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Slovo starosty
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
léto se nezadržitelně přiblížilo a mnozí z vás se na něj poctivě připravují, ať už na svých zahrádkách nebo
dokončením restů v práci. Ani my na obecním úřadě jsme nezaháleli a na léto jsme obec pořádně
připravili. O tom, jak to všechno probíhalo, se dočtete na následujících stránkách.
Chtěl bych Vám popřát, abyste si léto a zasloužené volno užili a načerpali síly.
Ing. Vladimír Hronek

Kulturní program na 3. čtvrtletí roku 2015
29. srpna

16:00
19:00

Loučení s prázdninami
Noční hasičská soutěž

pořádá OÚ a SDH Dubičné
pořádá SDH Dubičné

__________
Změna programu vyhrazena.

Knihovna
Knihovna v Dubičném je pro veřejnost znovu otevřena. Výpůjční doba se nemění, úterý od 18:00 do 20:00
hodin. Těší se na Vás nová knihovnice, paní Zdeňka Maňhalová.

Významná jubilea oslavili
květen

Jan Novotný

75 let

červen

Pavel Ševčík

70 let

Aktivity obecního úřadu
Během letních prázdnin bude obecní úřad pro veřejnost otevřen pouze ve středu od 16:00 do 18:00
hodin.
V předchozích zpravodajích bylo zmíněno, že obec na konci roku 2014 podávala několik projektů s žádostí
o dotace. Na projekt „Technická úprava sběrného dvora“ obec získala od Krajského úřadu Jihočeského
kraje dotaci ve výši 60 % nákladů, tzn. 90 000 Kč. Za tyto peníze obec pořídí buňku, jako zázemí pro
obsluhu, zpevní plochu a provede zabezpečení dvora. Na druhý projekt „Kanalizace Dubičné II. etapa,
Malé Dubičné a Samoty“ obec získala od Krajského úřadu Jihočeského kraje dotaci ve výši 60 000 Kč na
úhradu úroků z úvěru.
Poslední projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dubičné“ podaný v březnu 2015 byl podpořen.
Celkové výdaje na projekt činí 900 000 Kč, z Fondu soudržnosti (fond Evropské unie) a Státního fondu
životního prostředí ČR získá obec 89 % finančních prostředků, tzn. 801 900 Kč. V rámci tohoto projektu
bude pořízen lehký užitkový vůz, dva kontejnery na bioodpad a biodegradabilní pytle.
Všechny tři projekty jsme začali realizovat a o výsledku Vás budeme informovat v dalším zpravodaji.

Hurá na dovolenou!
Začíná období prázdnin a dovolených, které se často stává rájem pro zloděje. Je třeba vyvarovat se
nejčastějších chyb, které zlodějům nahrávají:




nezveřejňujte termín odjezdu a délku pobytu na dovolené,
v průběhu dovolené neukládejte aktuální fotografie a informace na sociálních sítích,
nezatahujte závěsy a žaluzie.

Doporučujeme:








zajistěte si někoho z rodiny nebo ze známých, aby zaléval květiny, větral, vybíral poštu apod.,
vypněte elektrická zařízení (kromě ledničky, mrazničky, bezpečnostních zařízení atd.),
uzavřete hlavní přívod vody a plynu,
ponechte u známých rezervní klíče od domu pro případ, že by došlo k nemilé události ve vašem
domě,
sdělte známým kontakt na vás, abyste se v případě potřeby mohli urychleně vrátit domů,
domácnost si pojistěte alespoň krátkodobě na dobu dovolené,
vytvořte zdání, že v domě je přítomna nějaká osoba.

Šťastnou dovolenou plnou slunce a nezapomenutelných zážitků bez šokujících překvapení po návratu
domů.

Postřehy z třídění odpadu
Třídění odpadu je neodmyslitelnou součástí dnešní doby. Každý výrobce se snaží ohromit zákazníka
svými výrobky tak, aby už při pohledu na obal výrobku zákazník nabyl dojmu, že právě to je ta věc, kterou
si musí pořídit. Již v minulém čísle zpravodaje jsme upozorňovali, jak, co a kam třídit. Přesto nám stále
v rukách zůstávají odpady, s kterými si zjevně nevíme rady. Proto pár dobrých tipů:












směsný komunální odpad přece patří do popelnice, ne v objemných pytlích do kontejnerů;
každý kontejner je určen pro určitý druh odpadu (např. skleněné lahve patří do skla a ne do
papíru). Ostatní odpad patří na sběrný dvůr jako např. pytle plné hadrů od oleje a sprejů, které
byly nalezeny v uplynulých dnech v kontejnerech na papír;
do tříděného odpadu nepatří třeba plechovky od piva, pytle od cementu, krabičky od vajec;
odpad nestavíme k plným kontejnerům, využijeme jiné stanoviště v obci, popř. sběrný dvůr.
Rozlétané papíry a plasty při nepřízni počasí hyzdí malebnost obce a narušují dobré sousedské
vztahy (nikdo nestojí o cizí odpadky na svém pozemku);
odpad, který se objemově nevejde do kontejneru, odvezeme na sběrný dvůr. Především velké
skleněné lahve, kusy skel a akvária jsou na veřejných prostranstvích nebezpečím pro naše děti;
vymyté krabice od džusu, od mléka patří pouze do kontejneru s oranžovou nálepkou na nápojové
kartony;
veškerý tříděný odpad, především krabice a PET lahve, sešlapujeme a skládáme do minimálních
rozměrů. Dnešní doba počítačů a sociálních sítí nám totiž nabízí mnoho způsobů, jak sousedům
ukázat, že jsme si pořídili nějakou novou drahou krásnou věc, a tak není třeba nechávat
v kontejnerech krabice nesešlápnuté;
vedeme děti k třídění odpadu. Neposíláme je ale s odpady do kontejnerů, když neví, jak třídit,
anebo nedosáhnou do kontejneru.
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Starosta obce informuje…
Dálnice D3
V pátek dne 17. dubna 2015 byli na českobudějovickou radnici pozváni starostové obcí, jichž se bude
stavba dálnice D3 bezprostředně dotýkat. Za přítomnosti ministra dopravy Dana Ťoka, vedení krajského
úřadu a města České Budějovice, byl ředitelem ŘSD přednesen návrh na zrušení dvou dálničních
přivaděčů (Hlinsko a Hodějovice).
Překvapením bylo, že město na jejich realizaci netrvá, ač D3 měla zároveň plnit funkci městského
obchvatu. Jednotliví starostové byli vyzváni k přednesení svých připomínek. Nejvíce připomínek měli
starostové Rudolfova, Dubičného, Srubce a Roudného. Dosavadní spojnice Dubičného a Hlinska (silnice
3. třídy 0341) měla být před Hlinskem redukována pouze na průchod pro chodce a průjezd pro cyklisty.
Požadavek obce Dubičné, aby stávající silnice zůstala průjezdná alespoň pro osobní automobily a sanitky,
byl zaprotokolován a bylo přislíbeno, že projektant náš požadavek přezkoumá.
Nedávno nám bylo oznámeno, že pod tělesem dálnice může být podjezd o světlé výšce cca 3 m. Tento
příslib je pouze telefonický od náměstka primátora města pro dopravu, Ing. Konečného. Při této
příležitosti jsem navrhl zřízení souběžné komunikace těsně s dálnicí D3 mezi Vrátem a Dobrou Vodou,
čímž by se zlepšilo i spojení Dubičného se Suchým Vrbným (propojení Rudolfovské a Dobrovodské
silnice). Zároveň by se obci odlehčilo od tranzitu Rudolfov - Dobrá Voda.
Dálnice by se podle ministra měla začít stavět na podzim 2016 nebo začátkem roku 2017. Peněz je údajně
dost. Slibů jsme ale slyšeli ohledně dálnice již mnoho.

Lesní hospodářství
Obec Dubičné vlastní zhruba 14 ha lesních
pozemků. Dle lesního dozoru, pana Valenty, jsou
převážně v zanedbaném stavu a je třeba s nimi
„něco dělat“. V květnu a červnu došlo k ošetření
5 let staré půlhektarové výsadby (dub, buk)
metodou vyžínání (kosa, křovinořez, mačeta)
a následně k chemickému ošetření prostředkem
Dominátor v pětiprocentní koncentraci. Jedná se
o výsadbu na Malém Dubičném „za Tůmů
vpravo“. Práce provedli pánové Janda František
a Buchal Jiří dle pracovníka lesního dozoru
vzorným způsobem. Tentokrát byla vynechána
firma, která údržbu výsadby prováděla dosud.
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Ta vzorně akorát fakturovala. Jak vypadala
výsadba před a po ošetření je vidět na obrázcích.

Dne 23. června 2015 byla lesním dozorem, panem
Valentou, vytyčena dvě místa „za Tůmů“ a „pod
Tůmů“ k vykácení. Jedná se celkem asi o 210 m3
dřeva. Po chemickém ošetření, bez něhož se
přemnoženého ostružiní nelze zbavit, dojde
následně k nové výsadbě dle projektu, který nám
tento lesní hospodář zdarma zpracuje. Bez tohoto
plánu nelze údajně dostat od státu dotaci na
zalesnění.

www.dubicne.cz

Dotace na pracovní místo obecního údržbáře
Mimo dále uvedených úspěšných dotací, obdržela obec od úřadu práce dotaci 180 000 Kč/rok na pracovní
místo pana Jiřího Buchala.
Stavba multifunkční budovy
V květnu byla vypracována studie multifunkční budovy. Budova bude obsahovat zázemí údržby obce,
prostory pro dobrovolné hasiče, zázemí pro zásahovou jednotku, klubovnu pro mladé hasiče a rezervu
pro vybudování 2 bytových jednotek. Tato studie je vyvěšena k připomínkování za výlohou hasičské
klubovny ve Velkém Dubičném. Je ještě několik měsíců času, než se začne zpracovávat realizační projekt.
Cílem je široký konsensus s projektem této potřebné budovy, o které se mluví již mnoho let.

Opěrná zeď u restaurace U Žáby
V současnosti pracuje zastupitel Ing. Karel Harazim s projektantem Ing. Nedorostem a statikem
Ing. Zikmundem na nejvýhodnějším technickém a ekonomickém řešení zdi a parkoviště.

Pronájem obecních pozemků
K dnešnímu dni jsou pronajata všechna pole
a louky, které obec Dubičné vlastní. O obecní
pozemky se podělili 4 pachtýři (pánové Filip,

Fencl, Uhlíř a Farma Hůry) za průměrnou roční
cenu cca 2 000 Kč/ha. Jedná se o 4,3 ha polí
a 14,5 ha luk.

Měření rychlosti
V současné době probíhá na Malém Dubičném namátkové měření rychlosti Policií ČR.
Váš starosta obce Dubičné, Ing. Vladimír Hronek

Kultura
Stavění máje
V lidové tradici je květen spojen se stavěním
májek. Obyčej stavění májových stromů je velmi
starý. Snad je to pozůstatek prastarých jarních
slavností, kdy strom představoval strážného
ducha obce. Strom musel být silný, rovný
a vysoký. Ověnčený strom představuje také
symbol lásky, kdy chlapci stavěli májky před
domy svých dívek.
Také v naší obci se 30. dubna ve všech třech
částech – Velké Dubičné, Malé Dubičné a Samoty
vztyčily máje s hladkým bílým oloupaným
kmenem, barevnými fábory a ozdobeným
věncem. I tentokrát všichni májky hlídali až do
rána, aby je nemohl nikdo pokácet.
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Výlet ke dni dětí
Léto se začalo blížit a s ním i Mezinárodní den
dětí. Obec Dubičné uspořádala pro naše nejmenší
výlet. V neděli 31. května ráno přijel na náves do
Velkého
Dubičného
objednaný
autobus.
Nedočkavé děti se svými rodiči nastoupily
a vyjelo se směrem k Táboru. První exkurze
proběhla v Muzeu čokolády a marcipánu. Při
prohlídce
vystavených
figurek,
které
představovaly mnoho známých pohádkových
postaviček, Barbie panenky nebo postavu
Jaromíra Jágra v životní velikosti, se zdálo až
nemožné, že jsou z marcipánu. Součástí
prohlídky byla malá ochutnávka, která mnohé
navnadila k další konzumaci čokoládových
a marcipánových výrobků v čokolatérii.
Nejmenší z návštěvníků si v tvořivé dílně mohli
vyrobit drobné suvenýry z marcipánu, které si
přivezli domů.

Výlet pokračoval prohlídkou Lego muzea
v Táboře. Sbírka soukromého majitele uchvátila
nejenom děti. I dospělí žasli nad modely
známých skutečných nebo filmových domů, lodí,
aut atd. Po obědě se všichni přesunuli autobusem
do aquaparku v Jindřichově Hradci. Bublinky,
masážní trysky a tobogán zabavily děti na celé
dvě hodiny. Návrat domů v podvečerních
hodinách byl plný dojmů a zážitků.

Pouť v Dubičném
A zase bylo tropické vedro. V sobotu 13. června, přímo na sv. Antonína, obec spolu s SDH Dubičné
pořádala pouťové oslavy v obci. Od 13:00 hodin probíhala hasičská soutěž v požárním útoku pod
Dlouhým vrchem. Po zahajovacím nástupu následoval přelet letadel.

Soutěžilo se v pěti různých věkových kategoriích: muži, muži nad 35 let, ženy, mladší žáci, starší žáci.
Počet soutěžních družstev se v posledních letech pohyboval mezi dvaceti a třiceti, letos se zúčastnilo
celkem padesát jedna družstev, z toho 18 družstev dětí. V této konkurenci se dubičanským družstvům
podařilo získat tři medailové pozice: muži 2. místo, mladší žáci 3. místo, starší žáci 2. místo. Všichni
soutěžící byli v závěru soutěže odměněni. Každé družstvo dětí dostalo kromě sladkostí a drobností za
odměnu melouna.
Během odpoledne chvilkami foukal silný nárazový vítr, který zničil několik slunečníků. Od Českých
Budějovic se obloha zatáhla černými mraky, začalo se blýskat a lidi skropilo několik prvních kapek.
Naštěstí se Dubičnému vyhnula jak bouřka, tak kroupy, které postihly některé z blízkých obcí. Večer hrála
pod Dlouhým vrchem k poslechu kapela Divá Bára.
Od 17:00 hodin u kapličky na návsi ve Velkém Dubičném sloužil mši svatou páter Miroslav Šašek
z děkanství v Českých Budějovicích.
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Sdružení dobrovolných hasičů Dubičné
Mladí hasiči Dubičné
Jakmile se na jaře udělalo trochu hezké počasí,
zanechali jsme zimní přípravy v klubovně
a začali jsme trénovat venku pod Dlouhým
vrchem. Ne vždy nám počasí přálo. Na nácviky
požárních útoků s vodou jsme si letos museli
počkat až do konce dubna.

byly krásnou odměnou za roční práci nejen pro
vedoucí, ale i pro rodiče, kteří tvoří
nepostradatelnou část sportovního zázemí svých
dětí, podporují je, pomáhají jim a účastní se jejich
soutěží.

Hned první květnovou neděli jsme se zúčastnili
druhé závěrečné části obvodního kola hry
Plamen v Dubném. Mladším žákům se vedlo
o něco lépe než starším a podařilo se jim
postoupit do okresního kola. Tréninky jsme
zintenzivnili na dvakrát týdně, protože
v soutěžním týmu bylo mnoho nových malých
dětí a nechtěli jsme být v dalším kole za úplné
outsidery. V sobotu 30. května se od rána konalo
okresní kolo ve sportovním areálu ve Zlivi.
Výkony našich malých dětí byly obdivuhodné,
nad očekávání a především bez chyb. To vše
dohromady nám vyneslo 3. místo z více jak třiceti
družstev v okrese České Budějovice. Rozzářené
oči našich malých hasičů s medailemi na krku
Okresní kolo v požárním sportu
V sobotu 6. června dopoledne se ženy hasičky
zúčastnily okresního kola soutěže hasičských
družstev v kategorii ženy nad 30 let, do které
postoupily po vítězství v kole obvodním. Ženy se
staly vítězkami okresu České Budějovice již
počtvrté v posledních pěti letech, jednou se
umístily na druhém místě. Muži se v obvodním
kole ve Velechvíně umístili na krásném 2. místě.
SDH Dubičné
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