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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
doufáme, že jste pohodově prožili velikonoční svátky. Velikonoce jsou jednou z příležitostí, kdy se
opětovně setkáváme se svými nejbližšími i vzdálenějšími příbuznými a přáteli. Spoustu známých tváří
také potkáváme na Dobrovodské pouti, která se i letos, ostatně jako každý rok, konala právě v tento čas.
Velikonoční pondělí patřilo především mladým koledníkům, kteří
obcházeli jednotlivá stavení a při koledě Hody, hody, doprovody obdařili
ženy a dívky menším výpraskem. Po Velikonocích následovalo několik
dní krásného počasí a mnoho lidí se pustilo do práce na svých
zahrádkách.
Přejeme vám krásné jaro a ať vaše letošní zahrádkářská úroda nikterak
netrpí rozmary počasí.
Redakce Dubičanského zpravodaje

Kulturní program na 2. čtvrtletí roku 2018
30. dubna

podvečer

Stavění máje

2. června

14:00

Dětský den v lomu v Dubičném

pořádá Obec Dubičné

9. června

celý den

Pouť v Dubičném

pořádá Obec Dubičné

13:00

Hasičská soutěž v požárním útoku

pořádá SDH Dubičné

_______________________________________

Změna programu vyhrazena.

Významná jubilea oslavili
leden

Marcela Ševčíková

70 let

Pavel Brůžek

75 let

únor

Marie Sauerová

90 let

březen

Ludvík Kneissl

70 let

Marie Pouzarová

80 let

Informace
Upozorňujeme občany, že další důležité informace, které nejsou zveřejňovány ve zpravodaji, jako např.
oznámení o zasedání zastupitelstva a následné zápisy ze zasedání, rozpočty obce a jiné, naleznou na
webových stránkách obce www.dubicne.cz. Na tomto webu naleznete i Dubičanský zpravodaj.
Dále bychom chtěli vyzvat občany, kteří tak ještě neučinili, k zaplacení poplatků za psa a za odvoz
odpadu.

Prevence požáru
Jistě jste zaznamenali, že v poslední době se množí zprávy o požárech v naší republice. Požár se
nevyhnul ani městu České Budějovice, kde nedávno hořel stánek s občerstvením u nákupního střediska
Tesco. Důležitou věcí pro předcházení požáru je prevence. Připomeňme si tedy pár důležitých informací
z Dubičanského zpravodaje 2/2015.
Vypalování porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno. Zakázáno však není pálení shrabané trávy,
listí či klestí, ale platí zde určitá pravidla a omezení, například povinnost ohlašovat každé pálení
hasičskému záchrannému sboru na linku 950 230 111 nebo na webu http://hzsjk.webrex.cz/?menu.
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby provádějící činnost na svém pozemku. Pokud
plánujete pálení většího rozsahu, je vhodné rovněž informovat HZS Jihočeského kraje.
Při pálení je nutná stálá přítomnost dospělé osoby, nepalte při nepřízni počasí (vítr, inverze), dodržujte
bezpečné vzdálenosti, připravte si jednoduché hasební prostředky. Jestliže se vymkne oheň vaší
kontrole, okamžitě volejte na linku 150. Každé pálení je lepší nahlásit středisku HZS, aby nedošlo ke
zbytečnému výjezdu hasičské techniky, potřebné na jiných místech.
Prosíme občany, aby pálili odpad v jiných dnech než o nedělích a svátcích. Děkujeme.

Aktivity obecního úřadu
Obec přátelská seniorům
Od října 2017 do ledna 2018
proběhly dva kurzy realizované za
výhru v soutěži Obec přátelská
seniorům.
Kurzy
se
konaly
jedenkrát týdně a měly celkem
12 lekcí. Kurz anglického jazyka
vedla Mgr. Jana Harazimová
a zúčastnilo se ho sedm seniorů naší
obce. Výuka byla zaměřena na
gramatiku,
slovní
zásobu
i konverzaci.
Kurz základů práce s počítačem vedla Mgr. Jaroslava Tesařová. Kurzu se zúčastnilo celkem deset
seniorů, kteří se naučili základy práce se soubory a složkami, Office, přídavnými zařízeními, osvojili si
základy internetového vyhledávání a nakupování, úpravu fotografií a další. Účastníkům kurzu bylo
poskytnuto veškeré materiální vybavení. Na závěrečné lekci všichni získali certifikát o absolvování.

Podpora cestovního ruchu
V únoru letošního roku jsme podali žádost o dotaci z programu Podpora cestovního ruchu, který
vyhlásil Krajský úřad Jihočeského kraje. Z opatření 1 „Produkty cestovního ruchu, marketing cestovního
ruchu a tematického roku“ bylo možné financovat tištěné materiály a marketingové aktivity obcí na
podporu cestovního ruchu v regionu. Obec se rozhodla zažádat o dotaci 20 000 Kč na prezentaci obce na
malované mapě regionu Českobudějovicko a pořídit dvě mapy, které by rozmístila v obci. Rozhodnutí
o případném přidělení dotace proběhne na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
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Projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dubičné“
Obec v roce 2015 podala žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt
Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dubičné. V rámci projektu byly pořízeny kontejnery na ukládání
bioodpadu, biopytle a lehký užitkový vůz. Po dobu pěti let po realizaci probíhá tzv. udržitelnost
projektu. Každý rok se připravuje tzv. Monitorovací zpráva, ve které se zjišťuje, zda projekt probíhá
podle parametrů nastavených v žádosti. Velmi důležitým ukazatelem je, kolik bioodpadu bylo
vytříděno. Pozitivní je zjištění, že za rok 2016 bylo separováno 14,63 tun bioodpadu, v roce 2017 dokonce
16,72 tun.

Slovo starosty obce
Víceúčelové hřiště pod obecním úřadem
V současné době se dokončuje projektová dokumentace zázemí
víceúčelového hřiště včetně rozpočtu pro vypsání výběrového
řízení na zhotovitele stavby. Po zaměření stavby budeme
pokračovat v odvedení spodní vody, v zatrubnění dubičanské
stoky a po žních počítáme s přemístěním stožáru vysokého
napětí - 22 kV směrem do pole.

Revitalizace Lusného rybníku
Projekt revitalizace by měl být po roce dokončen projektantem Ing. Štěpánem v dubnu 2018. Letos bude
vypsán dotační titul. Vyhlášení dotace se předpokládá v květnu 2018 a uzávěrka v červenci 2018.
Projekt musí mít 2 části:
a) neinvestiční část = odbahnění – dotace činí 250 Kč/m3 bahna (cca 14 000 m3),
b) investiční část = oprava hráze, bezpečnostního přelivu, výpustního objektu, apod. – tady činí
dotace 80%, podíl investiční části na celkových nákladech akce musí být min. 15%.

Nová hasičárna
Výstavba nové hasičárny je zatím tzv. „u ledu“. Na hasičárnu dle vypracovaných studií zatím nemáme
peníze a žádnou levnou jednoduchou „kuču“ nechceme uprostřed vesnice stavět. Zatím úspěšně
splácíme starý dluh, snažíme se nízkonákladově investovat a využíváním všemožných dotací šetřit naše
finanční prostředky. Naší snahou je i optimalizace nákladů na údržbu obce. Nyní již máme na účtu cca
7 mil. Kč a snad na tu novou hasičárnu také našetříme.

Převod pozemků Lesů ČR s.p. do majetku naší obce
Pod obecní komunikací Velké Dubičné – Samoty se nachází 4 pozemkové parcely ve vlastnictví
Lesů ČR s.p. o velikosti asi 500 m2. Tyto pozemky nyní dostaneme od Lesů ČR po dlouhých jednáních
zdarma. Museli jsme ovšem dle příslušného zákona a na základě znaleckého posudku zaplatit celní
správě poplatek za vynětí těchto pozemků z plnění funkce lesa částku asi 40 000 Kč. Z toho přibližně
polovinu dostaneme dle jiného zákona zpět. Je to paradox, neboť na těchto pozemcích se žádný les
nenachází a není to ani lesní cesta. Jednání, která trvala 3 roky, se již konečně blíží ke zdárnému konci.
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Osvětlení nové komunikace Dobrá Voda - Rejšků
Pan Ing. Nutil (dům pod Rejšků) bude letos budovat kanalizační
přípojku ze své nemovitosti do naší kanalizace podél nové cesty
v trase bývalého osvětlení. Je třeba zkoordinovat tuto kanalizaci jak
s trasou nového podzemního elektrického vedení umělého
osvětlení, tak s trasou stávajícího dálkového optického
telekomunikačního kabelu. V žádném případě nesmí dojít
k porušení komunikačního vedení. Toto je také hlavní důvod, proč
zde zatím osvětlení není.

Pokračování rekonstrukce komunikace od Rejšků k č. p. 50
Abychom mohli pokračovat s rekonstrukcí komunikace, musíme odkoupit některé části církevního lesa.
Dne 27. března proběhlo na Biskupství českobudějovickém jednání zástupců naší obce s panem
generálním vikářem Mons. ThLic. Davidem Henzlem. Pro vaši informaci je generální vikář druhý
nejvyšší úřad ve správě římskokatolické diecéze a je spolu s biskupem statutárním orgánem diecéze.
Jednání byl rovněž přítomen nový správce římskokatolické farnosti Dobrá Voda Mgr. Witold Piotr
Kocon.
Před jednáním jsme nechali zpracovat Ing. Koplíkem projektovou dokumentaci přesného vedení trasy
komunikace s vyznačením nezbytných záborů církevního lesa. Jednání proběhlo ve velmi přátelském
duchu. Ocenili jsme nebývalou vstřícnost pana generálního vikáře k řešení tohoto dlouholetého
problému. Bylo dohodnuto odkoupení pěti potřebných částí lesa. Nyní musí obec nechat tyto části
geodeticky zaměřit a zajistit patřičnou oddělovací dokumentaci. Pak nastane jednání s odborem
životního prostředí českobudějovického magistrátu o odnětí těchto pozemků z plnění funkce lesa (cca
půl roku). Pan generální vikář vyjádřil přání oficiálně navštívit naši obec, k čemuž v nejbližší době určitě
dojde.
Část stávající asfaltové komunikace se nachází i na pozemku pana Gustava Wiedermanna. Na obecním
úřadě byla dohodnuta bezproblémová směna pozemků v poměru 1: 1. Připravujeme příslušnou
dokumentaci.

Oprava polní komunikace od Husů k dobrovodskému hřbitovu
Nabídka na opravu polní cesty Dubičné – Dobrá Voda hřbitov od firmy SWIETELSKY stavební s.r.o.
vypadá takto:
„Délka 830 m, šířka 3 m = plocha 2 490 m2. Cesta má dobrý únosný podklad, navrhujeme strhnout místa,
kde jsou mezi kolejemi drny a případná rozblácená místa. Odhad je cca 30 m3, materiál bychom odvezli
k vám na skládku. Místo, kde cesta přechází potok, bychom zpevnili štěrkodrtí + pár hlubších
vyježděných míst. Odhad je cca 30 tun. Finišerem položíme asfaltový recyklát v tloušťce 100 mm.
Celkem cca 250 m3 = 525 tun. Celková cena vč. DPH činí 440 000 Kč.“
Dle mého názoru je cena více než příznivá a bylo by škoda tuto nabídku nevyužít.
Někteří naši spoluobčané jsou proti této opravě a poukazují na to, že se v těchto místech nachází
nedotčený kus přírody a opravou polní komunikace by se zde zvýšil provoz a narušil by se tento klidný
kout krajiny. Obec nechce organizovat žádné obecní referendum. Bylo by ale vhodné, aby občané nebo
skupiny občanů vyjádřili svůj názor. Zrekonstruovaná komunikace by odlehčila stále rostoucímu
silničnímu provozu mezi částmi obce Velké Dubičné a Samoty.
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Skládka recyklátu na parkovišti pod sjezdovkou
Od firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. jsme dostali darem (vč. dopravy) 150 tun asfaltového recyklátu.
Recyklát využijeme na úpravu parkoviště u třebotovického hřbitova a na vyspravení cesty na Malém
Dubičném k panu Novotnému, resp. k panu Vařilovi. Dále jej použijeme na parkoviště pod restaurací
vedle víceúčelového hřiště. Očekáváme od občanů další náměty na jeho využití.

Starosta obce Ing. Vladimír Hronek

Sbor dobrovolných hasičů Dubičné
Dětský maškarní karneval
V sobotu 10. února 2018 jsme v restauraci U Žáby pořádali dětský maškarní karneval.
Sál byl naprosto plný, ještě než jsme začali. Pro některé z opozdilých návštěvníků bylo
nutno dodat židle z hasičské klubovny. Když jsme usadili všechny návštěvníky,
karneval mohl začít. Tentokrát na tanečním parketu se svými malými ratolestmi
v kostýmech princezen, hasičů, pirátů atd. tančili i jejich rodiče a prarodiče. Jako vždy
byly pro všechny návštěvníky připraveny hodnotné ceny v podobě hraček nebo
volných vstupenek do dětských center.

Hasičský ples
V pátek 16. 2. 2018 jsme pořádali v restauraci U Žáby hasičský ples. K tanci
a poslechu hrála kapela Klasik. V průběhu večera proběhla bubnová djembe
show, při které účinkoval Tomáš Vokurka, občan z Dubičného, společně
s několika dalšími bubeníky. Před půlnocí se konala dámská růžičková volenka.
Každý návštěvník si mohl zakoupit lístky a soutěžit o hodnotné ceny, kterých i
letos bylo připraveno požehnaně. Vyhrával přibližně každý třetí lístek a lidé
někdy svou tombolu nemohli ani unést.
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Výlet do termálních lázní v Bad Füssingu
V sobotu 3. 3. 2018 uspořádal náš sbor dobrovolných hasičů,
s využitím služeb cestovní kanceláře Saturn, výlet do Německa
do termálních lázní v Bad Füssingu. Přes počáteční problémy,
kdy pan řidič hledal naši obec, jsme přeci jen vyjeli včas. Cestou
jsme ještě zastavovali v Českých Budějovicích, Velešíně
a Kaplici, kde přistoupili další účastníci zájezdu. Některé bazény
v areálu lázní od loňského roku byly zrenovovány a nově
osvětleny. Modernizace zasáhla i místní restauraci v areálu lázní.
Domů jsme se vrátili o půlnoci zrelaxovaní a příjemně unavení.

Úklid sportovního areálu
Ve čtvrtek 5. dubna 2018 při svém pravidelném tréninku
uklidili mladí hasiči sportovní areál na Dlouhém vrchu.
Každoročně na jaře sklízí poměrně velkou úrodu v podobě
lahví, cigaret, zbytků ohňostrojů a různých obalů od jídla, která
zde přes zimu vyroste. Družstva hasičů tak již mohou začít
trénovat na sezónu 2018, která právě začíná.
SDH Dubičné

Cimbálová muzika
V pátek 23. 3. 2018 obec Dubičné pořádala v sále restaurace
U Žáby taneční zábavu. Tentokrát hrála cimbálová muzika Eliška
z Pálavy. Přes počáteční ostych mnozí návštěvníci už po několika
prvních písničkách stáli a zpívali v hloučcích před pódiem. Série
jednotlivých písniček byly svou délkou a tempem tak náročné, že
taneční páry rády uslyšely slova písničky oznamující přestávku:
„Po kalíšku dáme, pak si zazpíváme, po kalíšku, po kalíšku.“
Přítomní byli velice spokojeni, a proto kapela svou produkci ještě
prodlužovala. I přes prodloužení se ti největší vytrvalci těžce smiřovali s tím, že je konec zábavy.
Současně s touto akcí probíhaly vepřové hody, a tak i o mlsné jazýčky hostů bylo velmi dobře postaráno.
Pro velký ohlas zvažujeme příští rok akci zopakovat. V závěru srdečně děkujeme manželům
Harazimovým za poskytnutí ubytování členům cimbálové muziky.

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. června
mistostarosta.dubicne@gmail.com. Děkujeme.
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