Dubičanský zpravodaj
1/2016
Slovo starosty
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
rok se s rokem sešel a vánoční svátky jsou pomalu, ale jistě, za námi. Během loňského roku pro Vás obec
Dubičné společně s místním sborem dobrovolných hasičů připravila mnoho akcí. O všech jste byli
informováni prostřednictvím čtvrtletních vydání Dubičanského zpravodaje, který byl poprvé vydán
právě před rokem. Doufáme, že příspěvků od čtenářů bude stále přibývat.
Obecní úřad Vám do nového roku přeje mnoho štěstí, zdraví, lásky, úspěchů a splněných přání.
starosta obce Ing. Vladimír Hronek

Kulturní program na 1. čtvrtletí roku 2016
13. února

15:00

Dětský maškarní karneval

pořádá SDH Dubičné

19. února

20:00

Hasičský ples

pořádá SDH Dubičné

Zájezd do Bad Füssingu

pořádá SDH Dubičné

březen (bude upřesněno)
_________
Změna programu vyhrazena.

Sbor dobrovolných hasičů Dubičné
Závěr roku znamená pro každou organizaci čas zhodnocení předešlého období a počátek příprav na
příští kalendářní rok. Nejinak tomu bylo i u SDH v Dubičném. Svou sportovní, kulturní i ostatní činnost
za rok 2015 hasiči zhodnotili na výroční valné hromadě sboru v pátek 13. listopadu 2015.

Mladí hasiči za odměnu za svou aktivní činnost na závěr sezony navštívili hopsárium v Suchém Vrbném
a jejich poslední schůzka v roce 2015 se přeměnila na vánoční diskotéku s nadělováním dárků, které
hasičský Ježíšek nadělil přímo pod vánoční strom na návsi. Zatím nesplněným přáním je získání dotace
na činnost mladých hasičů od MŠMT z programu VIII – „Organizace sportu ve sportovních klubech
a tělovýchovných jednotách", o kterou sbor zažádal na rok 2016.

Významná jubilea oslavili
říjen

Marie Koukolová

75 let

Aktivity obecního úřadu
Projekt Zkvalitnění nakládání s odpady
Vzhledem k množícím se dotazům ohledně dotace z Evropské unie na užitkový vůz a kontejnery na
bioodpad, jsme se rozhodli přidat doplňující informace. Ptáte se, kolik co vlastně stálo a kolik zaplatila
obec. Již víte, že jsme pořídili:


dva kontejnery na bioodpad

za 72 358 Kč,



lehký užitkový vůz

za 838 409 Kč,



biodegradabilní pytle

za 5 208 Kč,



polepy na auto a kontejnery

za 1 967 Kč.

Celkem vše stálo 917 942 Kč, dotace činila 801 900 Kč, takže obec ze svého zaplatila pouze 116 042 Kč. Při
přípravě dotace jsme záměrně vše vybírali tak, aby celková částka byla nižší než jeden milion Kč.
Celková částka hraje důležitou roli při výběru. Čím menší celková částka, tím větší je šance na to, že
projekt bude finančně podpořen (EU raději vybere více menších projektů). Dalším důvodem je také to,
že projekty pod jeden milion Kč jsou méně administrativně náročně a můžeme si je řídit jako obec sami
a nemusíme platit za vedení projektu žádné firmě.
Také vás zajímalo, proč jsme vybrali lehký
užitkový vůz, a ne např. multikáru. Bylo to
jednak proto, že lehký užitkový vůz lépe
splňoval zadání dotace – tedy zkvalitnění
nakládání s odpady. Multikára se využívá spíše
na údržbu obce, než na svoz odpadu, a to by
mohlo být důvodem, proč by projekt nemusel
být finančně podpořen. Multikára je také
mnohem dražší než lehký užitkový vůz, její
základní verze bez jakýchkoli doplňků stojí
min. 1 300 000 Kč. Celková částka projektu by
tím pádem přesáhla jeden milion Kč, což s sebou
nese již zmíněnou menší pravděpodobnost
zisku dotace a náročnější vedení projektu.
Program obnovy venkova
I v letošním roce obec podala projekt v rámci
dotačního titulu Program obnovy venkova
Jihočeského kraje. Tentokrát se zastupitelstvo
dohodlo využít „Opatření 1 Dotace na akce
programů obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul
2
Komplexní
úprava
veřejných
prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné
zeleně, oprava, rekonstrukce a výstavba
místních komunikací, chodníků, veřejného

osvětlení a rozhlasu, cyklistických a pěších
stezek“ a zažádat o dotaci na zahradní traktor,
který by sloužil k údržbě veřejné zeleně, úklidu
chodníků apod. Cena zahradního traktoru, který
by byl pro obecní účely vhodný, je 260 000 Kč,
kraj by přispěl 50 %. O přidělení dotace bude
rozhodovat Zastupitelstvo Jihočeského kraje
a výsledky budou známy pravděpodobně
v dubnu 2016.
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Odpady
V každém ze zatím vydaných čísel Dubičanského zpravodaje se nacházela část věnovaná odpadům.
Člověk si už říká: „Zase ty odpady. Ani v novém roce nám s tím nedají pokoj. Mají nás za úplné
hlupáky, co nepochopí, kam který odpad patří!“ Omyl. Ne nadarmo se říká: „opakování - matka
moudrosti“ nebo „trpělivost růže přináší“. Kdybych se ale měla ohlédnout a hodnotit úspěšnost osvěty
o třídění odpadu v Dubičném v loňském roce, tak snad raději uvedu příklady posledních dnů, které
hovoří za vše.
Ani jsem netušila, že někde v blízkém okolí na Samotách probíhala během
vánočních svátků velká party. Ale, co o vás nesdělí vaši známí na
sociálních sítích, to na vás řeknou vaše odpady. I v kontejneru na papír
vypadají nevábně pytle zbytků různých jídel, co zřejmě hosté nedojedli,
a hromada nápojových kartonů od vína. To, že takovýto odpad do papíru
nepatří, už vědí všichni. Nyní jen rada pro našeho „netřidiče“. Příště je
třeba hosty uctít lepším jídlem a nelít do nich podřadný krabicák,
nevznikne pak odpad, s kterým si nevíte rady!
Bohužel případ to není ojedinělý. Těsně před Vánoci se u stejných
kontejnerů objevil spolu se zbytky dveří nějakého starého nábytku
velký plechový sud plný bůhvíčeho. Vánoční úklid je určitě důležitá
a záslužná činnost, ale je mylná představa, že pokud svůj nepořádek
převezete před práh někoho jiného, bude váš dům vypadat čistěji.
A co teprve říci na názor, že si s tím obec poradí? S odpadem ano, ale
co s takovými bezduchými myšlenkami?
Závěrem snad jen krátce: „I v novém roce 2016 pilně třiďte a zdravým rozumem se při tom řiďte.“
Mgr. Jaroslava Petřeková

Příspěvky čtenářů
Něco málo k pohybu na silnici v zimním období
Nastala zima, a tím také čas, kdy se brzy šeří. Zvláště nyní bychom měli dbát na svoji bezpečnost při
pohybu na pozemních komunikacích. Ať již jako řidiči, kteří máme častěji kontrolovat osvětlení svého
vozidla, nebo jako chodci při chůzi po silnici. Již dnes platí, že každý, kdo jde po silnici za snížené
viditelnosti, by měl mít na oděvu prvky z reflexního materiálu (boty, batohy, bundy) nebo osvětlení
(blikačky, diody).
Zvláště apeluji na rodiče dětí, které v ranních hodinách (šero, mlha) docházejí do školy v Rudolfově, aby
dbali na jejich označení, a tudíž i bezpečnost.
Řidiče bych chtěl upozornit, že v zimním období nestačí si na zamrzlém okně očistit malý průzor, jak je
občas vidět, ale musí být očistěná všechna okna. Pokud je vozidlo zapadané sněhem, nezapomeňte si
očistit i přední kapotu, střechu, světla a registrační značku. Od 1. 1. 2016 budeme za tento přestupek
pokutováni. Vozidlo, u něhož nesvítí na levé straně vepředu potkávací a vzadu obrysové světlo je podle
zákona 361/2000 Sb. nezpůsobilé k provozu, jelikož se jedná o nebezpečnou závadu.
Šťastnou cestu a bezpečný pohyb na silnicích Vám přeje
Ladislav Bína
01/2016
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Divočák
V úterý 15. prosince večer u nás zadrnčel telefon – volala snacha Zdena, že u nich na dvoře je divočák!
To byla výzva pro mne – určitě je to nějaké malé letošní prasátko, které se zatoulalo od své skupiny a teď
neví, kudy kam! Moje žena mi radila, abych si vzal vzduchovku. Já sebral v kotelně sekeru
a s představou dobrého guláše vyrazil ke stavení, kde bydlí můj syn Kamil. Po pravdě musím přiznat, že
při spatření čuníka pod světlem u vchodu do verandy, kde se právě zabýval zkoumáním gumovek – mi
trochu poklesla čelist! Podle velikosti jsem divočáka tipoval něco k jednomu metráku! A neprojevoval
žádný strach přede mnou – spíš naopak – vydal
se mi naproti! Tak tady mi ta sekera moc platná
nebude – dám jednu ránu – a co když se v té tmě
špatně trefím? V rychlosti jsem projel staré
pověsti: jakže to ten Bivoj provedl? Za uši a šup
s ním na záda – no, tu sílu jsem měl možná ve
dvaceti, ale to bylo před padesáti lety! Sekeru
jsem raději položil (aby divoch nepoznal mé
choutky na masíko), vzal do ruky vnukovu
hokejku a: „Tak pane, pojď si hrát! A hlavně –
vypadni z našeho dvora! A koukej zmizet někam
do lesa!“ Ne, jemu se ze dvora nechtělo.
Tak tady pomůže jen někdo z myslivců. Po delší době telefonování – příslib, že je na cestě Petr Fenclů.
Než přijel, podařilo se mi divočáka vyhnat ze dvora a zavřít vrata. Zatím divočák prozkoumal zahrádku
před stavením a rozhrnul hromadu písku. Vypůjčil jsem si od snachy foťák a udělal pár snímků –
chrochtálek ani neprotestoval. Taky mne napadlo, dnes je moderní selfie… Ale to už jsem nestihl,
protože přijel Petr. Po konzultaci mobilem s mysliveckým hospodářem vyzněl ortel nad nezvaným
návštěvníkem. A divočák dostal kuličku na komoru a odebral se do prasečího nebe.
Tak si říkám, co je to dneska za dobu: vloni jsem nechal přes den otevřená vrata a do domu nám vlezl
garáží cikán. Na podzim jsem zapomněl na noc zavřít vrátka dozadu za stavením, a v noci nám srnčí
sežralo úrodu na zahrádce. Kamil nechal otevřená vrata a dvůr opanoval divočák! Čeho se dočkáme
příště - raději neuvažovat!
Pavel Ševčík

Padlý strom na návsi v Dubičném
Při silném větru v polovině
listopadu padl nad návsí, blízko
hlavní silnice, strom, který
částečně zasahoval do vozovky.
Zásahová jednotka naší obce
strom rozřezala, pomocí nově
zakoupeného
vozu
dřevo
odvezla a místo uklidila.
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Knihovna
Otevřeno každé úterý 18 – 20 hodin – obecní úřad 1. patro
Registrace i půjčování zdarma
Koncem října přivezli pracovníci českobudějovické knihovny novou zásilku knih formou výměnného
fondu. Další výměna proběhne koncem ledna. S tím vždy souvisí vrácení knih ze zásilky minulé.
Při této příležitosti bych se chtěla obrátit na čtenáře nejen současné, ale i ty z dřívější doby. Nahlédněte
prosím do svých knihoven, jestli nemáte doma zastrčenou nějakou knížku z obecní knihovny, třeba
vypůjčenou už dříve. Dobře vím, jak se taková knížka snadno založí mezi ostatní a splyne s našimi
vlastními, případně půjčí dál. V knize je buď razítko dubičanské knihovny a pokud je z výměnného
fondu, tak je uvnitř razítko vědecké knihovny a ručně psaná signatura knihy začínající písmenem C
(a číslo) nebo B (a číslo). Usnadníte nám tím hledání.
Ráda bych pozvala všechny, kdo se ještě neodhodlali naši knihovnu navštívit, a přesto doma
upřednostňují otevření knihy před nasvícením některého z monitorů. Současné dlouhé večery k tomu
přímo vybízí.
Pokud někdo nenašel ve čtení knih zálibu, bude to nejspíš tím, že ještě neotevřel tu správnou knihu a má
v podvědomí méně zajímavé tituly klasiků z povinné školní četby. Pokud se člověk při čtení knihy trápí,
patrně to nebude ta pravá kniha, naopak se má trápit tím, že už ji zase musí zavřít. Dnešní nabídka na
trhu je velmi bohatá a pestrá a my máme možnost nové a zajímavé tituly každoročně do knihovny
přikupovat. Vezmeme-li v úvahu pravidelné zápůjčky z knihovny v Českých Budějovicích, přestože jsou
vždy jen na dobu omezenou, tak je opravdu z čeho vybírat. Beletrie, naučné, historické, detektivky,
válečné a někteří nejraději sáhnou po romantice. Ráda poradím, případně doporučím.
Proč číst knihy?
Čtení zajímavé knihy je v první řadě příjemná relaxace. Navíc si rozšiřujeme rozhled, zdokonalujeme
gramatiku, cvičíme paměť, zlepšujeme soustředění a představivost. Na rozdíl od sledování filmu, kde
máme obraz přímo naservírovaný, při čtení knihy si jednotlivé scény, věci, postavy musíme představit.
Ve filmu obraz okamžitě vidíme, při čtení si ho musíme podle textu vytvořit sami. Rozvíjením fantazie
posilujeme a trénujeme mozek. Ten se nesmí nechat zestárnout. Navíc je dokázáno, že například kromě
šachů a skládání puzzlů, čtení knih výrazně snižuje rizika onemocnění Alzheimerovou chorobou. Takže
čtení je zábava, vzdělávání i prevence.
Na závěr bych chtěla poděkovat manželům MUDr. Batelovým za věnování velkého množství krásných
knížek do našeho fondu.
Zdeňka Maňhalová

Starosta obce informuje …
Dar od obce Vráto
Rozhodnutím zastupitelstva sousední obce
Vráto jsme darem dostali část místní asfaltové
komunikace Rudolfov - Dubičné. Jedná se o část
komunikace, která začíná u Vráteckého potoka
a je dlouhá cca 75 m. Naší obci nyní patří celá
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komunikace od potoka až do Dubičného. Obec
Dubičné děkuje touto cestou obci Vráto a jeho
starostovi panu Martinu Muchkovi za
neobyčejnou ochotu a velkorysost.

www.dubicne.cz

Rybník Lusný
V roce 2016 necháme zpracovat projektovou dokumentaci revitalizace našeho největšího rybníku. Jako
následek letošního sucha očekáváme vypsání dotací na téma „zadržování vody v krajině“.

Sběrný dvůr
V letošním roce jsme pořídili za dotační peníze
obytnou buňku (zázemí obsluhy), novou bránu
a další drobná vylepšení sběrného dvora. V roce
2016
necháme
zpracovat
projektovou
dokumentaci na garáž, velkou skladovací
betonovou plochu a bytelnější oplocení.

Pokusíme se získat další dotaci. Černou skvrnou
je letošní dvojnásobné vniknutí „odcizitelů“ do
uzamčených přístřešků. K poslednímu vniknutí
došlo během vánočních svátků přestříháním
kari-sítí v zadní části přístřešku. Celkem byla
letos způsobena škoda cca 10 000 Kč.

Lesní hospodářství
V roce 2015 došlo v průběhu podzimu v našem katastru k rozšíření lýkožrouta smrkového. Zasažen byl
obecní les, les pana Vacka, pana Šestáka, tři stromy SÚS u Matušků a dva stromy Fenclů u sjezdovky
a možná ještě další. Některé stromy je třeba do jara odstranit a některé méně zasažené na jaře pozorovat
a reagovat podle dalšího vývoje a pokynů lesního dozoru. Mluví se o kalamitě v celé ČR.

Školení zásahové jednotky obce
Od listopadu 2015 probíhá školení pěti členů
obecní zásahové jednotky (Buchal Jiří, Petřek
Ludvík, Klečka Jaroslav, Pouzar Václav, Valovič
Petr) v bezpečné práci s motorovou pilou.
Teoretická část již proběhla v zasedací místnosti
obce. Praktická část probíhá na hrázi Lusného
rybníku. Máme povolení k vykácení 24 ks

přestárlých a nebezpečných topolů. Stromy nám
vyznačil lesní dozor pan Valenta z LS Hluboká
nad Vltavou. Dřevní hmota je převážena do
sběrného dvora. Po absolvování školení obdrží
zúčastnění členové zásahové jednotky osvědčení
na motorovou pilu. K zásahové jednotce se
vrátíme v příštím čísle.

Pokus o odcizení mezníku č. 65
Na Štědrý den občan Dubičného, Petr Novotný, oznámil, že někdo vykopal
ze země památkově chráněný mezník č. 65 u Petříků chaty na konci Samot
a připravil si jej k odvozu. Okamžitě jsem požádal pana Ševčíka o pomoc.
Ten ihned se svým synem Kamilem mezník naložili a odvezli do bezpečí.
Mezník byl do země usazen v roce 1669, kdy Schwarzenbergové nově
vytyčovali hranici svého hlubockého panství. Mezník stál na původním
místě od roku 1669 až dosud, tedy téměř 350 let a nikomu nepřekážel.
Hodnota mezníku spočívá především v jedinečném dochování na původním
místě a jeho vysokém stáří, což z něho činí velmi starý doklad působení
Schwarzenbergů v Čechách. Dne 1. října 1661 zakoupil Johann Adolf Graf zu
Schwarzenberg hlubocké panství od hraběte Marradase.
Nejvíce pozornosti upoutá schwarzenberský znak (svislé pruhy
s korunkou) umístěný na přední straně v horní polovině kamene.
Vedle erbu se nacházejí písmena IAG (vlevo) a ZS (vpravo), která
zkracují jméno tehdejšího majitele třeboňského panství (Johann
Adolf Graf zu Schwarzenberg). Pod znakem je vyryt letopočet 1669
a symboly N 65 (Nummer 65). Na vrcholu kamene se nachází křížek.
Nad erbem je písmeno F, které označovalo příslušnost k panství
Hluboká (Frauenberg). Jiné mezníky mají písmeno W, které
označovalo příslušnost k panství Třeboň (Wittingau).
starosta obce Ing. Vladimír Hronek
Dubičanský zpravodaj

Kultura
Lampionový průvod
Dne 31. 10. 2015 pořádala obec Dubičné ve
spolupráci s SDH Dubičné již 7. ročník
lampionového průvodu spojeného se stezkou
odvahy. Akce začínala tradičně na návsi, dále
průvod procházel částí Velké Dubičné, až se
přesunul do sportovního areálu pod Dlouhým
vrchem, kde na všechny zúčastněné čekala
gulášovka, horké nápoje a na stezce odvahy
spousta strašidel. Návštěvníky akce neodradil
ani prudký vítr, který s sebou bral všechny
nepřipevněné drobné předměty, včetně volně
stojících misek s gulášovkou.

Martinské posvícení
V sobotu 7. 11. 2015 obec uspořádala v restauraci U Žáby každoroční Martinské posvícení. Písně
různých žánrů hrála pro všechny přítomné kapela Klasik a od dobré nálady je neodradila ani velice
slabá účast dubičanských i přespolních.

Setkání seniorů
V sobotu 21. 11. 2015 odpoledne uspořádala obec Dubičné v restauraci U Žáby tradiční Setkání seniorů.
Po úvodním slovu starosty obce a hudebním představení mladé zpěvačky Míši Klímové vystoupili
mladí hasiči z Dubičného se svým kulturním představením s názvem „Cirkus Hasíto“. Po poutavé
prezentaci z činnosti dubičanských hasičů a výborné večeři následovala až do pozdních hodin volná
zábava, zpěv a tanec.

Mikuláš
V soboru 28. 11. 2015 pořádala obec Dubičné
v restauraci U Žáby mikulášskou nadílku
pro děti z obce. Některé děti bez strachu,
jiné se strachem Mikuláši zazpívaly nebo
přednesly básničku. Za odměnu dostaly od
anděla balíček plný sladkostí, některé
zlobivější i uhlí od čertů s příslibem, že se
pro ně vrátí, když budou zlobit.
01/2016
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Rozsvěcení vánočního stromu

Na první adventní neděli 29. 11. 2015 rozsvěceli
hasiči vánoční strom na návsi ve Velkém
Dubičném. Už od 15 hodin byla otevřena
andělská poštovna pro psaní vánočních dopisů
Ježíškovi, tvorbu vánočních ozdob a přání.
Vlastní rozsvěcení stromu proběhlo během

kulturního programu, kdy postupně
Zuzana
Kavalík
Zaimlová
s
Dvořákovou, Lucka Rudolfová
Hlaváčem a Sandra Říhová. Vánoční
doplnila vůně vánočního punče a
vína.

vystoupili
Eliškou
s Liborem
atmosféru
svařeného

Silvestr
Poslední den roku 2015 se už po několikáté konal
silvestr v restauraci U Žáby. Tentokrát poprvé byl
pořádán obcí Dubičné a Sborem dobrovolných hasičů
Dubičné. Akce byla určena jak dospělým, tak dětem,
které měly pro sebe vyhrazený salonek. Sál byl
nekuřácký, kouření bylo povoleno pouze v prostorách
výčepu. K tanci a poslechu hrál Josef Litvan. Součástí
akce byl krásný půlnoční ohňostroj, během kterého
přítomní přivítali nový rok 2016.
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