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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
poslední čtvrtletí roku 2018 plné akcí určených právě pro vás opět velmi rychle uběhlo a je na čase
naplánovat další zajímavé akce pro děti a dospělé.
Začátek roku bývá všude ve znamení plesů, karnevalů a jiných zábav, a tak ani my nechceme zůstat
pozadu a připravili jsme pro vás například hasičský ples s bohatou tombolou, na kterém vám zahraje
kapela B – Quintett, nebo zábavu, kde uslyšíte moravskou cimbálovou muziku Eliška. Nezapomněli
jsme ani na naše nejmenší, které rádi uvidíme na maškarním karnevale týden po jarních prázdninách.
Přejeme vám, aby rok 2019 byl pro vás rokem plným radosti, lásky a štěstí, a aby vám zdraví sloužilo,
jak nejlépe je to možné.
Redakce Dubičanského zpravodaje

Kulturní program na 1. čtvrtletí roku 2019
25. ledna

18:00

Předprodej vstupenek na ples v klubovně SDH Dubičné

8. února

20:00

Hasičský ples

pořádá SDH Dubičné

16. února

15:00

Dětský maškarní karneval

pořádá SDH Dubičné

2. března

12:00

Lázně Bad Füssing

pořádá SDH Dubičné

22. března

19:00

Cimbálová muzika Eliška

pořádá Obec Dubičné

Vepřové hody

pořádá Restaurace U Žáby

22. – 23. března
_______________________________________

Změna programu vyhrazena.

Aktivity obecního úřadu
Rozpočet obce pro rok 2019 naleznete na webových stránkách obce.
Chtěli bychom vyzvat
 občany, kteří tak ještě neučinili, aby do konce března zaplatili poplatky za psa a odvoz odpadu,
 členy SDH Dubičné k zaplacení členských příspěvků (nejdéle do konce ledna), při nezaplacení
příspěvků může dojít ke zrušení členství ve sboru.

Obec přátelská seniorům
Dne 31. října 2018 se v Hrzánském paláci v Praze konalo slavnostní
vyhlášení oceněných obcí v soutěži Obec přátelská rodině a Obec přátelská
seniorům 2018. Jak jsme vás již informovali, v této soutěži jsme se
s projektem pro seniory v kategorii obcí do 1 000 obyvatel umístili na
druhém místě. Diplom a šek na 300 000 Kč jsme převzali z rukou ministryně
práce a sociálních věcí Jany Maláčové.

Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2019
Krajský úřad Jihočeského kraje jako každoročně vyhlásil příjem žádostí o dotaci z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje 2019. My jsme v tomto programu podali celkem dvě žádosti o dotaci.
První žádost je zaměřená na výstavbu a rekonstrukci hřišť v Dubičném. Ve Velkém Dubičném je hřiště
v havarijním stavu, proto bude část dotace věnována na jeho rekonstrukci, na Samotách a v Malém
Dubičném hřiště úplně chybí. V Malém Dubičném by hřiště mělo největší využití, ale obec zde bohužel
nedisponuje žádným vlastním pozemkem. Na Samotách však obecní pozemek je, záměrem je proto
postavit nové hřiště zde. Na projekt na dětská hřiště bychom chtěli získat maximální možnou dotaci, tj.
300 000 Kč.
Druhá žádost o dotaci se týká úroků z úvěru na kanalizaci Malé Dubičné – Samoty, kterou obec stále
splácí. Úroky budou v příštím roce činit cca 36 tis. Kč, dotace může tvořit 70 % z této splátky, takže jsme
požádali o dotaci ve výši 25 000 Kč.

Fitness hřiště pro seniory, dospělé a mládež

Za finanční prostředky ze soutěže Obec přátelská seniorům jsme, kromě kurzu anglického jazyka
a výletu na divadelní představení do Prahy, nechali postavit venkovní fitness hřiště. Venkovní fitness
hřiště pro mládež, dospělé a seniory získávají stále větší oblibu napříč všemi generacemi po celém světě.
Snadné a zábavné cvičení je tak na dosah všem, kteří dbají o svůj zdravý životní styl.
Toto hřiště najdete za aktuálně budovaným víceúčelovým hřištěm pod obecním úřadem. Skládá se
z workoutové konstrukce a fitness strojů. Workoutová konstrukce je soustava hrazd, bradel, žebřin
a dalších jednoduchých prvků sloužících ke cvičení s vlastní vahou. Název je odvozen od anglického
slova „workout“, což znamená cvičení. Vedle workoutové sestavy se nachází čtyři fitness stroje:


elipsovité zařízení na zvyšování pohyblivosti horních i dolních končetin a ohebnosti kloubů,



protahovací zařízení a bench (čti benč) na posilování a rozvoj svalů horních končetin, zad
a hrudníku a zvyšování fyzické kondice,



zařízení určené na sedy lehy na posilování a rozvoj břišních svalů,



jezdecké zařízení na posilování svalů horních a dolních končetin a kompletní protažení celého
těla.

Hřiště ještě není kompletně hotové, je třeba dodělat dopadovou plochu, což díky mrazům nebylo
možné. Hřiště bude zprovozněno cca od března 2019 a jeho provozní doba bude následující:


duben – září 8:00 – 20:00 hodin,



říjen – březen 9:00 – 16:00 hodin.
Dubičanský zpravodaj

Srdečně Vás zveme

SDH Dubičné Vás srdečně zve na

dne 8. 2. 2019 od 20:00 hodin
vstupné 100 Kč
Dubičné, Restaurace U Žáby
k tanci a poslechu hraje kapela B – Quintett
Předprodej: 25. 1. 2019 v hasičské klubovně od 18:00 hodin
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Společně s CK Saturn se vydáme do německých lázní Bad Füssing
Therme EINS na večerní koupání v 11 venkovních a vnitřních
bazénech o teplotě od 28 °C do 42 °C. Zájemci se mohou hlásit
a zároveň zaplatit na obecním úřadě nejdéle do konce ledna. Zájezd
je určen všem občanům a přátelům naší obce (starším 3 let).
Upozorňujeme, že děti musí mít svůj vlastní cestovní pas. Pojištění,
průvodce a vstupné na 5 hodin koupání jsou zahrnuty v ceně zájezdu.
Z katalogového zájezdu cestovní kanceláře je rezervováno několik
míst, pokud se místa nenaplní, budou dále k dispozici CK Saturn.
Členům SDH Dubičné bude poskytnut od sboru příspěvek 100 Kč.

Vepřové hody
Restaurace U Žáby
22. 3. 2019 od 10:00 hodin
23. 3. 2019 od 15:00 hodin
Lyžařský areál
V listopadu a v prosinci proběhly funkční zkoušky obou lyžařských vleků. Byly provedeny revize strojní
a elektrotechnické. Vleky jsou způsobilé k bezpečnému a spolehlivému provozu. Nyní už jen chybí
pořádná sněhová nadílka, ve kterou i po létech sněhového půstu doufáme. Stále častěji se nabízí otázka,
co s nedostatkem sněhu. Ceny a informace o spuštění vleků budou zveřejněny na webu obce.

Velký vlek dopolední ........................... 150 Kč

Velký vlek večerní ................................. 250 Kč

Velký vlek odpolední ........................... 200 Kč

Malý vlek (jednotná cena) ...................... 100 Kč

Velký vlek bude v provozu Po – Ne 13:00 – 17:00 a 18:00 – 21:00, malý vlek Po – Ne 13:00 – 17:00.
O víkendech budou oba vleky v provozu i dopoledne, a to od 9:00 do 12:30 hodin. O cenách
celosezónních nepřenosných permanentek pro občany Dubičného se bude na OÚ jednat v nejbližší době.
Dubičanský zpravodaj

Volby do obecního zastupitelstva 5. – 6. 10. 2018
Ve volebním seznamu obce bylo zapsáno 329 oprávněných voličů. Svůj hlas odevzdalo 234 občanů
a 95 našich spoluobčanů se voleb nezúčastnilo. V celostátním srovnání byla v naší obci volební účast
velmi vysoká a činila 71,12 %. Celostátní průměr činil pouze 47,34 %. V Dubičném kandidovala dvě
volební sdružení nezávislých kandidátů. Volby dopadly takto:

Výsledky volebního sdružení

Výsledky volebního sdružení

DUBIČNÉ 2018

PRO DUBIČNÉ 2018

zisk 6 mandátů

zisk 1 mandátu

Ing. Vladimír Hronek

168 hlasů

Jan Pouzar

69 hlasů

Ing. Karel Harazim

166 hlasů

Martin Ondroušek

65 hlasů

Ing. Veronika Humlerová, Ph.D.

165 hlasů

Petr Novotný

55 hlasů

Mgr. Jaroslava Petřeková

159 hlasů

Ing. Jana Pouzarová

47 hlasů

Václav Vařil

152 hlasů

MUDr. Ivo Batel

46 hlasů

Ing. Bohumír Zavadil

135 hlasů

Ing. Jan Hahn

38 hlasů

Ing. Břetislav Bouška

123 hlasů

Mgr. Zuzana Kavalík Zaimlová

29 hlasů

Mgr. Jaroslava Tesařová

49 hlasů

Ing. Michaela Novotná

19 hlasů

Petr Fiala

43 hlasů

Ing. Vladimír Mařinec

8 hlasů

Zvolené zastupitelstvo obce Dubičné v současnosti:
Ing. Vladimír Hronek

starosta obce

Ing. Veronika Humlerová, Ph.D.

místostarosta pro ekonomiku a rozvoj

Mgr. Jaroslava Petřeková

místostarosta pro sociální, kulturní a společenskou oblast

Ing. Karel Harazim

zastupitel, stavební specialista

Václav Vařil

předseda finančního výboru

Ing. Bohumír Zavadil

předseda kontrolního výboru

Jan Pouzar

zastupitel, člen kontrolního výboru

Finanční výbor

Kontrolní výbor

Václav Vařil

předseda

Ing. Bohumír Zavadil

předseda

Pavel Lapačka

člen

Jan Pouzar

člen

Radek Bednář

člen

Ing. Břetislav Bouška

člen

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů obce.
Rovněž plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce, např. provádí inventuru
majetku obce.
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Za celé zastupitelstvo můžeme občanům slíbit, že se v nadcházejícím volebním období budeme o obec
starat s péčí řádného hospodáře. Chtěli bychom poděkovat nejen všem občanům, kteří k volbám přišli,
ale i volební komisi za bezchybnou organizaci voleb.

Slovo starosty obce
Likvidace skládky klestí pod sjezdovkou
Začátkem prosince přijela do naší obce mobilní souprava nakladače a drtičky z Kompostárny
Jarošovice, s.r.o. (u Týna nad Vltavou) a během 2 hodin byla hromada klestí sešrotována. Dle došlé
faktury bylo na skládce 20 tun biologického materiálu, hlavně větví. Rozdrcený materiál slouží následně
jako surovina pro přípravu kompostového substrátu. Žádáme naše občany, aby další materiál (větve)
naváželi na skládku až po skončení zimní sezony, tj. začátkem dubna. Do té doby bude uvedený prostor
sloužit jako parkoviště.

Restaurace U Žáby
Před koncem roku nás nepříjemně překvapila nájemkyně naší restaurace paní Libuše Zachlederová,
když nám nečekaně po 2 letech bezproblémového fungování předala výpověď z nájmu. Za tyto 2 roky
získala restaurace její zásluhou velmi dobrou pověst. Restaurace je v širokém okolí známa svou čistotou,
výbornou a sympatickou obsluhou a výtečnou kuchyní. Rovněž ceny nejsou vysoké.
Obec investovala do restaurace nemalé prostředky. Jen v posledním roce byl vyměněn starý plynový
atmosférický kotel za moderní kondenzační kotel Vaillant. Dále byla realizována klimatizace, která
značně zlepšila pracovní prostředí v kuchyni. Byl rekonstruován hlavní elektrorozvaděč a v rámci toho
zvýšena proudová hodnota hlavního jističe na 80 A. Starý jistič 50 A při souběhu některých spotřebičů
občas vypadával. V současné době se navíc realizuje elektronický zabezpečovací systém pro restauraci,
klubovnu hasičů a obecní úřad.
Výpovědní lhůta vyprší 31. 3. 2019, takže akce, v této době plánované, nebudou ohroženy. V případě
nedohody s paní Zachlederovou obec vypíše výběrové řízení na nového nájemce.

Vodné a stočné v roce 2019
Na obecní úřad dorazil před Vánocemi od firmy ČEVAK, a.s. návrh nové ceny vodného a stočného,
která je nepatrně vyšší než loňská. Vzhledem k naší dobré vyjednávací pozici se budeme snažit, aby cena
vodného a stočného zůstala už pátý rok stejná na hodnotách 49,92 Kč za 1 m3 vody a 28,31 Kč za 1 m3
odpadní vody. Cenu vodného a stočného by měla snížit připravovaná novela zákona o DPH, která
předpokládá snížení DPH na vodné a stočné z 21 % na 10 %.
Dubičanský zpravodaj

Poplatky za komunální odpad v roce 2019
V roce 2019 zůstanou poplatky za komunální odpad ve stejné výši jako loni, tj. 80 Kč za vyvezení jedné
popelnice. Firma Marius Pedersen, a.s. požaduje za odvoz 1 popelnice 100 Kč. Obec tudíž doplácí 20 Kč
na jednu známku. Povinný poplatek na 1 občana za 4 popelnice ročně činí 320 Kč. Celkem 400 občanů
naší obce však zakoupí 2000 známek ročně, což je v průměru 5 popelnic na jednoho obyvatele. Skutečné
průměrné výdaje za likvidace komunálního odpadu jsou 400 Kč na jednoho občana. V případě, že někdo
potřebuje více popelnic, musí zkusit lépe odpad třídit, jako to činí ostatní občané obce. V porovnání
s okolními obcemi jsme na tom s cenami nejlépe – Jivno 600 Kč, Adamov, Dobrá Voda u Českých
Budějovic a Hlincová Hora 650 Kč, Vráto 700 Kč. Náklady na likvidaci bioodpadu, velkoobjemového
odpadu, nebezpečného odpadu a klestí jdou celé k tíži obce.
Starosta obce Ing. Vladimír Hronek

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Dubičné
V pátek 16. listopadu 2018 proběhla Výroční valná hromada SDH Dubičné. Kromě domácích členů
sboru se akce zúčastnili i hasiči ze spřátelených sborů např. z Rudolfova, Dobré Vody u Českých
Budějovic, Vlkovic, Kališť, Libníče, Nového Vráta, Zvíkova atd.
Po úvodním přivítání všech přítomných nastoupili naši nejmenší se
svým divadelním představením „Ať žijí duchové“ na motivy
stejnojmenného českého filmu. Děti zářily nejen v dětských rolích,
ale i v rolích dospělých osob. Největším zpestřením byly scény,
v nichž účinkovalo sedm nejmenších mladých hasičů v rolích
trpaslíků. Při písních „Skřítkové, tesaři…“ a „Skřítkové, zedníci…“
nastoupili v jednotných modrých montérkách, na hlavě skřítkovské barevné čepice a nechyběly ani
dlouhé bílé vousy. S neohrabaností skřítkům vlastní se ihned pustili do stavění a opravy hradu.
V představení došlo i k malým úpravám. Největším zásahem do
původního scénáře filmového zpracování byla změna závěru.
Po pohádkovém kouzlu rytíře Brtníka z Brtníku k obnově
střechy hradu si děti už samy vlastními silami opravily hrad tak,
aby vypadal podle jejich představ. Tím na pódiu před očima
všech přítomných vznikla zbrusu nová HASIČÁRNA č. p. 150
podle nového scénáře realizovaná v Dubičném v roce 2019.
Následovaly informace z činnosti sboru v roce 2018, videa z akcí a hasičských soutěží, večeře a volná
zábava.

SDH Dubičné
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Tombola na ples
Vážení spoluobčané,
pokud máte zájem o poskytnutí sponzorského daru do tomboly na hasičský ples, ozvěte se nejpozději
3. 2. 2019 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.

Kulturní akce
Sázení stromu svobody
Přibližně čtyřicet občanů se dne 20. října 2018
v 10 hodin dopoledne sešlo na návsi
ve Velkém Dubičném, aby všichni společně
ke 100. výročí založení republiky zasadili lípu
svobody. Termín sázení byl zvolen záměrně
týden před státním svátkem 28. října kvůli
blížícím se školním podzimním prázdninám.
Program
začal
úvodním
slovem
místostarostky paní Jaroslavy Petřekové, která
akci uvedla vyprávěním o tradici sázení stromů k příležitosti výročí vzniku republiky a o lípě jako
symbolu. Dále si převzal slovo starosta obce pan Vladimír Hronek a pohovořil o historii a důležitosti
oslav svobody a demokracie. Přítomní přihlížející občané měli jedinečnou možnost svým podpisem na
připravenou pamětní listinu předat odkaz příštím generacím. Spolu s listinou byly do schránky ke
kořenům zasazovaného stromu vloženy mince ražené v aktuálním roce 2018, poslední vydání
Dubičanského zpravodaje, znak obce a znak hasičů. Společnými silami pak přítomní strom svobody
zasypali hlínou a zalili. Po vyslechnutí české státní hymny následovalo společné fotografování.

Lampionový průvod
V sobotu 3. listopadu 2018 Sbor dobrovolných
hasičů Dubičné ve spolupráci s Obcí Dubičné
uspořádal tradiční lampionový průvod se
stezkou odvahy. Počasí bylo opravdu
dušičkové. Pokud během dne zrovna nepršelo,
tak bylo nevlídno a sychravo. Účastníci
průvodu se navečer, když už byla skoro tma,
sešli se svými rozsvícenými lampiony na
dubičanské návsi před hasičskou klubovnou.
Po půl šesté večer se průvod vydal z návsi
a prošel obcí směrem k lomu nad sběrným
dvorem. Tady už hořel oheň, u něhož se každý
mohl ohřát, a pro všechny účastníky byla
připravena horká gulášová polévka, sladký ovocný čaj nebo něco jiného na zahřátí dle vlastního výběru.
Stezka odvahy letos poprvé vedla obecním lesem nad sběrným dvorem. Pro tento účel bylo před akcí
vysekáno roští a ostružiní, které zde během několika posledních let vyrostlo. Přesto měla strašidla
dostatek příležitostí se v lese ukrýt. Do černočerné tmy tak mnohokrát během večera zazněly výkřiky
překvapení.
Dubičanský zpravodaj

Návštěva Národního divadla v Praze
V sobotu 10. listopadu 2018 v 15 hodin
zastavil na návsi ve Velkém Dubičném
zájezdový autobus, aby dopravil místní
občany na divadelní představení Sen čarovné
noci, které uvádělo Národní divadlo v Praze
u příležitosti 400. výročí úmrtí Williama
Shakespeara. Senioři 55+ z Dubičného měli
tentokrát jedinečnou příležitost v rámci
výhry 2. místa v programu Obec přátelská
seniorům v roce 2018 zdarma navštívit
Národní divadlo.

Setkání seniorů
V den státního svátku 17. listopadu 2018 uspořádala Obec Dubičné v sále Restaurace U Žáby akci
Setkání seniorů. Po úvodním slovu a uvítání všech přítomných seznámil starosta obce pan Vladimír
Hronek všechny přítomné s děním v obci a okomentoval promítání vlastních snímků z historie obce
Dubičné.

Následovalo vystoupení mladých
hasičů „Ať žijí duchové“, které děti
předváděly již předešlý den na
Výroční valné hromadě Sboru
dobrovolných hasičů Dubičné. Po
aplausu a malém přídavku
vystoupila s informacemi, jak se
chovat
v krizových
situacích,
Daniela Petřeková. Podkladem
k tomuto tématu se stala příručka
nejen pro mladé hasiče „Jak se
chovat, když…?“, jejíž je autorkou.
Jeden exemplář této příručky si
každý z přítomných odnesl s sebou
domů, mnozí i s vlastnoručním
věnováním autorky.
Před večeří, po níž následovala volná zábava s muzikou, se ještě promítala videa z dění v obci.
01/2019
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Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu
V sobotu 1. prosince 2018 od 15 hodin probíhala
v sále Restaurace U Žáby mikulášská nadílka pro
děti. Sál se zaplnil do posledního místečka, ještě
než přišel Mikuláš s andělem a dvěma rohatými
čerty. Jakmile se ale objevili pekelníci na sále,
bylo hned ticho a ze všech dětí se stali ti největší
svatouškové. Všichni slibovali, že se polepší a že
budou hodnější, jen aby si je čerti neodnesli do
pekla. Po přednesení básničky nebo zazpívání
písničky každý od Mikuláše s andělem dostal
balíček sladkostí a jiných dobrot.
Zatímco se děti účastnily mikulášské nadílky, na návsi se pilně
připravovalo rozsvěcení vánočního stromu. Protože strom každým
rokem poporoste o několik centimetrů do výšky i do šířky, dokoupila
obec další světelné řetězy. Vzhledem ke 100. výročí vzniku republiky
bylo dokoupeno osvětlení v červené barvě, aby tím vznikla požadovaná
trikolora. Vánoční strom se řetězy ozdobil a osvětlení bylo vyzkoušeno
již v průběhu týdne. V den rozsvěcení bylo třeba připravit pódium pro
účinkující včetně ozvučovací aparatury, občerstvení atd. Rozsvěcení stromu bylo zahájeno krátce po
18. hodině. Osvětlení stromu se rozsvítilo po částech s pomocí ještě přítomného Mikuláše. Po každém
zazvonění zvonečku se rozsvítila část stromečku. Vánoční atmosféru s vůní svařeného vína či punče
umocnily písně účinkujících.
Děkujeme Lucii Rudolfové, Lucii Kochánkové s doprovodem a Sandře Říhové za jejich krásné vánoční
vystoupení. Dále děkujeme všem těm, kteří nelenili a přiložili ruku k dílu.

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.

2019.

Své

náměty

zasílejte

Redakční rada Dubičanského zpravodaje:
Ing. Veronika Humlerová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Petřeková, Mgr. Jaroslava Tesařová.

Dubičanský zpravodaj

na

emailovou

adresu

