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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
doufáme, že do nového roku jste vykročili tou pravou
nohou a že rok 2017 vám přinese jen samé dobré zprávy.
Naše redakce vám přeje spoustu úspěchů v osobním
i profesním životě, mnoho štěstí, lásky a především hodně
zdraví. Rádi se s vámi na začátku tohoto roku potkáme
v sále restaurace U Žáby na maškarním karnevale
a hasičském plese nebo třeba na výletě do Bad Füssingu,
na který jste všichni srdečně zváni.
Redakce Dubičanského zpravodaje

Kulturní program na 1. čtvrtletí roku 2017
10. února

20:00

Hasičský ples

pořádá SDH Dubičné

18. února

15:00

Dětský maškarní karneval

pořádá SDH Dubičné

Zájezd do Bad Füssingu

pořádá SDH Dubičné

březen (bude upřesněno)
_____________________________

Změna programu vyhrazena.

Významná jubilea oslavili
listopad

Jan Stašek

80 let

Aktivity obecního úřadu
Prosinec 2016 byl měsícem, kdy bylo otevřeno několik výzev k předkládání projektů. Na tuto situaci jsme
byli připraveni a podali jsme celkem dva projekty.
První žádost o dotaci jsme podali v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, který
vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Vybrali jsme dotační titul „Podpora obnovy místních
komunikací“, v rámci kterého jsme požádali o finanční prostředky na opravu silnice od Rejšků na Dobrou
Vodu. Zde je třeba opravit 275 m komunikace, dotaci je možné získat až na 50 % ceny.
Druhá žádost putovala na Krajský úřad Jihočeského kraje, který jako každoročně vypsal Program obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2017. Zde jsme podali žádost o poskytnutí dotace v opatření 3 „Dotace
úroků z úvěrů“. Dotace z tohoto opatření může pokrýt až 70 % úroků z úvěru, který si obec brala na
kanalizaci.
O přidělení dotací bude rozhodovat ministryně pro místní rozvoj a Zastupitelstvo Jihočeského kraje
a výsledky budou známy pravděpodobně v dubnu 2017.

Kultura
Lampionový průvod
V pátek 28. října 2016 pořádalo SDH Dubičné ve spolupráci
s obcí 8. ročník lampionového průvodu se stezkou odvahy.
Tentokrát poprvé vedl průvod z návsi přes Velké Dubičné
směrem do lomu nad sběrným dvorem. V lomě, který se
znovuotevřel pro konání akcí přibližně po třiceti letech, na
návštěvníky tradičně čekala gulášovka a svařák. Na strašidelné
stezce odvahy, která vedla kolem lomu, si hasiči dali obzvlášť záležet. V jednu chvíli zážitek ještě umocnil
šum nízkoletícího hejna divokých hus. V zádech zamrazilo i některým ze strašidel.

Setkání seniorů
V sobotu 19. listopadu 2016 uspořádala obec Dubičné pro své seniory tradiční předvánoční setkání
v restauraci U Žáby. Po zahájení akce starostou obce vystoupili mladí hasiči se svým divadelním
představením s názvem „Rok na vsi“. Krátkými scénkami děti předvedly tradiční vesnické akce a svátky
v průběhu roku jako tříkrálovou koledu, zabijačku, velikonoce, pouť atd.

Po prezentaci dění v obci následovala večeře, hudba a zpěv. Nemalé bylo
překvapení všech přítomných, když se mladí hasiči objevili na sále ještě jednou,
tentokrát celí v černém, polepení svítícími tyčinkami. Tato parta dvaceti komických
svítících postaviček předvedla za úplné tmy tak úžasné taneční show, že po aplausu
diváků byli donuceni představení předvést ještě jednou.

Mikuláš
První prosincovou neděli 3. 12. 2016 obec Dubičné pořádala
pro děti Mikulášskou nadílku. Přestože nájemce restaurace
U Žáby nejprve přislíbil konání akce v sále restaurace, na
začátku prosince restauraci uzavřel. Nadílku balíčků to ale
vůbec neovlivnilo. Mikuláš s andělem a dvěma čerty nadělovali na návsi před
pekelnou bránou. Přestože mráz zalézal za nehty, účast dubičanských i přespolních
dětí a dospělých byla hojná.

Sbor dobrovolných hasičů Dubičné
Rozsvěcení vánočního stromu
První adventní neděli 27. 11. 2016 se na návsi ve Velkém Dubičném za nemalé pomoci hasičů opět rozsvítil
vánoční strom a tím zahájil vánoční dobu adventní. Napsání dopisu Ježíškovi, zazpívání vánočních koled
spolu s účinkujícími doplnila vůně svařeného vína a vánočního punče.
SDH Dubičné
Dubičanský zpravodaj

Ohlédnutí za rokem 2016
Obec má rozlohu 3,24 km2 a počet obyvatel překročil loni číslo 390. Pomalu se blížíme k magickému číslu
400. Připomínám, že v roce 1990 měla naše obec 268 obyvatel.

Rozpočet obce
Na posledním zasedání zastupitelstva obce dne 19. 12. 2016 byl schválen všemi přítomnými zastupiteli
rozpočet obce na rok 2017. Rozpočet je vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 5 113 100 Kč. Je zveřejněn na
obecních stránkách www.dubicne.cz
Struktura příjmů je následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Z rozpočtového určení daní
Nájemné z restaurace
Nájemné z bytu
Nájemné z Lusného rybníku
Pronájem obecních pozemků
Za komunální odpad
Dividendy České spořitelny
Nájemné za vodovod a kanalizaci
Příjem z les. hospodářství

4 300 000 Kč
120 000 Kč
60 000 Kč
35 000 Kč
36 500 Kč
50 000 Kč
14 500 Kč
76 000 Kč
100 000 Kč

Výdaji se budeme zabývat v příštím čísle.

Vodné a stočné v r. 2017
Přesto, že cena vody na vstupu do obecního vodovodu vzrostla zhruba o 1 Kč/m3, cena vody pro obyvatele
zůstává stejná jako loni. Voda 49,92 Kč/m3 a stočné 28,31 Kč/m3 vč. DPH. Naopak se nám podařilo získat
od provozovatele ČEVAK, a.s. vyšší nájemné a to 76 000 Kč/rok. Tento rok vyprší smlouva s firmou
ČEVAK, a.s. a dále se budeme snažit vylepšit novou smlouvu ve prospěch naší obce.

Restaurace „U Žáby“
Dosavadní nájemce pan Mrázek dal v říjnu výpověď z nájemní smlouvy s tříměsíční výpovědní lhůtou,
zaplatil nájemné do konce této lhůty tj. do 31. 1. 2017 a ukončil činnost ke dni 30. 11. 2016 (nezavedl EET).
Zastupitelstvo obce provedlo s přihlédnutím ke všem okolnostem výběr nového nájemce z 3 uchazečů.
Nová nájemní smlouva bude podepsána s vítěznou uchazečkou paní Libuší Zachlederovou (33 let)
z Lišova. Dodatečně se po rozhodnutí zastupitelstva přihlásili ještě další 3 zájemci. Restaurace bude
předána novému nájemci 1. 2. 2017 a po „revitalizaci“ znovu do týdne (snad) otevřena. Předpokládáme,
že konání tradičního hasičského plesu dne 10. 2. 2017 nebude ohroženo.

Požární řád obce
V prosinci vstoupil v účinnost nový požární řád naší obce. Byl vytvořen na základě požadavku
Hasičského záchranného sboru JČ kraje, v důsledku stížnosti občana naší obce na způsob a místo pálení
větví na parkovišti pod sjezdovkou. Likvidace větví bude i nadále prováděna na tomto parkovišti za
předem daných podmínek. Jednali jsme rovněž s obcí Dříteň, která provozuje obecní kotelnu na dřevní
odpad. Ta požaduje pro zpracování mobilním štěpkovačem daleko větší množství dřeva, než jsou naši
občané schopni vyprodukovat. Požární řád obce je k nahlédnutí na obecních stránkách www.dubicne.cz.
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Opravy infrastruktury v 2016
1.
2.
3.
4.
5.

Oprava zborcené kanalizace a chodníku od Husů k Lapačkům - 70 m.
Oprava obrubníků a chodníku před Pouzarů, Sauerů a Opekarů.
Oprava napojení Krausů na místní kanalizaci.
Elektroinstalace v kapličce ve Velkém Dubičném, vč. osvětlení zvonu.
Zavedení el. přípojky do nově budovaného kulturně-společenského areálu v lomu nad sběrným
dvorem.
6. Oprava stožárů veřejného osvětlení na Samotách.
7. Převzetí údržby veřejného osvětlení do péče obce (pan Buchal).

Investiční záměry s možnou dotační podporou
1. Oprava cesty od Rejšků ke hřbitovu
Byla zpracována patřičná projektová dokumentace spolu s tzv. „vyjadřovačkami“. Koncem roku 2016 byla
na obecním úřadě vypracována žádost o dotaci a včas podána na MMR.
2. Chodník z Dubičného na Rudolfov
Chodník je ve stadiu geometrického zaměření a výběru projektanta. Jedná se rovněž o tom, jak se bude na
stavbě podílet Město Rudolfov. Po zpracování dokumentace a vyřízení stavebního povolení budeme čekat
na vypsání vhodného dotačního titulu. Odhad nákladů je 1,5 mil. Kč.
3. Cesta, chodník a osvětlení na Malém Dubičném
Projektová dokumentace by měla být dokončena do února tohoto roku a zahájen složitý proces pro vydání
stavebního povolení. Možnost výstavby v roce 2018.
4. Odbahnění Lusného rybníku
Projektová dokumentace by měla být dle smlouvy hotova do 31. 3. 2017. Pak budeme vyhlížet vhodný
dotační titul. Odhad nákladů je 4,5 mil. Kč.
5. Výstavba víceúčelového hřiště pod obecním úřadem
Výstavba je ve stadiu očekávání nabídky od projektanta. Šlo by zatím o zemní práce, částečné
„zatrubnění“ stoky, přemístění stožáru VN - 22 kV. Odhad nákladů je 1,5 mil. Kč.
6. Nádrž pod obecním úřadem
Dle studie proveditelnosti je možno vybudovat vodní nádrž. Vodní nádrž může mít rozlohu až 50 arů
a zadržovat i 8 000 m3 vody. Jednáme s Ing. Kaskou o směně pozemků. Odhad nákladů je 3,2 mil. Kč.
7. Hasičárna a technické zázemí obce
S výstavbou hasičárny a technického zázemí obce se počítá v místě bývalé hospody „U Ješutů“. Probíhá
architektonická soutěž formou studie a výběr projektanta. Termín do 15. 2. 2017. Odhad nákladů na
realizaci stavby je až 8,0 mil. Kč.
Všechny tyto akce je nutno projekčně připravit (nejlépe až do fáze stavebního povolení) a pak nám
nezbývá než čekat na vhodný dotační titul. Bez dotace nemůže obec, vzhledem k výši rozpočtu, nic
většího realizovat. Na investiční akce má obec v rozpočtu rezervováno asi 1,5 milionu Kč. Obec tíží stále
ještě asi 2,75 milionový dluh z doby výstavby splaškové kanalizace.
Upozorňujeme, že každé zasedání zastupitelstva obce je veřejné a může se jej účastnit každý občan naší
obce. V programu každé schůze je bod 3 vyhrazen námětům, dotazům a stížnostem našich občanů. Proto
vyzýváme občany obce, aby se nebáli před zastupitelstvem své názory prezentovat.
starosta obce Ing. Vladimír Hronek
Dubičanský zpravodaj

Historické okénko – Jiří Maňák – 100 let
Válečné hrdiny z dob 2. světové války si je třeba neustále připomínat, neboť
pro záchranu a další existenci našeho národa nasazovali svůj vlastní život
a výrazně přispěli k porážce fašistického Německa. Chloubou naší vesnice je,
že se zde na našem kopci učil létat jeden z nejslavnějších československých
pilotů z 2. světové války plukovník Jiří Maňák. Přes své mládí byl jedním ze
zakladatelů svahového létání v Dubičném. Narodil se před 100 léty
16. prosince 1916 v Českých Budějovicích v rodině profesora matematiky
českobudějovického gymnázia v České ulici a známého meteorologa (naměřil
rekordní mráz v Litvínovicích - mínus 42,2 °C)
K vzletu prvního kluzáku nad Dubičným došlo 25. září 1932 ze svahového
letiště Dlouhý vrch /551 m n. m./ u Dubičného.
Cesta Jiřího Maňáka do Anglie začala 28. 7. 1939 ilegálním přechodem hranic do Polska. V Anglii byl přijat
do řad RAF. Maňákův bojový věhlas se rychle šířil, takže nebylo divu, že si jej velitel Fighter Command
vyhlédl na vyšší funkci. Dnem 1. května 1943 byl kpt. Jiří Maňák jmenován velitelem britské 198. stíhací
perutě (Britové svěřili během války velení vlastní jednotky pouze třem Čechům). Jiří Maňák byl navíc
jediným Čechem u této jednotky, která měla jinak osm Britů, osm Kanaďanů a dva Australany.
Jiří Maňák v průběhu války vykonal celkem 273 bojových letů. Ve vzdušných bojích sestřelil dva
a poškodil další dva nepřátelské letouny. Na jeho kontě je celkem deset vyřazených lokomotiv. Kromě
toho vyřadil čtyři lodě, poškodil jedno přístavní skladiště a jednu signální stanici. Dne 28. 8. 1943 byl nad
Nizozemím sestřelen a ocitl se za ostnatými dráty známého zajateckého tábora v Saganu. Tam se podílel
na přípravě hromadného útěku prokopaným tunelem, ale když k útěku došlo, nebyl mezi vylosovanými.
To mu patrně zachránilo život, neboť celkem 50 ze 76 uprchlíků bylo po dopadení zavražděno gestapem.
Povýšení do hodnosti plukovníka se mu dostalo v roce
1990. V květnu 1992 mu byl udělen Řád M. R. Štefánika.
Krátce poté, 29. prosince 1992, zemřel. Bylo mu 76 let. Čest
jeho památce.
Na fotce: Student budějovického reálného gymnázia Jiří
Maňák po úspěšném přistání s kluzákem Skaut-1 "Maja" na
poli zvaném „letiště“ pod Dubičným (v pozadí obec
Dubičné).
starosta obce Ing. Vladimír Hronek

Kontakty, které se vám mohou hodit
starosta obce

Ing. Vladimír Hronek, tel. 602 436 150

místostarosta pro ekonomiku a rozvoj

Ing. Veronika Humlerová, Ph.D., tel. 725 846 739

místostarosta pro kulturu a sociální oblast

Mgr. Jaroslava Petřeková, tel. 728 404 720

obecní úřad

Simona Kneisslová, tel. 387 202 094, 606 132 103

starosta hasičů

Ludvík Petřek, tel. 739 355 616

jednatel Služby Dubičné, s. r. o.

Ing. Karel Harazim, tel. 606 637 263

vedoucí lyžařského vleku

Ing. Bohumír Zavadil, tel. 605 158 357
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Služby Dubičné a lyžařský vlek
V obecní firmě Služby Dubičné byl nově zvolen jednatelem pan Ing. Karel Harazim a vedoucím provozu
lyžařského vleku byl jmenován Ing. Bohumír Zavadil. V prosinci proběhlo první školení obsluhy vleků
a druhé proběhlo na začátku ledna. Vše je na sezónu připraveno a čekáme jen na pořádný příděl sněhu.
Ceny jízdného na vleku zůstanou pro rok 2017 stejné jako v minulém roce. Roční permanentka pro občany
Dubičného bude opět za 100 Kč na osobu a bude nepřenosná. Každá permanentka bude označena jménem
a věkem obyvatele Dubičného. Během lyžařské sezóny budou prováděny namátkové kontroly a v případě
zneužití permanentky jinou osobou, než která bude na ní uvedená, bude permanentka odejmuta a dotčený
občan již novou na sezónu nedostane. Navíc ten, který bude při zneužití přistižen, bude muset zaplatit
denní jízdné v plné výši. K tomuto kroku se přistoupilo po opakovaném poukazování na zneužívání
permanentek obyvateli okolních obcí.
Ing. Karel Harazim

Inzerce

Zde může být i vaše inzerce. Každý obdélník o ploše 3,25 cm x 8 cm za 100 Kč. Pravidla inzerce zpravodaj 2/2015.

Redakce zpravodaje
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. března
mistostarosta.dubicne@gmail.com. Děkujeme.
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