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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
dětem začaly školní prázdniny a mnoho z vás se jistě chystá na letní dovolenou nebo alespoň na
prodloužený víkend. Přejeme vám, abyste si tento čas odpočinku ve zdraví užili a aby vám přálo počasí.
Nezapomeňte však, že sdílením vaší dovolené na sociálních sítích také říkáte, že váš dům je na čas
opuštěný a mohlo by vás při návratu čekat nemilé překvapení. Svou dovolenou se tedy raději pochlubte
až po návratu. Přejeme vydařené léto.
Redakce Dubičanského zpravodaje

Kulturní program na 3. čtvrtletí roku 2017
15. července

19:00

Večerní grilování, míchané nápoje

pořádá restaurace U Žáby

25. srpna

20:00

Oldies party

pořádá restaurace U Žáby

26. srpna

20:00

Noční hasičská soutěž

pořádá SDH Dubičné

15. září

20:00

Pečená kýta, kroužkovaný ležák,
hraje kapela Rejdaři

pořádá restaurace U Žáby

_____________________________

Změna programu vyhrazena.

Významná jubilea oslavili
duben

Miroslav Husa

85 let

květen

Václav Mikšátko

70 let

Marie Matoušková

70 let

Aktivity obecního úřadu
Během letních prázdnin bude obecní úřad pro veřejnost otevřen pouze
v pondělí od 16:00 do 18:00 hodin.
Dotace z programu Podpora oprav místních komunikací Jihočeského kraje
Bohužel ani u Jihočeského kraje jsme nebyli s žádostí o dotaci úspěšní. Zastupitelstvo kraje se na svém
červnovém zasedání rozhodlo naši žádost nepodpořit. Krajský úřad však v těchto dnech vypisuje
druhou výzvu k předkládání projektů do stejného programu, zkusíme naší žádost upravit a podat
znovu.

Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
Na květnovém zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje byla schválena naše žádost o dotaci na úroky
z úvěru na kanalizaci, výše dotace je 34 000 Kč.
Soutěž Obec přátelská seniorům 2017
V měsíci květnu jsme podali přihlášku do soutěže Obec přátelská seniorům, jejíž první ročník vyhlásilo
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Soutěžit mohou všechny obce České republiky, a to v pěti kategorií
dle počtu obyvatel. Naše obec spadala do první kategorie obcí do 1 000 obyvatel a mohli jsme tak získat
až 500 000 Kč na projekt pro seniory. Do soutěže jsme se přihlásili s projektem vzdělávání seniorů, ve
kterém bychom chtěli realizovat dva vzdělávací kurzy – kurz základů práce s počítači a kurz anglického
jazyka. Výsledky soutěže budou zveřejněny na přelomu července a srpna.
Evidence psů v obci
Vzhledem ke stále komplikovanější administrativě jsme se
rozhodli zavést evidenci psů v obci. Přílohou tohoto čísla
Dubičanského zpravodaje je formulář, který bude k evidenci
sloužit. Prosíme všechny občany, kterých se to týká, vyplňte
formulář – uveďte v něm údaje o sobě a o psovi/psech. Pokud pes
vlastní dubičanskou známku, příp. je očipovaný, uveďte i číslo
známky/čipu. Vyplněný formulář prosím vraťte na obecní úřad v úředních hodinách nebo vhoďte do
poštovní schránky úřadu. Pokud budete potřebovat s formulářem pomoci, jsme vám na úřadě
k dispozici.
Nové stanoviště kontejnerů na Samotách
Pro ekologické třídění odpadu je v obci rozmístěno několik stanovišť na kontejnery pro tříděný odpad.
Z důvodu rozvoje obce a soustavného nárůstu počtu obyvatel je potřeba průběžně tato místa udržovat
a rozšiřovat. Na začátku měsíce června se
proto zrenovovalo a zvětšilo stanoviště na
Samotách, které bylo již nevyhovující,
a umístěné kontejnery zároveň bránily
dobrému rozhledu v přilehlé dopravní
křižovatce.

Restaurace U Žáby
Dne 26. května pořádala restaurace U Žáby oldies party. Akce se zúčastnilo mnoho místních
i přespolních dospělých všech věkových skupin. Večerem návštěvníky provázel DJ Petr, který hrál
známé hity a plnil přání tanečníků. Pokud jste tuto akci nemohli navštívit, nemusíte dlouho truchlit,
protože na konci prázdnin na vás již čeká další oldies.
Tip: Nevíte

co pořídit svým blízkým k narozeninám?

Restaurace U Žáby si pro vás připravila dárkové poukazy,
které jistě udělají radost všem věrným zákazníkům.
Dne 5. 9. 2017 proběhne v restauraci asanace. Z tohoto důvodu
bude od 14 hodin restaurace uzavřena.
Dubičanský zpravodaj

Hurá na výlet
V neděli 28. května 2017 pořádala Obec Dubičné výlet ke dni dětí. Pro
letošní rok byl podle zájmu veřejnosti z nabízených možností vybrán výlet
do Zeměráje v Kovářově u Milevska a do zoologické zahrady ve Větrovech
u Tábora. Zpočátku byl zájem o výlet jako obvykle spíše symbolický,
v posledním týdnu se ale autobus téměř zaplnil.
První naší zastávkou byl zážitkový park Zeměráj. Vystoupili jsme před
dřevěnou bránou uprostřed velké louky s plotem ohraničujícím rozlehlý
pozemek. Chvilku nám trvalo, než jsme si nastudovali mapu
parku, jednotlivé trasy a možnosti, které nám Zeměráj poskytuje. Při koupi
vstupenek jsme zároveň zakoupili i dostatečný počet malých kovových
mincí tzv. smíšků, které představovaly místní platidlo. Každý si v parku
našel něco zajímavého. Skládali jsme dřevěné hlavolamy, procházeli
bludištěm, vyráběli šperky a keramiku z hlíny, děti na symbolickém
nalezišti prováděly archeologické vykopávky, střílely z luku atd.
Nezapomenutelným zážitkem byla asi 1 km dlouhá naučná stezka naboso,
která vedla postupně travnatou loukou, potokem s průzračnou, ale
studenou vodou a lesem plným pichlavých šišek ze stromů. V areálu jsme
potkávali dobově oblečené osůbky, které nám ochotně vyprávěly
i předváděly, jak se v dávných dobách žilo v dřevěných chýších se slaměnou střechou. Odpoledne jsme
trochu litovali, že zde nemůžeme zůstat celý den a že se přesouváme do ZOO ve Větrovech. Pohled na
roztomilá zvířátka nás ale těšil stejnou měrou.

Sbor dobrovolných hasičů Dubičné
Hasičská sezona
Po velikonocích začala hasičská sezona.
Muži, ženy i děti opět jezdí o víkendech
po soutěžích. Muži a ženy se zúčastnili
obvodové soutěže ve Vlkovicích. Bohužel
tentokrát ani jedno z našich družstev
nepostoupilo do kola okresního, i když
o postup obě družstva velice bojovala.
Družstvo mladších dětí postoupilo z obvodového kola
konaného v Týně nad Vltavou do okresního kola, kde se
utkalo s dalšími deseti nejlepšími družstvy v okrese. V tomto
výběru skončili mladší žáci osmí z jedenácti. Okresní soutěže
se zúčastnili zejména nejmladší členové našeho sboru,
celkem splnili pět disciplín.
Mimo postupových soutěží se družstva dětí a žen účastní
pouťových soutěží, družstvo mužů dále ještě navštěvuje
soutěže Velké ceny ČB a Jihočeské ligy.
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Svěcení hasičského automobilu
Obec Dubičné v letošním roce pořídila pro
zásahovou jednotku obce nový hasičský
automobil značky Ford. V sobotu 10. června
2017 o pouti v Dubičném jsme automobil
slavnostně vysvětili. Svěcení probíhalo na návsi
ve Velkém Dubičném při příležitosti Mše svaté.
P. farář z Dobré Vody popřál všem hasičům,
aby jejich hasičských zásahů bylo co nejméně
a aby byly vždy úspěšné a bez zranění.

Soutěž v požárním útoku

A zase bylo krásně! Po ranních slavnostech na návsi se 10. června 2017 konala hasičská soutěž
v požárním útoku na Dlouhém vrchu. Přijelo celkem 51 družstev, která byla rozdělena podle věku
a pohlaví do 6 různých kategorií. Naši Dubičanští hasiči postavili hned 6 družstev – dvě družstva
mladších žáků, družstvo žen, žen nad 30 let, mužů a mužů nad 35 let. Běhalo se na dvě základny.
Našemu sboru i sborům spřáteleným se dařilo, ale i nedařilo. Samozřejmě měla navrch družstva se
silnějšími stříkačkami, rychlými závodníky a častým tréninkem, ale záleželo i na štěstí a sehranosti
týmu. Těžký dubičanský terén způsobil, že se některá družstva „utopila“. Mezi největší úspěchy
místních hasičů na domácí půdě patří první místa družstva mladších žáků a žen nad 30 let nebo druhé
místo mužů nad 35 let.
Po celou dobu soutěže se o mlsné jazýčky závodníků i diváků staral občerstvovací tým. V nabídce bylo
grilované maso, klobása a ryba, na zapití vychlazené pivo, víno a nealkoholické nápoje, koktejly, či
nanuky na osvěžení. Soutěž skončila kolem osmnácté hodiny, kdy všechna družstva byla oceněna
výhrou. V podvečerních a večerních hodinách hráli k poslechu Zdeněk Majer a Petr Šimek.
SDH Dubičné
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