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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
setkáváme se opět po třech měsících u Dubičanského zpravodaje, abychom se dozvěděli, co je v obci
nového, co se nám povedlo či co nás trápí. S létem přichází čas prázdnin a dovolených, a tak stejně jako
loni apelujeme na zabezpečení vašich domů a samozřejmě také na opatrnost při sdílení informací
o vašem odjezdu na sociálních sítích. Přejeme vám mnoho příjemných letních zážitků.
Redakce Dubičanského zpravodaje

Kulturní program na 3. čtvrtletí roku 2016
27. srpna
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Noční hasičská soutěž

pořádá SDH Dubičné

_____________________________

Změna programu vyhrazena.

Významná jubilea oslavili
duben

Ludmila Pouzarová

75 let

červen

Pavel Prchlík

70 let

Aktivity obecního úřadu
Během letních prázdnin bude obecní úřad pro veřejnost otevřen pouze
ve středu od 16 do 18 hodin.
Dotace
Jak jsme vás již informovali v předchozích
zpravodajích, obec Dubičné podávala dvě žádosti
o dotaci s realizací v letošním roce. První žádost
byla
v rámci
Programu
obnovy
venkova
Jihočeského kraje, a to na zahradní traktor. Tato
žádost byla podpořena Krajským úřadem
Jihočeského kraje a obec pořídila zahradní traktor
v hodnotě 257 900 Kč. Kraj na něj přispěje přesně
polovinou, tzn. 128 950 Kč.
Druhá žádost o dotaci byla ze státního dotačního programu obcím „Dotace pro jednotky SDH obcí“ na
koupi dopravního automobilu pro zásahovou jednotku obce. Žádost byla podpořena jak Hasičským
záchranným sborem, tak i Krajským úřadem Jihočeského kraje. Výběrové řízení na dodavatele
dopravního automobilu v měsíci červnu bylo pro nedostatek doručených nabídek zrušeno. V nejbližší
době proběhne nové výběrové řízení.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova
Obec Dubičné se v tomto roce přihlásila do soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Cílem
této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na
význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem
„Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo
pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce
2007.
Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním Dnu malých obcí v Praze. Organizace soutěže probíhá ve
dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole.
Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá
stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Obce přihlášené do
soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity
občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory
energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry
a informační technologie obce. Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže Evropská cena
obnovy vesnice.
V rámci soutěže mohou obce získat následující ohodnocení:









Zlatá stuha - za vítězství v krajském kole
Modrá stuha - za společenský život
Bílá stuha - za činnost mládeže
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova - ocenění příkladných staveb realizovaných v duchu
Programu obnovy venkova
Dále mohou obce získat čestná uznání a diplomy.

Naší obec navštívila krajská hodnotitelská
komise 9. června 2016 ve 14 hodin. Komise
byla složená ze starostů obcí, dále zástupců
organizací veřejné správy a organizací
činných na venkově (Svaz měst a obcí,
Památkový ústav, Ministerstvo zemědělství,
apod.). Na prezentaci jsme měli vyhrazeno
pouze 120 minut, do kterých jsme snažili
natěsnat vše podstatné a zajímavé z naší
obce. Komisi jsme přivítali před obecním
úřadem a provedli ji obcí. První zastavení
bylo u kapličky na návsi, kde jsme řekli něco málo k historii a paní Mgr. Zuzana Zaimlová zazpívala
píseň „V Dubičným na kopci“. Procházka dál pokračovala k pomníku padlým, kde byla opět zmíněna
historie a také činnost mladých hasičů. Třetí zastavení bylo u kopce „Dubičáku“, kde se komise
dozvěděla o lyžařském vleku, soutěžích a akcích, které na něm pořádáme, ale i o letišti, které tu dříve
bývalo.
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Další část programu byla na obecním úřadě, kde jsme komisi seznámili s činností
úřadu, podporou dětí a seniorů, s plánem rozvoje, a také s kulturní činností v obci.
Aby se komisi informace lépe vstřebávaly, napekla pro ně paní Mgr. Jana
Harazimová sladké i slané dobroty. Poté jsme zamířili do hasičské klubovny, kde
byl představen sbor dobrovolných hasičů a kolektiv mladých hasičů. Než komise
opustila hasičskou klubovnu, děti jim na přání starosty hasičů Ludvíka Petřeka
předaly medaile k 80. výročí založení sboru.
Na závěr jsme komisi vzali do sálu restaurace U Žáby, kde pro ně pan Miroslav
Mrázek připravil pohoštění a zde jsme také promítali závěrečné třicetiminutové
video. Ve videu, které připravily Bc. Jarka Petřeková a Daniela Petřeková, jsme
komisi seznámili, s tím, jak to vypadá ve všech místních částech, protože v tak krátkém čase, který nám
byl na prezentaci vyhrazen, bychom jim vše ukázat nestihli. Video bylo také plné záběrů z kulturních
akcí a vystoupení dětí. Čas, který jsme na prezentaci měli, jsme naplnili beze zbytku a vše „klaplo“, jak
mělo. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří pomáhali s přípravou akce, organizací i prezentací
obce. Na konci června proběhlo vyhodnocení soutěže a naše obec získala Čestné uznání za příkladnou
činnost sboru dobrovolných hasičů.

Myslivecké sdružení
Výzva mysliveckého sdružení
V části Malé Dubičné byl od začátku letošního
roku nalezen již druhý kus srnčí zvěře, stržený
psem. V tomto případě to byla vodící srna
s mléčnými žlázami, to znamená, že zahynou
ještě další dvě nedorostlá srnčata, která někde

zanechala. Srna měla prokousané hrdlo a po
celém těle známky zápasu. Zřejmě velmi
bolestivá smrt. Apeluji na majitele psů, zejména
velkých plemen, aby je nenechali volně pobíhat
a nedocházelo tak k takto smutným koncům.
Josef Sobíšek, Předseda MS Dlouhý Vrch

Sbor dobrovolných hasičů Dubičné
Sportovní okénko
Začátkem května probíhala obvodová kola hasičských soutěží. Mladí hasiči soutěžili v Olešníku, kde
starší i mladší žáci obsadili shodně celkové 2. místo a tím postoupili do okresního kola ve Zlivi. Zde ve
velké konkurenci obsadili mladší krásné 4. místo a starší 7. místo z celého okresu České Budějovice.
Ani dospělí nezaháleli, na obvodové soutěži ve Zvíkově obsadili muži 2. místo, ženy 1. místo a ženy nad
30 let také 1. místo. Obě družstva žen postoupila do okresního kola, které se konalo na SKP v Českých
Budějovicích. Tady ženy obsadily 2. místo a ženy nad 30 let 3. místo z celého okresu České Budějovice.
Tím ale soutěžní činnost v kalendářním roce nekončí, spíše začíná.
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Pouťový den a oslavy 80. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Dubičném

„Dne 8. prosince 1936 svolal starosta obce Dubičné p. Kraus veškeré občany za účelem založení
hasičského sboru v obci do hostince Rudolfa Ješuty. Podle nařízení Okresního úřadu v Českých
Budějovicích vyzval starosta obce po usnesení obecní rady a obecního zastupitelstva v Dubičném, aby
občané uvážili nutnost této pomocné složky při požáru, povodních a jiných živelných katastrofách.
Starostou hasičského sboru byl zvolen pan Jan Pouzar, velitelem pan Štěpán Fencl. Obec Dubičné
darovala jako základ sboru se schválením obecního zastupitelstva, finanční komise a obecní rady
4 000 korun československých na zakoupení hasičské výzbroje a pracovních obleků. Dále se usnesla, že
zakoupí sboru dvoukolovou motorovou stříkačku. Slavnost svěcení stříkačky spojená s polní mší svatou
byla pořádána dne 16. května 1937. Zúčastnilo se celkem 12 sborů z okolních obcí.“ Sbor postupně
procházel obdobími rozkvětu a stagnace. Přesto se hasičský sbor
zachoval až do dnešních dnů a v současné době má sbor
dobrovolných hasičů v Dubičném 108 členů.
V sobotu 11. června 2016 náš sbor oslavil 80. výročí svého založení.
Oslavy probíhaly spolu s pouťovým dnem v Dubičném.
Dopoledne u kapličky ve Velkém Dubičném probíhala mše svatá.
Po dvanácté hodině se do Dubičného začali sjíždět hosté ze
spřátelených hasičských sborů, někteří se svými hasičskými
prapory, jiní přivezli na ukázku svou hasičskou techniku.
Ve dvě hodiny odpoledne se průvod hasičů vydal pochodovým
krokem směrem k parku na návsi, kde za hudebního doprovodu paní Zuzany Zaimlové a Elišky
Dvořákové hasiči položili věnec k pomníku. Všichni přítomní vzdali čest památce padlým dubičanským
vojínům v 1. světové válce. Potom se průvod přesunul ke kapličce. Zde proběhlo svěcení nového
dubičanského hasičského praporu. Po předání pamětních stuh na prapory a pamětních medailí
následovalo hromadné focení a volná zábava. Během odpoledne ještě proběhla ukázka Hasičského
záchranného sboru z Českých Budějovic, Ledová show s ukázkou práce se suchým ledem a tekutým
dusíkem a promítání o Dubičném. Během dne k tanci a poslechu hrála kapela K - CLUB.
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Nabídka fotografií ze svěcení hasičského praporu
Sbor dobrovolných hasičů nabízí všem zájemcům možnost objednat si fotografie pořízené při svěcení
praporu dne 11. 6. 2016 panem Jiřím Hoschnou. Velká společná i malé fotografie budou ke zhlédnutí na
obecním úřadě v úředních hodinách od 16 do 18 hodin ve středu 13. a 20. července.

Úspěch dubičanských mladých hasičů v celorepublikovém kole PO očima dětí
Mladí hasiči z Dubičného se od počátku existence svého kolektivu každý rok zapojují do celostátní
literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Po několika úspěších v minulých letech
v okresním a krajském kole, letos přišel ohromný úspěch. Linda Buchalová se svou básničkou na téma
Dubičné má výročí postoupila do celorepublikového kola, kde obsadila ve své kategorii úžasné 3. místo.
V jedné malé vesničce,
říkal hasič hasičce:
„Na Plamen teď trénujem,
o pohár tak bojujem.

Hasička to bere hned:
„Přece nejsem žádný kmet!“
Na soutěž se rozjeli,
konkurenci neměli.
Velká radost panuje,
trofej družstvem koluje.

Přidej se k nám, bude sranda,
pojede tam celá banda.
Útok, braňák, štafeta,
k obědu je bageta.

Letos to však nekončí,
Dubičné má výročí!
Máme velké plány,
pojďte slavit s námi!

Párkrát za rok brigáda,
je to prostě paráda.“

Hasičská soutěž v Dubičném
Jen týden po hasičských oslavách výročí založení sboru jsme na Dlouhém vrchu pořádali hasičskou
soutěž v požárním útoku, které se zúčastnilo celkem 42 družstev hasičů, z toho 19 družstev dětí. Náš
sbor se zúčastnil v hojném počtu osmi družstev, z nichž se šest družstev umístilo na medailových
pozicích. Nedílnou součástí dubičanské soutěže byl v úvodu tradiční přelet letadel nad Dlouhým
vrchem a v závěru rozzářené tváře dětí, když každé družstvo dostalo obří meloun.

SDH Dubičné

Stavění máje
Dne 30. dubna se po celé republice již tradičně staví máj. Ani Dubičné nezůstalo pozadu a mohlo se
pyšnit hned dvěma krásnými májkami, jednou v části Samoty a druhou ve Velkém Dubičném.
Samozřejmě, tak jako každá akce, se ani tato neobešla bez důkladných příprav. Občané hlídali máje až
do brzkých ranních hodin.
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Starosta obce informuje …
Obecní byt
Slečna Denisa Jungmannová ohlásila (po pěti letech nájmu) ukončení nájemní smlouvy k obecnímu bytu
v objektu obecního úřadu k 30. 6. 2016. Obec Dubičné hledá i tímto způsobem nového nájemce.

Oprava kanalizace
V dolní části obce Dubičné proběhla v květnu oprava zborcené kanalizace v délce 70 m a s tím spojená
oprava chodníku a jednotlivých vjezdů. Firma Stavitelství Matourek s.r.o. ji provedla ve velmi dobré
kvalitě.

Lesní hospodářství
Na základě doporučení pracovníka lesního dozoru z Hluboké nad Vltavou došlo v průběhu dubna
a května k vykácení 40 arů obecního lesa (částečně napadeného lýkožroutem).
Bylo vykáceno cca 90,5 m3 dřevní hmoty. Průměrná prodejní cena dřeva po odpočtu všech nákladů byla
cca 1200 Kč/m3 pro smrk (tř. B. C, D vč. paliva) a 940 Kč/m3 pro borovici (tř. B. C, D vč. paliva). Obecní
rozpočet byl tak posílen o 103 000 Kč. Jelikož obecní lesy (cca 13 ha) jsou přestárlé, budeme v obnově
lesa i nadále pokračovat.

Sečení trávy
Dle zákona musí obec sekat trávu na obecních pozemcích nejméně 2x ročně. Je logické, že
upřednostňujeme centrum vesnice. Bohužel síly obce nestačí na to, aby se v okrajových částech obce
seklo častěji. Tyto problémy mají všechny obce, zvláště v letošním roce.

Poděkování
Obec Dubičné děkuje většině občanů obce za pomoc při údržbě obecního trávníku, který přiléhá k jejich
nemovitostem. Vyjadřují tak svůj kladný vztah ke své obci a k péči o hezké prostředí.

Veřejné osvětlení
Obec Dubičné spravuje celkem 87 kusů elektrických výbojkových lamp. Z toho 57 ks ve Velkém
Dubičném, 20 ks na Samotách a 10 ks na Malém Dubičném. Všechny sloupy jsou pro snadnou
identifikaci očíslovány takto:




na Samotách S1 až S 20
na Malém Dubičném MD 1 až MD 10
ve Velkém Dubičném D1-10, R1-12, K1-9, H1-6, C1-12, U1-8.

Žádáme naše občany, aby poruchy veřejného osvětlení hlásili telefonicky na číslo 602 436 150 (starosta)
nebo 608 528 166 (správce veřejného osvětlení Jiří Buchal). Nahlášení poruchy (číslo sloupu) můžete
provést i formou SMS nebo e-mailem na obec@dubicne.cz.

Obecní projekty




Projekt komunikace Malé Dubičné - Samoty by měl být hotov dle příslibu projektanta v červenci
Studie proveditelnosti rybníku pod OÚ bude do konce června
Zpracovatelem 1. změny územního plánu obce bude architektonická kancelář Ing. arch. Daňka
starosta obce Ing. Vladimír Hronek
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Historické okénko
Odezva tzv. Velké války v Dubičném
K večeru dne 28. června 1914 došla i do Dubičného
zpráva, že téhož dne dopoledne byli v Sarajevu
zavražděni jeho výsost arcivévoda František
Ferdinand, následník rakouského trůnu a jeho žena
vévodkyně z Hohenbergu. Přes rozporuplné zvěsti,
které do obce docházely, občané většinou věřili, že
mír zůstane zachován. Dne 28. 7. 1914 však císař
vyhlásil válku Srbsku a dne 31. 7. 1914 všeobecnou
mobilizaci.
Do 24 hodin se museli záložníci hlásit u svých
bývalých pluků. Po vesnici se ozýval pláč matek
a manželek. Bláhové bylo přesvědčení, že válka za
14 dní skončí. Trvala čtyři roky. Ženám vojáků byly vypláceny mizivé podpory, potraviny byly na lístky.
Přicházely smutné zprávy o mrtvých a zraněných. Nedostatek potravin začínal být všeobecný. Po celou
dobu války byl starostou obce Dubičné Pouzar Jan, rolník č. p. 39. Tou dobou měl starosta nesnadné
úřadování, poněvadž měl ve válečné době mnoho práce a zodpovědnosti. V obci byly prováděny
takzvané rekvizice, které vykonávalo vojsko a kontrolovalo hospodářům veškeré zásoby obilí, mouku
a dobytek ve stájích. Co uznala rekvizice za přebytečné, museli hospodáři dát eráru pro vojsko válečné.
Dále byly na jaře 1915 zavedeny tzv. lístky na veškeré živobytí, lístky chlebové a moučné, kávové,
cukrové a další. Tyto lístky musel starosta vydávat dle počtu členů rodin až do r. 1919.
Odhaduje se, že z českých zemí padlo ve válce zhruba 300 000 mladých mužů české a německé
národnosti. Do československých legií v Rusku vstoupil jeden statečný. Jmenoval se Štěpán Fencl a stal
se později starostou obce (1928 - 1932). Jeho potomci žijí v Dubičném dodnes. Z naší obce bylo povoláno
asi 40 mužů, z nichž 12 zahynulo:
Narozen
Padl
Věk
Emil Ješuta, kuchař, č. p. 38

23. 08. 1887

20. 10. 1914

27

Jan Kříž, č. p. 26

27. 12. 1888

11. 04. 1915

27

Josef Kříž, č. p. 26

09. 11. 1894

03. 08. 1916

22

Johann Schaffelhofer, č. p. 4

25. 02. 1891

26. 07. 1915

24

Jakob Sauer, č. p. 18

22. 07. 1888

27. 02. 1915

27

Martin Sauer, č. p. 18

10. 10. 1894

11. 11. 1916

22

Adalbert Neubauer, č. p. 36

23. 04. 1887

15. 09. 1915

28

Antonín Pinz, č. p. asi 15

16. 01. 1884

16. 09. 1915

31

Johan Sauer, č. p. 9

17. 12. 1874

26. 04. 1916

42

Tomáš Mikšátko, č. p. 7

12. 12. 1874

09. 01. 1917

43

František Zahradník, č. p. 1

07. 01. 1884

25. 01. 1917

33

Josef Erhart, nezvěstný, č. p. 11

11. 11. 1891

29. 01. 1918

27
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Všichni padlí pocházeli z Velkého Dubičného. Většina z nich byla německé národnosti. Paní Křížová
z č. p. 26 přišla o 2 syny. Stejně jako paní Sauerová z č. p. 18. Někteří potomci padlých vojínů žijí
v Dubičném dodnes. Jedná se o vnoučata Tomáše Mikšátka (Vladimír a Václav Mikšátkovi, Jamila
Mikšátková - Švábirtová, Vlasta Mikšátková - Dašková, Marcela Mikšátková - Ševčíková). Po Josefu
Erhartovi zde žije potomek Miroslav Opekar (nezvěstný byl bratrem jeho babičky).
První zpráva o vyhlášení samostatnosti Československé republiky se do Dubičného dostala již 28. října
1918. Vyvolala obrovskou radost, že se vrátí domů všichni toužebně očekávaní rodinní příslušníci.
Německy napsané nápisy byly prozatím alespoň zamazány blátem. Vojáci z poražených rakouských
armád se vraceli domů hned začátkem listopadu 1918 po dlouholetých útrapách a s velkými nadějemi.
Přicházeli domů v době, kdy se celá země radovala z tolik očekávaného míru, z národního osvobození
a z nově nabyté státní samostatnosti. Důsledky války ovšem byly znát na každém kroku, i když válečná
vichřice Dubičné přímo nepoznamenala. Do naší obce se po válce vrátilo i několik občanů z ruského
zajetí.
U občanů obce Dubičné povstala myšlenka na postavení
památníku padlým vojínům ve světové válce. Pořádaly se
taneční zábavy a čistý zisk byl přenechán ve prospěch
pokladny pro postavení pomníku, na který se střádalo 3 roky.
Nejvíce na pomník přispěli pozůstalí padlých. Pomník byl
objednán v Besednicích u kameníka pana Nováka (bratr
starosty) za 3 000 korun.
Památník byl slavnostně přivezen na 4 ověnčených vozech
místními hospodáři, kteří jej přivezli zdarma a sice: Antonín
Kříž č. p. 15, Zahradník Vojtěch č. p. 1, Povischer Jan č. p. 2,
Novák Antonín č. p. 25 a postaven byl uprostřed návsi.
Pomník pak byl o svatodušních svátcích v červnu 1922
vysvěcen a odhalen za velké účasti obecenstva a každoročně
se v den výročí konala slavnost, průvod k pomníku. Největší
zásluhu o postavení pomníku mají Novák Antonín, rolník
č. p. 25 (starosta), Sauer Václav, železniční zřízenec, č. p. 47,
Mikšátko František, žel. zřízenec, č. p. 7. Starosta Antonín
Novák, zakladatel pomníku, zemřel ve funkci v roce 1925. Byl
mu proto dodatečně zřízen malý pomníček vedle pomníku
padlých.
Zdroj: Kronika obce Dubičné, osobní archiv autora, veřejné zdroje
starosta obce Ing. Vladimír Hronek
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