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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
do nového roku Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody, životního
optimismu, samé radosti a žádné starosti. Všechny bychom Vás chtěli pozvat na
připravované akce, které se uskuteční v restauraci U Žáby a také na masáže
horkými prameny vody pod noční oblohou, které na Vás čekají v březnu v Bad
Füssingu.
Redakce Dubičanského zpravodaje

Kulturní program na 1. čtvrtletí roku 2018
25. ledna

18:00

Vyprávění a projekce z jihovýchodní Asie
cestovatel Stanislav Kubíček

pořádá Obec Dubičné

10. února

15:00

Dětský maškarní karneval

pořádá SDH Dubičné

16. února

20:00

Hasičský ples

pořádá SDH Dubičné

březen (bude upřesněno)

Zájezd do Bad Füssingu

pořádá SDH Dubičné

23. března

Taneční zábava s cimbálovou muzikou

pořádá Obec Dubičné

19:00

_______________________________________

Změna programu vyhrazena.

Významná jubilea oslavili
listopad

prosinec

Ludmila Kneisslová

75 let

Miroslav Dašek

70 let

Pavel Lapačka

70 let

Aktivity obecního úřadu
Dotace
Jako každý rok, i letos Krajský úřad Jihočeského kraje vypsal dotační tituly na podporu venkova. My
jsme podali žádost na výstavbu víceúčelového hřiště pod obecním úřadem a jeho zázemí (objekt
s velikostí 10 x 7 m pod dětským hřištěm), jehož projekt je těsně před dokončením. Celkem by investice
měla stát 500 000 Kč. Krajský úřad jsme požádali o polovinu. O přidělení dotace bude rozhodovat
Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém březnovém zasedání.
Rovněž probíhají práce na žádosti o dotace na zkulturnění sběrných míst v obci, včetně pořízení
sběrných nádob. I zde se jedná o částku minimálně 500 000 Kč.

Obec přátelská seniorům
Dne 18. října 2017 jsme byli pozváni do Hrzánského paláce v Praze, abychom slavnostně
převzali cenu za třetí místo v soutěži Obec přátelská seniorům v kategorii do
1 000 obyvatel. Ceny předávali zástupci z Ministerstva práce a sociálních věcí, předseda
Sdružení místních samospráv Pavel Eliáš
a výkonný ředitel Svazu měst a obcí
Mgr. Pavel Drahovzal. Celou akcí provázel
Alexandr Hemala. V současné době kurzy
počítačů a angličtiny dobíhají. Podrobněji
vás budeme informovat v dalším čísle
zpravodaje.

Volba prezidenta České republiky
1. volba prezidenta republiky se uskuteční ve dnech
pátek

12. ledna 2018

od 14:00 hodin do 22:00 hodin

sobota

13. ledna 2018

od 08:00 hodin do 14:00 hodin

případné druhé kolo volby ve dnech
pátek

26. ledna 2018

od 14:00 hodin do 22:00 hodin

sobota

27. ledna 2018

od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Volby se budou konat v zasedací místnosti Obecního úřadu, Dubičné 15.

Předkládané doklady
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem, platným cestovním pasem České republiky, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem.

Hlasovací lístky
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání druhého kola volby budou
hlasovací lístky pro druhé kolo k dispozici ve volebních místnostech.

Slovo starosty obce
Změna poplatku
Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
odstraňování komunálního odpadu. Poplatek pro rok 2018 činí celkem 320 Kč za osobu/rok. Jednu
svozovou známku bude možné dokoupit za 80 Kč. Navýšení bylo vyvoláno požadavkem firmy Marius
Pedersen.
I přes toto navýšení ceny patříme stále k obcím s nejnižším poplatkem na osobu. Celkové náklady na
likvidaci odpadu činí v naší obci ročně zhruba 300 000 Kč. Za sklo, papír a plasty obdržíme zpětně asi
50 000 Kč, za známky vybereme od obyvatel obce cca 130 000 Kč a obec doplácí ročně zbylých
120 000 Kč.
Dubičanský zpravodaj

Oprava komunikace pod Rejšků
Jistě jste si již všichni všimli nového povrchu komunikace pod Rejšků. Akce byla dokončena v termínu
k 30. 11. 2017. Opravu provedla firma SWIETELSKY stavební s.r.o. bez jakýchkoli vícenákladů. V rámci
této zakázky byl meliorován okraj louky, kde vyvěraly splaškové vody z přilehlého stavení. Na jaře
doplníme tuto komunikaci pěti sloupy veřejného osvětlení s osvětlovacími tělesy v provedení LED.
Hodláme pokračovat v opravě cesty nad Rejšků. Vše závisí na výsledku jednání s Římskokatolickou
farností a s panem Wiedermannem.

Oprava chodníku u autobusové zastávky ve Velkém Dubičném
Před Vánoci odkoupila obec od paní Marie Chvátalové pozemek pod
chodníkem u autobusové zastávky. V současné době firma
ESTAV CB s.r.o. provádí rekonstrukci tohoto chodníku.

Oprava výtluků v obecních komunikacích
Pracovník obce pan Jiří Buchal opravuje výtluky v obecních komunikacích suchou pytlovanou
asfaltovou směsí Bohemix. Jeden pytel vážící 25 kg stojí 490 Kč. Chybí nám ještě opravit cestu
k Novotným, resp. k Vařilům, na Malém Dubičném. Zatím jsme utratili za asfaltovou směs jen 3 000 Kč.
Stejnou metodou pracuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje při opravách silnic III. třídy.

Kalamita v obecním lese
Při poryvech větru na konci loňského roku vznikla
v obecním lese za Tůmů na Malém Dubičném hotová
spoušť. Tato část lesa je každoročně pravidelně
postihována vývraty. Dle vyhlášky ministerstva
zemědělství musí vlastníci lesů zlikvidovat
kůrovcové a kalamitní dřevo do 31. 3. 2018.

Vodní nádrž pod obecním úřadem
Byla zpracována studie proveditelnosti vodní nádrže pod obecním úřadem, ze které mimo jiné plyne, že
bez směny pozemku s Ing. Kaskou nelze tuto nádrž smysluplně realizovat. Jednání s Ing. Kaskou
v současné době probíhají.

Vodné a stočné
Vodné a stočné se pro rok 2018 nemění. Zůstává na hodnotách 49,92 Kč/m3 vody a 28,31 Kč/m3 odpadní
vody. Obec odebírá přibližně 11 000 m3 vody, ale od občanů je zaplaceno pouze cca 9 000 m3. Ztrácí se
téměř 2000 m3 vody. V předcházejících dvou letech to bylo jen 1000 m3. Dle ČEVAK a.s. je vše v normě.
Dvacetiprocentní ztráty jsou celorepublikovým průměrem. Odkalováním koncových větví vodovodního
potrubí se spotřebuje dle informací ČEVAK a.s. ročně do 20 m3, hasiči spotřebují přibližně 50 m3 vody.
Zbývající většinu ztrát tvoří pak už jenom netěsnosti potrubí, neměřitelné protékání záchodů
a vodovodních kohoutků a švindlování některých našich spoluobčanů.
Na dotaz jedné občanky obce uvádím, že ztratná voda (tj. voda, která neprojde vodoměrem konečného
spotřebitele) se započítává do ceny vodného v ceně pouze 15 Kč/m3 (nákupní cena od JVS - centrální
vodoměr obce u Husů). Stočné se nepočítá. Takže celková cena spotřebované „tréninkové vody“ našimi
hasiči činí asi tak 750 Kč za rok!!! O tuto cenu se pak našich 400 obyvatel obce rádo podělí.
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Sbor dobrovolných hasičů Dubičné
Lampionový průvod
V sobotu 4. listopadu 2017 pořádalo SDH Dubičné
ve spolupráci s obcí Dubičné 9. ročník lampionového
průvodu
se
stezkou
odvahy.
Akce
proběhla
ve znovuotevřeném lomě nad sběrným dvorem, který je
ideálním místem pro konání hromadných akcí. Listí bylo
začátkem listopadu již spadané ze stromů a zima téměř
klepala na dveře. V uzavřeném lomu nefouká vítr
a nasvícení okolních skal světlem plápolajícího ohně
a balonového světla zútulňuje tento prostor. Po příchodu
průvodu z návsi ve Velkém Dubičném na přítomné čekala
gulášová polévka, svařené víno, horký čaj a především
stezka odvahy.

Výroční valná hromada SDH Dubičné
V pátek 17. listopadu 2017 se Sbor dobrovolných hasičů Dubičné na své
výroční valné hromadě v restauraci U Žáby ohlédl a slavnostně uzavřel
kalendářní rok 2017. Po zahájení vystoupili mladí hasiči s divadelním
představením Mrazík. Následovalo promítání videí o sportovní i společenské
činnosti sboru za rok 2017. Součástí večera bylo představení nové soutěžní
přenosné motorové stříkačky, kterou SDH Dubičné zaplatilo ze sponzorských
darů a částečně ze svých vlastních prostředků. Z hostů přispěl do diskuze
proslovem za Okresní sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska pan Pavel
Hronek. Zástupci spřátelených sborů
z okolních obcí popřáli našim hasičům
mnoho úspěchů, zdraví, štěstí do
nového roku 2018 a především nový rok
bez požárů. Po večeři následovala volná
zábava. K poslechu hráli Petr Šimek
a Zdeněk Majer.

SDH Dubičné
Dubičanský zpravodaj

Tombola na ples
Vážení spoluobčané,
pokud máte zájem o poskytnutí sponzorského daru do tomboly na hasičský ples, ozvěte se nejpozději
11. 2. 2018 na tel. 721 286 274 (Jaroslava Tesařová). Protislužbou můžeme nabídnout vystavení reklamy
na stolech v den plesu. Předem děkujeme za všechny hmotné, finanční a další dary.

Srdečně Vás zveme
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Kulturní akce
Setkání seniorů
V sobotu 18. listopadu 2017 uspořádala obec Dubičné pro své
seniory tradiční předvánoční setkání v restauraci U Žáby. Akci
zahájili mladí hasiči divadelním představením klasické vánoční
pohádky Mrazík. Hlavní hrdinka Nastěnka, která vypadala jako
z originální pohádky, Ivan i všichni ostatní mladí herci se svých rolí
zhostili s maximálním nasazením. Výsledek byl nepopsatelný. Kritici
by žasli. Ivánek polibkem probudil Nastěnku a byla svatba. A jak to
v pohádkách chodívá: „Zazvonil zvonec a pohádky byl konec.“
V žádném případě ale ještě neskončilo účinkování našich mladých
hasičů. Ihned po proslovu pana starosty obce, který seznámil
přítomné s aktuálním děním v obci, se současnými i do budoucna
plánovanými aktivitami, děti vystupovaly znovu. Tentokrát se
soutěžní hrou Hlášky z českých filmů. Děti vždy přednesly hlášku
z filmu a senioři určovali, do kterého českého filmu hláška patří.
Nutno podotknout, že soutěživost seniorů byla obrovská, znalosti
obdivuhodné. Ani jedenkrát nebyla potřeba připravená nápověda
pro případ, kdy by film nebyl rozpoznán okamžitě. Nejrychlejšího
soutěžícího děti vždy odměnily jablíčkem.
Po soutěži následovala večeře a volná zábava s muzikou.

Mikuláš
První prosincovou sobotu (3. prosince 2017) obec
Dubičné pořádala pro děti Mikulášskou nadílku. Akce
probíhala v sále restaurace U Žáby. Na každé dítě ve
věku do patnácti let čekal balíček plný sladkostí a jiných
dobrot. Všichni předpokládali, že Mikuláš s andělem
a čerty do sálu vstoupí směrem od výčepu restaurace.
Proto byli někteří, především z řad malých návštěvníků,
značně překvapeni, když čerti vstoupili na sál dveřmi
od šatny a najednou se procházeli mezi malými
tanečníky. I tentokrát bylo všem dětem odpuštěno a dostaly od Mikuláše a anděla nadílku.
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Rozsvěcení vánočního stromu
Následují den po Mikulášské nadílce, první adventní neděli
4. prosince 2017, hasiči rozsvítili vánoční strom na návsi ve
Velkém Dubičném. Ještě než se zešeřilo, připravili pódium
včetně ozvučení pro účinkující a občerstvení v podobě
horkých nápojů. Při rozsvěcení, které začalo přibližně
v 17 hodin, se svým zpěvem postupně vystoupili Lucie
Rudolfová s doprovodem Janem Kahudou, Barbora Říhová,
Sandra Říhová a Míša Brodská s doprovodem Petrem
Kozákem. Pan starosta obce Vladimír Hronek popřál všem
krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018.

Restaurace U Žáby
Zanedlouho uplyne rok od změny provozovatele naší pěkné restaurace. Co se hlavně od té doby
změnilo? Je to především hygiena a všude patrná čistota, která je umocněna zákazem kouření. Současné
fungování restaurace U Žáby je nutno hodnotit pozitivně. Obědy jsou velmi chutné a poměrně levné
(téměř vše do 100 Kč), což je patrné v poledne z množství aut kolem obecního úřadu. V kuchyni doslova
kulinářsky čaruje šéfkuchařka paní Petra Schwarzová z Dubičného.

Obec pomohla nájemkyni paní Libuši Zachlederové v novém „rozjezdu“ restaurace. Nakoupili jsme do
restaurace nový konvektomat, dva mrazáky a zánovní plynový sporák s elektrickou troubou. Koncem
roku byl dokončen prováděcí projekt vzduchotechniky kuchyně s rekuperací tepla. Stávající
vzduchotechnika byla dlouhá léta zcela nefunkční. V lednu 2018 proběhne výběrové řízení na
zhotovitele. Uvažujeme rovněž o instalaci nového plynového turbokotle, aby činnost vzduchotechniky
nemohla nepříznivě ovlivňovat bezpečnost dosavadního zastaralého plynového kotle atmosférického.
starosta obce Ing. Vladimír Hronek

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
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