor dobrovolných hasičů Dubičné
6. hasičský tábor – Světví 2015
První prázdninový týden uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Dubičné pro své nejmenší členy již
6. ročník hasičského tábora ve Světví v Novohradských horách. Celkem dvacet účastníků si každý den
užívalo krásného počasí. Hlavním dopravním prostředkem bylo jízdní kolo, hlavním každodenním
cílem koupaliště v Horní Stropnici. Týden plný slunce, vody a her doplnily výlety do Terčina údolí nebo
Nových Hradů na akci Novohradské hraní a na exkurzi do místní hasičské zbrojnice.

Noční hasičská soutěž
Noční hasičská soutěž pod umělým osvětlením na Dlouhém vrchu, kterou pořádalo SDH Dubičné,
navázala plynule na Loučení s prázdninami. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 hasičských družstev
mužů a žen. Dubičanští muži svou kategorii bezkonkurenčním výkonem vyhráli, muži nad 35 let a ženy
se ve svých kategoriích umístili na 2. místech.
Pohodovou atmosféru večera umocnil úplněk měsíce, který se při začátku soutěže vyhoupl nad
Dlouhým vrchem a provázel všechny zúčastněné. Měsíční svit tak ještě podtrhl nádherný pohled na celý
areál.

Hasičský prapor
Na konci letních prázdnin byl pořízen místním sborem
dobrovolných hasičů hasičský prapor. Dne 12. 9. 2015 se
někteří členové sboru zúčastnili Lišovských slavností, kde
na tento prapor získali první stuhu. Vysvěcen bude
v příštím roce při příležitosti osmdesátého výročí založení
sboru. Všem, kteří na prapor přispěli, mnohokrát
děkujeme.
SDH Dubičné
Dubičanský zpravodaj

Starosta obce informuje …
Dar od města Rudolfova
Rozhodnutím zastupitelstva města Rudolfova byla obci Dubičné darována část místní asfaltové
komunikace Velké Dubičné – Samoty. Jedná se o část komunikace, která začíná při cestě z Velkého
Dubičného úvozovou cestou a končí u Řehovských vstupem do církevního lesa na dobrovodském
katastru. Cesta je dlouhá téměř čtvrt kilometru (přesně 231 m), má plochu cca 925 m 2 a leží převážně na
rudolfovském (hlineckém) katastru. Snahou obce Dubičné je získat většinu pozemků pod dubičanskými
místními komunikacemi do svého vlastnictví.
Obec Dubičné děkuje touto cestou městu Rudolfovu a jeho starostovi panu Vítu Kavalírovi za
neobyčejnou ochotu a velkorysost.

Místní komunikace
Požádali jsme obec Vráto o převedení části komunikace Rudolfov – Dubičné u Vráteckého potoka na
naši obec. Jedná se asi o 70 m asfaltové komunikace. Dále jsme zažádali Lesy ČR o prodej pozemků pod
cestou Velké Dubičné – Samoty. Ta zůstala samotná státním lesům. Zbytek lesa byl vydán katolické
církvi. Jedná se o 4 parcely, z nichž nejdůležitější je cesta lesem od Řehovských na Samoty. Dále jednáme
s církevní správou o prodeji pásu lesa k případnému rozšíření této cesty.

Sběrný dvůr
Obec rovněž koupila od Lesů ČR pozemek na sběrném dvoře o velikosti 60 m2, za odhadní cenu cca
7 000 Kč. Pozemek se na sběrném dvoře „objevil“ po digitalizaci KN. Takže celá plocha sběrného dvora
patří nyní obci. Ke sběrnému dvoru se vrátíme v dalším čísle tohoto zpravodaje.

Lesní hospodářství
Vyzýváme zájemce o palivové dřevo, aby se přihlásili na obecním úřadě. Jedná se o stromy padlé, suché
a nemocné (lýkožrout smrkový) ve 3 lokalitách. Uchazeči musí být občany Dubičného.

Splašková kanalizace v Dubičném
Protože se na mne často obrací obyvatelé obce s dotazy na finanční údaje o stavbě splaškové kanalizace
(kolaudace r. 2012), rozhodl jsem se přehledně zveřejnit všechny dostupné cenové údaje stavby. Všechny
ceny jsou včetně 20 % DPH.
1. Stavební povolení bylo vydáno 17. 10. 2008 a prodlouženo dne 31. 3. 2010.
2. Smlouva o dílo byla podepsána s firmou Zvánovec, a.s.
z toho kanalizace Malé Dubičné - Samoty
a kanalizace Dubičné - Hlinsko

na cenu 28 709 562 Kč
za cenu 22 386 557 Kč
za cenu 6 323 005 Kč

3. Zahájení stavby 14. 10. 2010
Dodatek 1:

změna termínu zahájení bez finančních dopadů

Dodatek 2:

rozšíření o stavební přípojky v délce 504 m

1 007 405 Kč

Dodatek 3:

skalnaté úseky, změna hloubky uložení

2 738 947 Kč

Dodatek 4:

přeložka kanalizace (Kraus Roman)
přeložka kanalizace (Pouzar Jan ml.)
opravy místních komunikací

626 113 Kč
71 876 Kč
293 434 Kč
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Dodatek 5:

snížení ceny o nerealizované přípojky

- 149 879 Kč

4. Celková cena konečná:
z toho:
obec Dubičné zaplatila
dotace činila

33 297 457 Kč
12 856 457 Kč
20 441 000 Kč

5. Cena jednotlivých větví:
Kanalizace Malé Dubičné - Samoty
Kanalizace Dubičné - Hlinsko

25 967 047 Kč
7 330 410 Kč

6. Předání a převzetí stavby podepsáno ke dni 12. 4. 2012.
7. Dodatečné vícepráce s firmou Stavitelství Matourek s.r.o. ke dni 28. 8. 2012
Přeložka vodovodu (Pouzar Jan ml.)
Obetonování šachet (do Hlinska) – požadavek SÚS
Veget. tvárnice u šachet (do Hlinska)
ŽB šachta sifonová – požadavek JVS Čevak, a.s.
Vícepráce celkem

105 189 Kč
85 501 Kč
167 677 Kč
126 465 Kč
484 832 Kč
starosta obce Ing. Vladimír Hronek

Kultura
Loučení s prázdninami
Poslední prázdninovou sobotu 29. srpna si děti mohly
pod Dlouhým vrchem zasoutěžit v připravených
rozmanitých disciplínách, které prověřovaly jejich
rychlost, obratnost, hravost a mnoho dalších dovedností.
Venkovní teploty byly tak vysoké, že největším lákadlem
pro děti byla voda na všechny způsoby. Vodou se nejen
občerstvovaly, vodu na sebe stříkaly z připravených
hasičských džberovek a dokonce se i polévaly vědry
plnými vody. Po splnění připravených disciplín
následovalo vyhodnocení a odměňování dětí diplomem
a balíčkem sladkostí, které si pro ně obec připravila.

Střelba na Malém Dubičném
V neděli 30. 8. ve večerních hodinách došlo na Malém Dubičném ke střelbě, která ohrozila naše občany.
Vyšla střela z kulové zbraně, která prolétla těsně kolem zahrady pana Harazima, který byl v tu dobu
nedaleko místa dopadu střely. Na zahradě pana Tůmy se střela zaryla do země. Na sousední zahradě
byla přítomna i rodina Matušků s dětmi a celou situaci také viděla. Vyděšení přítomní přivolali státní
policii, která provedla šetření a odjela. Podle posledních zpráv od příslušného vyšetřovatele z okrsku
Lišov, který se panu Harazimovi ozval, výsledkem šetření je, že střelba byla hlášená u mysliveckého
hospodáře a proběhla v souladu s předpisy. Vedení obce tento závěr šetření považuje za chybný
a vyžádalo si předložení výsledků šetření. Dále zvažuje další administrativní kroky ke zjednání
pořádku. Proto vyzýváme občany, kteří v neděli 30. 8. večer viděli v příslušné oblasti nějakého myslivce
se zbraní, nebo nějaké odstavené vozidlo u lesa, aby toto nahlásili na obecní úřad. S největší
pravděpodobností se jedná o někoho, kdo do lokality chodí střílet pravidelně a občané ho mohou osobně
znát.
Dubičanský zpravodaj

Aktivity obecního úřadu
Projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dubičné“
Na začátku letošního roku došlo ke změně v zákoně o odpadech. Změna spočívala v tom, že každá obec
musela od 1. dubna 2015 umožnit občanům odkládat biologicky rozložitelný komunální odpad.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit projekt – systém nakládání s bioodpady a podat na něj žádost
o dotaci od Evropské unie.
Projektová příprava začala již v únoru 2015, kdy jsme začali shromažďovat veškeré informace
o možnosti dotace. Na začátku března jsme pak provedli pilotní průzkum, ve kterém jsme zjišťovali, jak
občané s bioodpadem nakládají. Z průzkumu vyplynulo, že občané buď sami bioodpad kompostují,
nebo ho odváží na parkoviště pod kopcem Dlouhý vrch, příp. do lesa.
Tento stávající systém je však nevyhovující. Třídění bioodpadu občany je ve většině případů neúplné,
navíc dochází ke znečišťování parkoviště, kdy odkládání bioodpadu není prováděno systematicky
a vyžaduje min. jednou za měsíc zásah pracovníka údržby obce (v letních měsících i častěji). Poslední
dobou se také stávalo, že na parkoviště byl odvážen jakýkoli odpad, např. i stavební suť.
Na základě zjištěných informací bylo rozhodnuto nakoupit v rámci projektu dva kontejnery na
bioodpad, biodegradabilní (biologicky rozložitelné) pytle, lehký užitkový vůz a připravit informační
brožuru o třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

Proč kontejnery?
Na parkoviště pod Dlouhým vrchem jsou občané zvyklí bioodpad odvážet, proto jsme na něj přistavili
kontejner. Od 1. dubna byl k dispozici kontejner vypůjčený od firmy Marius Pedersen, na konci srpna
byl vyměněn za námi koupený v projektu. Druhý kontejner je uskladněn ve firmě Marius Pedersen, aby
se ušetřily náklady na dopravu (a nákladní vůz se nemusel s prázdným kontejnerem vracet).

Na co budou biodegradabilní pytle?
Někteří občané to nemají na parkoviště pod Dlouhým
vrchem blízko, příp. nemají možnost bioodpad na parkoviště
dopravit. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli darovat
každému domu startovací balíček 5 ks biologicky
rozložitelných pytlů, které už jsou k dispozici na obecním
úřadě a občané si je mohou přijít v úředních hodinách
vyzvednout. Naplněné pytle pak stačí odnést ke stanovišti
popelnic na tříděný odpad, odkud budou od 15. října každé
pondělí pracovníkem údržby obce odváženy do kontejneru.

K čemu je třeba lehký užitkový vůz?
Lehký užitkový vůz bude sloužit jednou týdně na pytlový svoz. Mimo to bude využíván pro údržbu
zeleně a pořádku v obci, neboť stávající „vozítko“ je naprosto nevyhovující (neuveze tolik a je velmi
pomalé, takže údržba obce na tak velkém katastru je velmi zdlouhavá). Předpokládané využití vozu je
min. 3x za týden. Lehký užitkový vůz je již objednán u dodavatele, nejpozději v polovině října by nám
měl být přivezen.
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Na co brožura, když bioodpad přece znám?
Do biologicky rozložitelného komunálního odpadu patří nejenom odpad ze zahrádky, ale i odpad
vznikající při přípravě pokrmů. Naopak ne všechno, co mi roste na zahrádce, do bioodpadu mohu
vytřídit. Proto jsme se rozhodli vytvořit informační brožuru, ve které by bylo vše ohledně třídění
bioodpadu vysvětleno. Tato brožura bude distribuována do schránek cca v polovině října.
Takto nastavený systém byl popsán v projektové dokumentaci, která byla odeslána na konci března na
Státní fond životního prostředí. Na konci května jsme obdrželi informaci, že projekt byl podpořen a že
na něj dostaneme dotaci ve výši 891 000 Kč, obec ze svého rozpočtu tuto dotaci doplní přibližně
114 000 Kč.

Fotosoutěž
Při pravidelné kontrole kontejnerů na tříděný odpad byly zjištěny nedostatky, především v kontejnerech
na papír. Poznáte, co kam patří? Každou ze tří prvních správných odpovědí zaslaných na mail:
mistostarosta.dubicne@gmail.com odměníme 3 kusy biodegradabilních pytlů.

1 – obaly a igelit; 2 – meruňky; 3 – pastelky a obalené sešity; 4 – 38 pytlů od cementu a lepidel

5 – slupky od brambor; 6 – plechovky a láhve; 7 – skleněné láhve; 8 – nápojové kartony
Fotky 1 – 3 byly pořízeny ve Velkém Dubičném, 4 – 6 v Malém Dubičném a 7 – 8 na Samotách.

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