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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
skončila doba dovolených a teplých letních dní a pro některé z nás začal opět školní rok. Chtěli bychom
všem prvňáčkům naší obce i všem ostatním školou povinným popřát mnoho úspěchů na jejich dlouhé
cestě za vzděláním.
Doufáme, že i na podzim se všichni společně setkáme na některých akcích, kterých v tomto ročním
období bývá vždy dostatek. A protože další číslo zpravodaje je plánováno až na začátek ledna, přejeme
vám, aby se zbytek tohoto kalendářního roku vydařil podle vašich představ a plánů.
Redakce Dubičanského zpravodaje

Kulturní program na 4. čtvrtletí roku 2016
8. října

15:00

Pečení prasete

pořádá SDH Dubičné

28. října

18:30

Lampionový průvod

pořádá obec a SDH

19. listopadu

15:00

Setkání seniorů

pořádá obec Dubičné

25. listopadu

19:00

Výroční valná hromada SDH

pořádá SDH Dubičné

27. listopadu

15:00

Andělská poštovna pro děti (klubovna)

pořádá obec a SDH

17:00

Rozsvěcení vánočního stromu

pořádá obec a SDH

15:00

Mikulášská nadílka

pořádá obec Dubičné

3. prosince

_____________________________

Změna programu vyhrazena.

Významná jubilea oslavili
červenec

Jindřich Matoušek

70 let

Pavel Žlábek

75 let

Obecní knihovna
Koncem prázdnin přišla z výměnného fondu českobudějovické knihovny nová zásilka knih. Jako
vždycky jsou to opět zajímavé tituly.
Školákům bych ráda nabídla, že si můžou přijít vybrat povinnou školní četbu. Pokud nebude konkrétní
kniha zrovna na místě, můžu ji obstarat přes zmiňovaný výměnný fond.
Zdeňka Maňhalová

Sbor dobrovolných hasičů Dubičné
Sedmé hasičské soustředění v Novohradských horách
Už posedmé navštívilo 15 mladých hasičů naší obce se svými vedoucími
v prvním červencovém týdnu krajinu Novohradských hor. Počasí vyšlo
naprosto ideální. Děti se na kolech projely na 10 kilometrů vzdálený
Žumberk, prošly Terčino údolí skrz naskrz, vystoupaly na Kraví horu a její
rozhlednu, navštívily kostel na Dobré Vodě a naučnou stezku v Benešově
nad Černou, koupaly se jak na koupališti v Horní Stropnici, tak pod
vodopádem v Terčině údolí. A mezi těmito všemi aktivitami stihly hrát
mnoho zábavných her. Poslední večer se konala táborová diskotéka
s noční stezkou odvahy, kterou prošli všichni jako hrdinové.

Noční hasičská soutěž v Dubičném
Poslední sobotu v srpnu jsme na Dlouhém vrchu pořádali druhý ročník noční hasičské soutěže
v požárním útoku, které se zúčastnilo celkem 27 družstev hasičů z Dubičného a okolních obcí. Náš sbor
se zapojil do soutěže se šesti družstvy, z nichž se čtyři družstva umístila na medailových pozicích.
Počasí se opět vydařilo, naše sportovní výkony byly chvályhodné a organizace akce proběhla bez závad.

Jedinou zbytečnou a politováníhodnou částí akce byl její závěr. Snad z radosti, že se nám noční soutěž
tak zdařila a všem hostům se u nás v Dubičném líbilo, se závěr trochu vymkl kontrole a způsobili jsme
v ranních hodinách nepřiměřený hluk, za což bychom se chtěli občanům Dubičného omluvit.
SDH Dubičné

Aktivity obecního úřadu
Volby
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se konají volby do zastupitelstev krajů, na které se už od půlky srpna
připravujeme. Volby se budou jako tradičně konat na obecním úřadě.
Dubičanský zpravodaj

Projekt „Pořízení dopravního automobilu pro zásahovou jednotku obce Dubičné“
V průběhu měsíce září bylo vyhlášeno výběrové řízení na pořízení dopravního automobilu pro
zásahovou jednotku obce Dubičné. Na obec byly doručeny do termínu čtyři nabídky a všechny
splňovaly podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídky. Kritériem pro výběr byla nejnižší cena,
hodnotící komise dle tohoto kritéria stanovila pořadí:
1. Auto Vinkler, s. r. o. 947 672 Kč,
2. Carent Praha, s. r. o. 955 997 Kč,
3. Auto Trutnov, s. r. o. 964 103 Kč,
4. Milan Král, s. r. o.

969 020 Kč.

V současné době se nabídky podrobně pročítají a na příštím zasedání zastupitelstva bude určen vítěz.
Hned po jeho vyhlášení bude uzavřena kupní smlouva a automobil objednáme.

Cena hejtmana za celoroční práci a podporu mladých hasičů
Jak jsme vás informovali již v minulém zpravodaji, naše obec se
zúčastnila soutěže Vesnice roku a získala „Čestné uznání za příkladnou
činnost Sboru dobrovolných hasičů“. V rámci krajského kola byla
vyhlášena i „Cena hejtmana Jihočeského kraje“, a to ve čtyřech
kategoriích: 1. Realizace úspěšného kulturně společenského záměru,
2. Realizace úspěšného projektu v oblasti práce s dětmi a mládeží,
3. Realizace úspěšného projektu „Zelená obec“, 4. Realizace projektu
v oblasti obnovy a péče o historické objekty, sakrální architekturu
a památky s místním významem. Ceny hejtmana byly předány na
slavnostním vyhlášení Vesnice roku 2016 Jihočeského kraje, které se
konalo 12. srpna v Cehnicích. Obec Dubičné se stala vítězem v kategorii
„Realizace úspěšného projektu v oblasti práce s dětmi a mládeží“ a tím získala „Cenu hejtmana za
celoroční práci a podporu mladých hasičů“. S tímto oceněním je spojen i finanční dar ve výši 20 000 Kč.

Dotace, dotace, dotace
Jak jste si jistě všimli, pokud chceme v obci něco vybudovat nebo pořídit, snažíme se využívat dotační
tituly. Dotace nám pomáhají realizovat projekty zaměřené na modernizaci, obnovu a vylepšování
obecního majetku a života v obci. Za pomoci dotačních prostředků můžeme uskutečnit odkládané
investice, které nebylo s ohledem na nedostatek financování možné dříve realizovat.
Výzvy k předkládání projektů jsou zveřejňovány na relativně krátkou dobu na to, aby se projekty, a to
zejména investiční (jako je např. stavba/oprava silnic), stihly připravit. Proto se snažíme být v předstihu
a na obci připravujeme projekty na následující investiční akce:


projekt komunikace mezi Samotami a Malým Dubičným,



projekt vodní nádrže pod obecním úřadem,



projekt na vybudování chodníku mezi Dubičným a Rudolfovem,



projekt na novou hasičskou zbrojnici.
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Historické okénko
Sáňkařská dráha v Dubičném
Sáňkařství patřilo v 60. letech minulého století mezi velmi
rozšířené sporty. Sportovní jízda na saních kladla na sportovce
velké nároky. Na dráze, v úzkém ledovém korytu s několika
klopenými zatáčkami s nájezdovými stěnami (dřevěné nebo
vystavěné ze stavebních tvárnic), se jezdilo rychlostí až
90 km/hod. Po sjezdu, který trval pouze 10 - 15 sekund, vzal
závodník těžké speciální kovové saně na záda a vydal se na
čtvrthodinový výstup do kopce na start. Dráha byla dlouhá asi
400 metrů s výškovým spádem 40 metrů. Závodníci měli přilby a vycpané bundy s chrániči na loktech.
Sáňkařská dráha se začala stavět na jaře roku 1964. Stavělo ji
svépomocně asi 12 pro tuto věc zapálených lidí ze sáňkařského
oddílu Lokomotivy ČB, kteří odpracovali při její výstavbě zhruba
1 000 hodin. Hlavní mechanizací byla lopata a krumpáč. Stavba
probíhala pod vedením pana Puchingera st. z Hlinska. Dle
původních plánů měla dráha vést od startu nad lomem zvaným
„Volejbalák“ po skutečně zbudované trase a dále pak celou obcí
podél silnice až k Růžičkům č. p. 44 na konci vesnice. Budovatelé
se zhlédli v sáňkařské dráze ve Smržovce. Obecní úřad v Dubičném trasu probíhající obcí zamítl. Druhá
verze pak měla vést tunelem pod silnicí až k Vráteckému potoku (lidově Rendlem). Z tohoto potoku se
měla zároveň odebírat voda k tvorbě ledového povrchu dráhy. Při tvorbě povrchu vypomáhali
budějovičtí hasiči se svými cisternami. Vozili vodu až z Českých Budějovic. Pro opravy povrchu dráhy
používali provozovatelé vodu ze studny od Žáby, kterou vozili v mlékárenských konvích na
motocyklech. Přestože dráha byla vybudována na severním svahu, jejímu využití bránily časté a těžko
předvídatelné oblevy.
První závod se jel v lednu 1965. Aby bylo možno řítící se saně v cíli
bezpečně zastavit, bylo na konci dráhy umístěno asi 20 balíků
slámy. Při dojezdu vlétl závodník do balíků, až sláma létala kolem.
Cíl byl přibližně v místě vjezdu do současného sběrného dvora.
Historicky největší závod se jel v únoru 1968 - Velká cena
Lokomotivy ČB za účasti 80 závodníků. Na stupně vítězů
vystupoval velmi často Jan Puchinger mladší z Hlinska. Z občanů
Dubičného zkoušel závodnické štěstí Jan Novotný z Malého
Dubičného.
Často se stávalo, že dlouho připravovanou dráhu na avizovaný závod zmařily rozmary počasí. Z tohoto
důvodu se jel poslední závod v roce 1970. Zbytky několika zatáček sáňkařské dráhy v Dubičném jsou
v současné době patrné v hustém keřovitém porostu kolem lomu nad sběrným dvorem. Historie
sportovního a společenského využití prostorů lomu sahá do doby po 2. světové válce, kdy zde
dubičanská mládež a nadšenci pro svahové létání hráli volejbal. V šedesátých a sedmdesátých letech se
v lomu hrával téměř každodenně malý fotbal. Rovněž se zde několikrát ročně opékala jehňata a posléze
selata.
starosta obce Ing. Vladimír Hronek
Dubičanský zpravodaj

Hasiči obnovují tradici
Prosluněné dny babího léta se už střídají s chladnými nocemi, které nás neklamně utvrzují v tom, že
podzim je tady. Padající listí pomalu ukončuje i hasičskou sportovní sezónu. Hasiči tradičně i letos spojí
závěr svých sportovních klání s akcí „Pečení prasete“.
Dlouho jsme si kladli otázku: „Kde v dnešní době pořádat v obci venkovní akce? Pořádat tak, aby byly
v souladu se všemi příslušnými zákony a hlavně bez narušení soukromí a klidu ostatních spoluobčanů,
kteří se neúčastní pořádaných akcí, přestože jsou srdečně zváni.“

Ideální myšlenkou se jeví obnovení tradice konání akcí v lomu nad sběrným dvorem. Mnozí si ve
vzpomínkách uchovali zde konané akce pečení jehňat a selat nebo třeba akce ke dni dětí pro naše
nejmenší, které se v lomu konaly dle pamětníků ještě na konci osmdesátých let. Od té doby lom zarůstal
kopřivami, plevelem a především náletovými dřevinami. Nikdo by neřekl, že se právě zde odehrávalo
tolik společenských akcí a že si zde všichni přítomní užili spoustu legrace a zábavy.

S realizací nápadu jsme dlouho neotáleli. S mechanizací, nebo bez ní,
jsme zde strávili několik víkendů, abychom oprášili lesk a slávu tolik
vzpomínaného místa. Před našimi zraky se doslova vyloupl léta
zanedbávaný prostor obklopený skalní stěnou a vzrostlými stromy.
Našli jsme zde ještě zbytky ohniště, na kterém se opékalo, či torza
malých fotbalových branek. Staré jizvy na vzrostlých stromech zase
připomínají lana, na kterých byly kdysi zavěšené lampiony používané
k osvětlení. Jakoby na nás dýchla atmosféra zašlých časů.
O takový zážitek se s vámi chceme podělit. Rádi bychom vás všechny pozvali na pečení čuníka v sobotu
dne 8. října od 15 hodin v lomu nad sběrným dvorem. V případě špatného počasí bude akce přesunuta
na náves před hasičskou klubovnu.
SDH Dubičné
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Čtenáři píší noviny – Vzpomínka na začátek školního roku
Do školy jsem chodil v padesátých letech na Dobrou Vodu a je tomu tedy už víc než šedesát let. Ta doba
se vyznačovala tím, že na venkově vrcholil tlak na soukromé zemědělce ke vstupu do družstevního
hospodaření – tedy do JZD – podle vzoru ze SSSR. Většině sedláků se ale do společného hospodaření
nechtělo, byli zvyklí pracovat na svých políčkách, na kterých pracovali už jejich rodiče, prarodiče,
a navíc nevěřili politickým novotám. Stát zvyšoval tlak většími povinnými dodávkami zemědělských
produktů – obilí, masa, vajec a mléka. Větším sedlákům odebral možnost zaměstnávat další
pracovníky – čeledíny a děvečky. Práce na polích a ve stájích byla tedy odkázána jen na rodinné
příslušníky vlastníka zemědělské usedlosti.
Ve druhé nebo třetí třídě, hned na začátku školního roku v předmětu „výtvarná výchova“ nám paní
učitelka dala za úkol nakreslit, co jsme dělali o prázdninách. Tak jsem nakreslil, jak jsme doma pracovali
o žních na poli – koně se sekačkou, posekané obilí složené v hrstech, ženské, jak vážou snopy, pár
postavených panáků ze snopů a vedle pole je rybník a v něm se koupají děti. Paní učitelka při hodnocení
obrázků komentovala prázdninové zážitky mých spolužáků. Když došlo na můj výtvor, předpokládala,
že jsem se nakreslil coby jedno z těch dětí, co se čachtají v rybníce. Dost těžko jsem paní učitelce
dokazoval, že koupání jsem si v době žní zrovna moc neužil a na obrázku jsem na té sekačce - řídím
koně, tatínek vedle mne hrsťuje obilí a maminka s mojí sestrou vážou obilí do snopů. K rybníku jsme se
dostali až po posekání obilí, postavení snopů do panáků a to jen na rychlé opláchnutí od potu a prachu,
a pak honem domů, pomoci našim rodičům při večerním krmení dobytka v maštali.
Potom v páté třídě jsme se začali učit ruský jazyk. Z ruských slovíček jsme skládali věty. Jednou jsme
dostali za úkol rusky říci, co jsme měli k snídani. Ostatní děti říkaly, že měly chléb s máslem, nebo
s medem, čaj nebo mléko. Já měl problém najít ve slovníčku ruský termín k našemu „černé kafe“ – tedy
lógr, kafe z cikorky. Tak učitelce říkám – měli jsme „čórnoje kófe“. Ta mne chtěla opravit – měli jste snad
bílou kávu, ne? Povídám ne, měli jsme černou. Paní učitelka byla politicky velice na výši a sedláky brala
jako vykořisťovatele – a tak další část hodiny vedla povídání v duchu: „No podívejte se děti, jak se ti
sedláci mají! K snídani si dávají černou kávu a my, dělníci a inteligence, máme pro své děti jen obyčejné
mléko nebo čaj!“ Černou zrnkovou kávu si totiž v té době mohli dopřávat jen opravdu bohatí
občané - pro obyčejné lidi nebyla běžně k sehnání a z hlediska její ceny by na ni ani neměli peníze.
Přestože jsme měli v maštali devět krav, tak na nás – děti – mléko nezbývalo, všechno mléko museli naši
odevzdávat na povinnou dodávku. A za nesplnění stanovených dodávek, zvlášť u větších sedláků,
hrozily v té době velké tresty. Od malička jsme museli svým rodičům pomáhat, pracovat na poli i ve
stáji. To je dnes už minulostí – a jen ve vzpomínkách se vracím k tehdejšímu životu na naší vesnici.
Pavel Ševčík, Malé Dubičné

Redakce zpravodaje
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