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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
chvíle, které zažíváme, nejsou zrovna příjemné. Kvůli nemoci se ocitáme v karanténě, která nám
znemožňuje scházet se nejen na společných akcích, ale také se svými rodinami. Snad čas strávený ve
vašich domovech vám alespoň trochu zpestří nové číslo zpravodaje, ve kterém se dozvíte o uplynulých
akcích a chystaných aktivitách obce.
Senioři i ostatní občané,
neváhejte se v případě nouze obrátit na Obecní úřad Dubičné. Ať už se jedná o zásobování či jiné
problémy jistě se nalezne nějaké řešení. Není radno nemoc nijak podceňovat či zlehčovat. Prosíme
především starší občany, aby mysleli na své zdraví a nepřicházeli zbytečně do kontaktu
s ostatními lidmi.
Přejeme vám pevné zdraví, a aby se od vašich rodin držela nemoc co nejdále.
Nezapomeňte, že je sice důležité držet spolu, ale za současné situace s velkým rozestupem.
Redakce Dubičanského zpravodaje

Kulturní program na 2. čtvrtletí roku 2020
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu kvůli šíření nového typu koronaviru SARS-CoV-2
způsobujícího onemocnění COVID-19 Obec Dubičné pro období duben až červen zatím žádné akce
neplánuje. V případě výrazného zlepšení současného stavu budou termíny akcí v dostatečném
předstihu zveřejněny.
_______________________________________

Změna programu vyhrazena.

Pojízdná prodejna
Po dobu nouzového stavu bude do Dubičného jezdit každou středu pojízdná prodejna. Poprvé přijede
1. dubna a projede celou obec v následujících časech:


Malé Dubičné (u kontejnerů) 14:35 – 14:50 hodin,



Dubičné Samoty (u kontejnerů) 14:55 – 15:10 hodin,



Velké Dubičné (u restaurace U Žáby) 15:15 – 15:50 hodin.

V prodejně si budete moci koupit pečivo, ovoce, zeleninu, uzeniny, čerstvé
maso, mléčné výrobky (máslo, mléko, sýry, smetanu, jogurty), suché
potraviny (sůl, cukr, mouky, rýže, těstoviny,…) a základní hygienické
potřeby.
Platit bude možné hotově i platební kartou.

Cimbálová muzika
Večer s cimbálovou muzikou Eliška, která měla do Dubičného přijet v druhé polovině března, byl
prozatím přesunut na neurčito. Až se situace zlepší natolik, aby mohla akce zdárně proběhnout, budeme
s kapelou jednat o novém termínu. Snad se ještě letos podaří akci uspořádat.

Dotace pro hasiče
Ve středu 22. března obec podala na Krajský úřad
Jihočeského kraje žádost o neinvestiční dotaci pro jednotku
požární ochrany naší obce. Na zasedání zastupitelstva obce
bylo schváleno potřebné spolufinancování projektu 30 %
z celkové částky 104 670 Kč. Při případném schválení této
dotace by peníze šly na zvýšení akceschopnosti Jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Dubičné, a to na nákup
motorové

řetězové

pily,

elektrocentrály,

žebříku,

zásahových oděvů a pomůcek na ochranu hasičů při
provádění záchranných a likvidačních prací. Žádost byla
podána v návaznosti na zvýšený výskyt silných nárazů větru v České republice.
Bc. Daniela Petřeková

Aktuality obecního úřadu
Obec přátelská rodině a seniorům 2020
Ministerstvo práce a sociálních věcí na konci ledna 2020 vyhlásilo soutěž Obec přátelská rodině
a seniorům 2020. My jsme podali přihlášku do I. dotační oblasti „Obec přátelská rodině“ s projektem
Dětský klub Doubek.
Vzhledem k tomu, že je v obci mnoho rodin s malými dětmi a chybí zde program nebo kroužky pro ty
nejmenší, rozhodli jsme se založit Dětský klub Doubek. Klub je určen pro setkávání rodin, rodičů,
kojenců, batolat, dětí předškolního věku a prarodičů.
V rámci klubu bychom chtěli dle zájmu nabízet tyto služby:


dopolední herničky pro rodiče s dětmi,



semináře pro rodiče,



tvořivou dílničku,



rodinné akce,



cvičení pro nejmenší,



angličtina pro děti od 4 let.

Pro vznik klubu a rozběhnutí všech aktivit je nutné zrekonstruovat prostor bývalého obchodu (hasičské
klubovny), pokrýt personální náklady a nakoupit vybavení, materiál. Proto jsme využili dotačního titulu
Obec přátelská rodině a podali přihlášku do soutěže s projektem Dětského klubu Doubek v celkové
hodnotě 500 000 Kč. Výsledky budou známy pravděpodobně v polovině tohoto roku.
Dubičanský zpravodaj

Slovo starosty obce
Omezení provozu obecního úřadu
Žádáme naše občany, aby se obraceli na obecní úřad pouze v nejnutnějších a neodkladných případech,
nejlépe po telefonické domluvě. Telefonní čísla jsou na našich internetových stránkách www.dubicne.cz.
Toto opatření bude platit až do odvolání.

Omezení provozu restaurace U Žáby
Na základě známých vládních nařízení je provoz restaurace omezen na prodej jídel „přes okno“ do
polystyrenových resp. přinesených nádob. Jídelní lístek najdete na facebookových stránkách restaurace.
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání odpustilo provozovateli restaurace nájemné zatím na
3 měsíce tj. na období 4/2020 - 6/2020 (celkem 30 000 Kč).

Připravované stavby


Přeložka vedení VN: Teprve nyní bylo zahájeno (nikoli naší vinou) územní řízení přeložky
vedení VN u multifunkčního hřiště.



Skladová hala na sběrném dvoře: Ocelová hala bude mít rozměr 10 x 16 m. Bude sloužit pro
uskladnění malého vleku, rolby, traktorů, dalšího majetku obce a dočasně i hasičského auta.
Projekt haly zpracuje projektant pan Brabec za cenu 20 000 Kč. V současnosti je připravena
k podpisu smlouva o dílo s firmou Gametall a.s. na stavbu haly za cenu 642 900 Kč bez DPH. Ve
„vzduchu visí“ vzhledem k současným problémům termín dodávky a montáže. Chceme ale tuto
halu postavit ještě letos.



Revitalizaci rybníka Lusný: Ve spolupráci s obcí Dobrá Voda u ČB bylo provedeno dílčí
odbahnění jižní strany rybníka za cenu cca 120 000 Kč. Na nákladech se podílela asi ze 2/3 obec
Dobrá Voda u Českých Budějovic a z 1/3 obec Dubičné. Vzhledem ke složitosti a nákladům
administrace dotace neuvažuje zastupitelstvo o využití dotačního titulu. Celkové odbahnění
bude objednáno přímo u pana Dvořáka z Dobré Vody u ČB (zemní práce) za limitní cenu
500 000 Kč s hodinovou sazbou 1700 Kč za bagr a nákladní auto na odvoz bahna. Termín
realizace je závislý na dohodě s rybáři. V současné době je již v rybníku rybí násada.



Projekt nové hasičárny: Vyskytl se problém s vytápěním objektu hasičárny topnými panely.
Nová vyhláška platná od 1. 1. 2020 toto řešení povoluje pouze v kombinaci s nějakým
ekologickým opatřením. Dle způsobu využívání hasičárny se nevyplatí instalace teplovodního
vytápění s plynovým kotlem, resp. tepelným čerpadlem.
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Kontejnery na bioodpad
Žádáme naše občany, aby do kontejnerů na bioodpad nevhazovali větve a ostatní dřevnaté části rostlin.
Tyto kontejnery jsou hlavně na listí a trávu. Tuto podmínku si klade zemědělská farma Hůry, na jejíž
skládku obsah kontejneru odvážíme. Větve a klestí odkládejte i nadále na parkoviště pod sjezdovkou.

Kontejner firmy ASEKOL na vysloužilá elektrozařízení
Protože odkládané drobné elektrozařízení ve sběrném dvoře překáželo velkým elektrospotřebičům,
požádali jsme firmu ASEKOL o instalaci „červeného kontejneru“, který jsme umístili k májce ve Velkém
Dubičném.
Do kontejneru lze odložit:
Mobilní telefony, vysílačky, navigace, přehrávače mp3, discmany, rádia,
notebooky, klávesnice, myši, baterie a nabíječky, kalkulačky, budíky,
elektronické hračky, auta na vysílačku, roboty, menší kuchyňské spotřebiče
(šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.), fény a kulmy,
elektrické kartáčky, vibrátory, holicí strojky, žehličky, ruční vysavače a další
elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.
Do kontejneru nepatří:
Televizory, monitory, zářivkové trubice, výbojky a led svítidla (ty je nutno odvézt jako obvykle na
sběrný dvůr).

Prohlášení firmy ASEKOL
Za každý odevzdaný kilogram drobného elektrozařízení do kontejneru k tomu určeného věnuje obecně
prospěšná firma 1 Kč Národní radě osob se zdravotním postižením ČR. Z tohoto důvodu je na
kontejneru vyobrazen mediálně známý předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Mgr.
Václav Krása.

Nové vybavení restaurace U Žáby
V únoru došlo k obměně 130 ks židlí v naší restauraci. Nové židle jsou hezké
a kvalitní. Staré zachovalé židle budou po odeznění koronavirové infekce
nabídnuty zájemcům k prodeji za 50 Kč resp. 100 Kč. Neprodané židle budou
odloženy do velkoobjemového odpadu na sběrném dvoře. Bylo zakoupeno
rovněž 10 ks nových kvalitních stolů. Dalších 25 stolů bude ze SOU Lišov
dodáno po ukončení karantény.

Mobilní rozhlas obce Dubičné
Do března 2020 bylo zaregistrováno v našem mobilním rozhlase 66 našich spoluobčanů. Je třeba toto
číslo ještě alespoň zdvojnásobit. Mobilní rozhlas umožnuje rychlé informování našeho obyvatelstva
formou e-mailu nebo SMS. Přihlášení můžete provést na stránkách obce, případně obecní úřad
kontaktujte.
Starosta obce Ing. Vladimír Hronek
Dubičanský zpravodaj

Vyhlášení krizového stavu v České republice
Vláda vyhlásila ve čtvrtek 12. března 2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů na území celé České republiky
nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví obyvatel v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2.
Nouzový stav může být se souhlasem Poslanecké sněmovny prodloužen či zkrácen. V rámci tohoto
krizového stavu jsou vydávána opatření pro zvládnutí a odvrácení krizové situace. Informace jsou
poskytovány občanům prostřednictvím České televize, Českého rozhlasu, České tiskové kanceláře
a dalších sdělovacích prostředků. Pro dotazy a informace ke koronaviru a jeho onemocnění COVID-19
byla zřízena bezplatná infolinka 1212.
Nouzový stav je jeden ze čtyř krizových stavů České republiky. Dalšími krizovými stavy na území
České republiky jsou stav nebezpečí (vyhlašuje hejtman), stav ohrožení státu (vyhlašuje Parlament
České republiky na návrh vlády) a válečný stav (vyhlašuje Parlament). Subjektům a obyvatelstvu se při
vyhlášení krizového stavu mohou ukládat povinnosti, které se za běžného stavu ukládat nemohou. Nyní
se jedná o první nouzový stav, který byl vyhlášen v České republice pro celé území státu. V historii byl
vyhlášen vždy pouze pro část území, a to například při povodních v roce 2002 a 2006.
Dle zákonů jsou fyzické osoby při vyhlášení krizového stavu povinny:


podílet se na zajišťování bezpečnosti České republiky,



uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném
místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,



hlásit v obci, v jejímž správním obvodu budou pobývat, přechodnou změnu pobytu na
základě povinného hlášení,



strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu,



vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc,



poskytnout požadované věcné prostředky,



zdržet se činností zakázaných krizovým opatřením.

Plnění povinností může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví
vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem.
Generální ředitel světové zdravotnické organizace WHO vyhlásil dne 11. března 2020 onemocnění
COVID-19 za globální pandemii, tzn. epidemii velkého rozsahu, která zasahuje celé kontinenty. WHO
informuje, že většina lidí nakažených koronavirem trpí mírným onemocněním. Riziko závažného
onemocnění v důsledku onemocnění COVID-19 je nejvyšší u starších osob a osob s chronickým
onemocněním.
Ministerstvo zdravotnictví doporučuje chránit se při kontaktu s ostatními, používat roušku, případně
respirátor.
Na obrázcích jsou znázorněny možnosti vázání roušky:

Zdroj obrázků: Maryla Bartůňková facebook.com
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Jak správně používat ochrannou roušku?
Sterilizace roušky: nechte projít varem (min. 5 minut), usušte a vyžehlete


Než si roušku nasadíte, důkladně si omyjte ruce.



Přiložte roušku na ústa a nos, vytvarujte ji tak, aby dobře přiléhala k nosu a tvářím.



Během používání se roušky nedotýkejte, pokud se tak stane, umyjte si ruce mýdlem nebo
antibakteriálním gelem.



Snímejte roušku odzadu.



Jednorázovou roušku ihned vyhoďte. Bavlněnou roušku po použití sterilizujte. Poté si ihned
umyjte ruce.



Rouška by se měla měnit ideálně každé 2 hodiny, zejména pokud se pohybujete mezi větším
množstvím lidí. Vyměnit by se měla i v okamžiku navlhnutí.

Proti biologickému riziku se používá respirátor třídy FFP3, který poskytuje ochranu proti aerosolům.
Jednorázový respirátor FFP3 je značen písmeny NR a po použití je nutné ho vyhodit do samostatného
plastového pytle.
Rozdíl mezi rouškou a respirátorem je v tom, koho chrání. Respirátor chrání osobu, která ho má správně
nasazený, ale nebrání v šíření nemoci na ostatní, kdežto rouška chrání osoby v okolí proti nákaze od
člověka, který ji má nasazenou. Předseda Ústředního krizového štábu, kterým je jmenován Prof. MUDr.
Roman Prymula, CSc., Ph.D., doporučuje na veřejnosti nosit roušky. Někteří lékaři, kterým se dostane
ochranných prostředků, používají kombinaci obou prvků.
Dubičanský zpravodaj

Co mám dělat, pokud je mi NAŘÍZENA DOMÁCÍ KARANTÉNA?


Zůstaňte doma – pro obstarání nákupu potravin, zboží a léků požádejte o pomoc jinou osobu,
které není nařízena karanténa, nebo nákup objednejte telefonicky, emailem nebo přes internetový
obchod a informujte dodavatele o ponechání nákupu venku, na verandě nebo jiném vhodném
místě. V nejnutnějších případech, pouze když nelze využít tyto služby, si můžete na krátkou
dobu dojít na nákup, nebo pokud máte psa, tak ho vyvenčit. Při vycházce je nutno používat
roušku, před odchodem z domu a při příchodu domů si pečlivě umýt ruce a hlavně se
nezdržovat v prostorech s větší koncentrací lidí déle než po dobu nezbytně nutnou (k nákupu,
vyvenčení).



Izolujte se od ostatních osob v domácnosti – pobývejte v dobře větrané místnosti, pokud je to
možné, využívejte samostatnou koupelnu a používejte vlastní ručníky pro osušení po koupání
i pro hygienu rukou. Pokud nemáte k dispozici samostatné zařízení, používejte ho jako poslední
a poté vše řádně ukliďte.



Návštěvy lékaře předem projednejte telefonicky – pro informace ohledně koronaviru využijte
linku 1212.



Myjte si ruce



Vyhněte se sdílení domácích potřeb – skleničky, šálky, ručníky, ložní prádlo a jiné předměty.



Nezvěte si domů návštěvy



Domácí zvířata – myjte si ruce před a po kontaktu se zvířaty a snažte se od nich udržovat
odstup.



Praní prádla – po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce. Perte, sušte
a žehlete na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu. Doporučuje se používat
teploty nad 60 °C.



Odpady – využívejte plastových pytlů na odpadky a po naplnění jej pevně zavažte, pak ho
vložte do druhého pytle a ten taktéž zavažte. Až poté může být dán do popelnice.



Sledujte příznaky onemocnění - Za porušení karantény hrozí pokuta až 3 miliony Kč.

Řešení ochranných prostředků v Dubičném
Z důvodu rychlého globálního šíření koronaviru vznikla velká poptávka po ochranných prostředcích.
Společně s masivním vykupováním vznikl celosvětový nedostatek ochranných prostředků na celém
světě, v České republice a tudíž i v obci Dubičné. Distribuce a rozdělování ochranných prostředků do
zemí bylo velmi ovlivněno nabízenou cenou. Vláda ani stát nemá při nouzovém stavu žádnou povinnost
zajistit ochranné prostředky fyzickým osobám. Z tohoto důvodu se roušky, které stát získal a které
nepokryly celkovou poptávku v České republice, distribuovaly převážně do míst, kde byly nejvíce
potřebné. Lidé ovšem neotáleli, usedli k šicím strojům a ze 100% bavlny si začali podle různých návodů
šít roušky.
Prostřednictvím mobilního rozhlasu, který funguje v Dubičném, byly rozeslány informace občanům
o možnosti objednání ušitých roušek. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zapojili do šití
roušek nebo jakékoli jiné pomoci jak sobě, tak ostatním. Jsou mezi námi hrdinové, kteří hodiny trávili
pomocí ostatním bez vidiny zisku. Pomáhali v této těžké situaci svým blízkým, rodině, kamarádům
i členům záchranných složek, pacientům v nemocnicích a dalším. Také děkujeme všem občanům za
dodržování všech nařízení a za nošení ochranných prostředků na veřejnosti. DĚKUJEME.
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Zdroj: https://www.mdcr.cz
Více informací na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (České Budějovice) 7:00 – 17:00 hod: 736 514 386
Specialista na krizové řízení a ochranu obyvatelstva Bc. Daniela Petřeková
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Zásahová jednotka obce
Během noci na pondělí 12. února 2020 se na Českou republiku přihnala bouře Sabine. Meteorologové
předpovídali vítr síly orkánu. Zásahové jednotky obcí dostaly v neděli hlášení, že mají být
v pohotovosti. Stejně tak i jednotka naší obce byla připravena a v pondělí 12. února vyjela do terénu.
Hasiči rozřezali a odklidili dva stromy padlé přes
silnici v úsecích Malé Dubičné – Třebotovice
a Třebotovice – Dobrá Voda u Českých Budějovic.
Vítr zaměstnával i jednotky okolních obcí. Hasiči
byli připraveni pomáhat i při následné bouři
Dennis, kdy to naštěstí nebylo potřeba.
Dne 1. března 2020 zásahová jednotka upravovala
okolí rybníku Lusný. Hasiči porazili čtyři stromy,
které byly ve špatném stavu, ořezávali větve
dalších stromů a pálili klestí.

SDH Dubičné
Dětský maškarní karneval

V sobotu 15. února 2020 hasiči z Dubičného pořádali od 15 hodin pro nejmenší
hasičský dětský maškarní karneval. Proto se hasiči sešli již v průběhu
pracovního týdne, aby vyzdobili balonky, řetězy a dalšími třpytivými
ozdobami kulturní sál restaurace U Žáby. Pro děti byl připraven bohatý
program se spoustou písniček, které byly vystřídány společnými tanečními
sériemi. Všechny děti se také s nadšením zapojily do soutěže o hodnotné ceny
v podobě hasičského auta, stanu,
různých her, lego stavebnic nebo
poukázek do blízkých zábavních
a sportovních areálů.
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Hasičský ples 2020
V pátek 21. února 2020
Sbor dobrovolných hasičů
Dubičné

uspořádal

v restauraci
hasičský

U

Žáby

ples.

Přípravy

již

několik

probíhaly

týdnů před plánovaným
termínem plesu. Místenky do sálu se vyprodaly téměř všechny již
v předprodeji. Nemalým přínosem a usnadněním organizování
akce bylo pořízení nových židlí a stolů, které Obec Dubičné
zakoupila u SOU Lišov. K tanci a poslechu hrála roky osvědčená
kapela B Quintett. Tradiční součástí programu byla dámská
růžičková volenka a bohatá tombola, která měla hned dvě hlavní
ceny v podobě selete divočáka. Zpestřením programu letošního
plesu se také stala dražba statného divočáka.

Zájezd do Bad Füssingu

Již několik let po sobě hasiči pořádají ve spolupráci s CK Saturn začátkem března zájezd do termálních
lázní v Bad Füssingu v Německu. V letošním roce termín připadl na sobotu 7. března. V té době se šíření
nového koronaviru řešilo ještě především v Číně, v Evropě se objevila nákaza v Itálii, ze které se
postupně začala šířit všemi směry. Protože vláda nevydala ještě žádná opatření týkající se cestování do
zahraničí, několik přihlášených vycestovalo do Německa a využilo asi na dlouhou dobu poslední
možnost podívat se za hranice republiky. Vzhledem k stávající situaci byl areál lázní v Bad Füssingu
poloprázdný a koupání bylo velmi příjemné.
SDH Dubičné

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

2020.

Své

náměty

zasílejte

mistostarosta.dubicne@gmail.com. Děkujeme.
Redakční rada Dubičanského zpravodaje:
Mgr. Jaroslava Tesařová, Mgr. Jaroslava Petřeková, Ing. Veronika Humlerová, Ph.D.

Dubičanský zpravodaj

na

emailovou

adresu

