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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
je to teprve pár dní, co nás navštívilo krásné teplé babí léto a pomalu
nastává podzim. Tento rok byl pro naší obec rokem mnohých získaných
dotací a uskutečněných akcí. Věříme, že i v posledním čtvrtletí se
společně sejdeme na akcích, které jsme pro vás připravili, kurzech, které
pořádáme od října pro seniory nebo na zasněžené dubičanské sjezdovce.
Naposledy v tomto roce přinášíme prostřednictvím našeho zpravodaje zprávy o dění v obci a těšíme se
na vás v roce 2018. Do nového roku přejeme mnoho štěstí, zdraví, pevné nervy, mnoho splněných přání
a hlavně šťastné a veselé prožití svátků vánočních.
Redakce Dubičanského zpravodaje

Kulturní program na 4. čtvrtletí roku 2017
13. – 14. října

Vepřové hody (Pá celý den, So od 18:00)

pořádá restaurace U Žáby

27. října

20:00

Halloween party

pořádá restaurace U Žáby

4. listopadu

18:00

Lampionový průvod, stezka odvahy

pořádá obec a SDH Dubičné

17. listopadu 19:00

Výroční valná hromada SDH Dubičné

pořádá SDH Dubičné

18. listopadu 15:00

Setkání seniorů

pořádá obec Dubičné

24. listopadu 20:00

Dream men show (pánský striptýz)

pořádá restaurace U Žáby

2. prosince

15:00

Mikulášská nadílka

pořádá obec Dubičné

3. prosince

15:00

Andělská poštovna pro děti (klubovna)

pořádá obec a SDH Dubičné

17:00

Rozsvěcení vánočního stromu

pořádá obec a SDH Dubičné

20:00

Silvestrovská party

pořádá restaurace U Žáby

31. prosince

_____________________________

Změna programu vyhrazena.
Restaurace U Žáby bude ve dnech 23. 12., 24. 12. a 25. 12. 2017 zavřena.

Významná jubilea oslavili
červenec

Vladimír Voráček

70 let

Karla Prchlíková

70 let

srpen

František Špina

85 let

září

Margareta Dominová

80 let

Marta Havlenová

70 let

Aktivity obecního úřadu
Kurzy pro seniory 55+
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v květnu letošního roku soutěž „Obec přátelská seniorům“
pro všechna města, obce, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst z celé České
republiky, v pěti velikostních kategoriích podle počtu obyvatel. V této soutěži obce mezi sebou soutěžily
s projekty zaměřenými na seniory.
Naše obec se utkala s ostatními v kategorii do 1 000 obyvatel se vzdělávacím projektem „Vzdělaný
senior – Dubičné 2017“. V rámci tohoto projektu jsme chtěli zrealizovat dva kurzy – kurz základů práce
s počítačem a kurz anglického jazyka. Porotě se náš projekt líbil a ocenila ho 3. místem a 150 000 Kč.

Kurz anglického jazyka: Pondělí 18:00 – 19:30
Kurz základů práce s počítačem: Úterý 18:30 – 20:00
Přibližně od poloviny října budou na obci probíhat bezplatné kurzy anglického jazyka a základů práce
s počítačem. Kurzy jsou určeny všem občanům Dubičného starším 55 let. Každý z nich bude rozdělen na
12 lekcí, které budou trvat hodinu a půl. Úroveň kurzů bude přizpůsobena účastníkům. Pokud máte
zájem se přihlásit, je možné se zapsat buď osobně na obecním úřadě nebo na mailu
mistostarosta.dubicne@gmail.com nejdéle do 15. 10. 2017.

Školní doprava
Stále se nás ptáte na možnosti zlepšení dopravní
dostupnosti naší obce. Touto otázkou se na
obecním úřadě zabýváme již několik měsíců.
Bohužel naše obec je ve velké nevýhodě v tom,
že má tři místní části a poměrně velký katastr.
Pro představu – katastrální výměra Dubičného
je téměř stejně velká jako u sousedního
Rudolfova, který má oproti nám skoro 7krát více
obyvatel. Dubičanské děti chodí do několika
různých škol (Rudolfov, Dobrá Voda, Nové
Vráto, České Budějovice), takže zajistit
obslužnost celého území je poměrně náročné.
Neznamená to ale, že bychom otázku dopravy
odsunuli do pozadí.

O možnostech přidání spojů pro meziměstský
autobus jsme jednali se společností Jikord, která
je jihočeským koordinátorem dopravy a zřizuje
ji Jihočeský kraj. Ta by nám mohla přidat spoje
v časech mimo dopravní špičku, ale náš problém
s dopravou dětí do školy nevyřeší. Z tohoto
důvodu je potřeba domluvit individuální
dopravu se soukromým přepravcem. Oslovili
jsme společnost Stibus, která zajišťuje dopravu
pro obce Hůry, Adamov, Libníč, Jivno apod.
Soukromá přeprava je však dost finančně
náročná, v současné době proto hledáme
možnosti, jak dopravu financovat i z jiných
zdrojů než jen z obecního rozpočtu.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Občané budou moci přijít k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v pátek 20. října 2017 od
14:00 do 22:00 a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin. S sebou je třeba vzít platný doklad
totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas České republiky, cestovní diplomatický nebo služební pas
České republiky).
Hlasovací lístky budou dodány každému voliči nejpozději 3 dny před dnem konání voleb. Ve dnech
voleb je možné obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Dubičanský zpravodaj

Starosta obce informuje …
Investiční činnost
V současné době řešíme několik stavebních projektů, které jsou v určitém stupni projektové
rozpracovanosti. Naší snahou je dokončit co nejdříve projektovou dokumentaci. Posléze zahájíme práce
na stavebním řízení a budeme se snažit dovést všechny akce do fáze stavebního povolení. Pak už nám
nezbývá než čekat na vhodné dotační tituly. Současné „dotační období“ přeje připraveným. K realizaci
jednotlivých akcí budeme přistupovat s ohledem na získané dotace. Bez dotace v podstatě nemůžeme
a nebudeme zahajovat, kromě havarijních případů, žádnou akci.

Obecní finance k 30. 9. 2017
Na četné dotazy: „Jak je na tom obec s penězi?“, uvádím, že v současnosti má obec na účtech
cca 6,6 milionu Kč. V roce 2012 si vzala obec u KB úvěr na zhotovení kanalizace ve výši 4 923 000 Kč
s úrokovou sazbou 2,37 %. Měsíčně splácíme zhruba 47 000 Kč. K 30. 9. 2017 zbývá splatit ještě částku
ve výši 2 380 000 Kč, a to za dobu následujících 50 měsíců.

Oprava místní komunikace v úseku Třebotovický hřbitov - Rejšků
V srpnu letošního roku jsme podali opakovanou žádost o dotaci na
opravu silnice od Dobré Vody k Rejškům v rámci dotačního titulu
Oprava místních komunikací, který vypsal Jihočeský kraj. Naše
žádost byla podpořena, Zastupitelstvo Jihočeského kraje se rozhodlo
přidělit nám na opravu 417 000 Kč. Oprava místní komunikace začne
teď v říjnu a měla by trvat přibližně jeden měsíc.
Projektová dokumentace je hotová a stavební povolení je v platnosti. Dotaci jsme sice dostali až na
3. pokus, ale byli jsme nakonec (v tomto volebním období) už podesáté stoprocentně „dotačně“ úspěšní.
V předstihu bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. V rámci přidělení dotace jsme dostali
podmínku ukončení opravy cesty do konce listopadu. Délka úseku opravované cesty činí 270 m.
Nejnižší cenu tj. 889 858 Kč měla stavební společnost Stavitelství Matourek s.r.o., která nám však poté
oznámila, že po zvážení všech okolností nemůže zakázku uskutečnit v požadovaném termínu. Na řadu
přichází firma Swietelsky (2. firma v pořadí) za cenu 928 859 Kč. Oprava dalšího úseku od Rejšků do
centra Samot je závislá na dalším jednání s Římskokatolickou farností v Dobré Vodě.

Vodní nádrž pod hřištěm
Studie proveditelnosti vodní nádrže pod obecním úřadem od Ing. Štěpána je hotova. Studie řeší
umístění vodní nádrže, přítokové poměry a odtokové poměry. Její budoucí kapacita je zhruba 4000 m 3
vody a rozloha asi 0,5 ha. V současnosti probíhají přípravné práce (geodetické a geologické) před
zahájením prací na projektu. Realizace je podmíněna vhodným dotačním titulem (min. 80%).
V současnosti je možno získat dotaci 2,5 milionu Kč na 1 ha plochy nádrže a to je vzhledem k celkové
investici málo. Výhodnější dotační titul sice v současné době neexistuje, ale v souvislosti s akcí
„zadržování vody v krajině“ je jej možno očekávat.

Oprava nohejbalového hřiště u obecního úřadu
Začátkem léta bylo vyměněno oplocení hřiště, instalovány ochranné sítě, opraveny a natřeny všechny
nosné konstrukce. Dle reakce našich obyvatel se oprava podařila. Vše stálo dohromady cca 25 000 Kč.
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Víceúčelové hřiště pod obecním úřadem
Je prováděna úprava terénu do roviny buldozérem Komatsu s laserovým řízením. Tím je zaručena téměř
dokonalá rovina s 1% sklonem západním směrem. Víceúčelové hřiště bude mít prozatím rozměr
100 m x 50 m. Doposud bylo do víceúčelového hřiště zainvestováno přibližně 70 000 Kč. Ve východní
části hřiště se objevila spodní voda, kterou odvedeme pomocí meliorace. Bude nutno zatrubnit část
stoky (Dubičanský potok) a přeložit část distribučního vedení VN - 22 kV. Dále musíme vyřešit zázemí
hřiště ve svahu pod současným dětským hřištěm. Bylo provedeno geodetické zaměření a osloven
projektant, který podobnou problematiku řešil nedávno v Dubném. Po dokončení projektu se budeme
snažit získat vhodnou dotaci.

Projekt revitalizace Lusného rybníka
V současnosti se dokončuje dokumentace na revitalizaci Lusného rybníka.
Dle předběžných výpočtů projektanta Ing. Štěpána obsahuje rybník cca
14 000 m3 bahna v mocnosti až 1 m. Byl vypracován posudek Agentury
ochrany životního prostředí, která zde našla vzácné a ohrožené rostliny
(např. lakušník okrouhlý) a z ohrožených živočichů motáka pochopa,
kopřivku obecnou (kachna) a skokana zeleného. Bude částečně redukován
litoral (lidově rákosí), zesílena návodní část hrázového tělesa, vybudována nová výpusť bez poškození
kořenových systémů dvou dubů červených a zřízena tůň pod hrází.

Kontejnery
Už déle než rok v každém Dubičanském zpravodaji dáváme návod jak třídit
odpad a upozorňujeme na některé nešvary. PET - kontejnery jsou celkem
v pořádku. Je třeba jen více dbát na sešlápnutí každé PET - láhve. Kontejnery
na papír však často obsahují v míře nebývalé stavební suť, použité papírové
pleny, popel, bioodpad a různé hadry. V poslední době bylo v kontejneru na
papír nalezeno v několika igelitových pytlích asi 30 kg shnilého a na dálku
zapáchajícího drůbežího a rybího masa.
Protože kontejnerová kapacita na PET - odpad byla často nedostatečná, byl do
každé části Dubičného přidán 1 kontejner. Snad to bude stačit.
Na Samotách bylo vybudováno nové větší stanoviště na kontejnery na
tříděný odpad. Stálo něco málo přes 42 000 Kč. Zhotovitelem byla dubičanská
firma Štěch. V blízkosti tohoto stanoviště bude instalována nová obecní
úřední deska a nástěnka na reklamy, inzeráty a různá neúřední oznámení.
Na Malém Dubičném rovněž plánujeme nové stanoviště na tříděný odpad.
Čekáme na dokončení projektu komunikace a chodníku podél nové výstavby, abychom na ni mohli
navázat. Vykupujeme proto od manželů Špinových nezbytně nutný pozemek. Též se chystáme vykoupit
část pozemku od pana Boboka.

Projekt komunikace a chodníku podél nové výstavby na Malém Dubičném
Projekt je dle sdělení projektanta před dokončením. Šestnáct pozemkových parcel se v současnosti
převádí z půdního fondu na komunikaci. Na obecní úřad dorazila v létě petice 24 občanů Malého
Dubičného, že si nepřejí (!!!) v této části veřejné osvětlení. Zastupitelstvo zatím vzalo tuto petici na
vědomí. Po dokončení projektové dokumentace požádáme o stavební povolení a o dotaci.
Dubičanský zpravodaj

Projekt chodníku mezi Dubičným a Rudolfovem
Projekt bezpečného chodníku mezi Dubičným a Rudolfovem je již objednán u projektanta Ing. Koplíka,
ale práce na něm probíhají pomalu. Existuje příslib, že projekt bude hotov do konce roku. V trase
chodníku bude třeba vykoupit části několika pozemků od soukromých vlastníků. Dále bude nutno
jednat s městem Rudolfov o trase chodníku od Vráteckého potoka ke křižovatce u Flopu. Podotýkám, že
pro Rudolfov není tento chodník prioritou. Rovněž se bude muset nově řešit křižovatka u Flopu tak, aby
byla bezpečná pro chodce. Křižovatka se nachází na katastrálním území Rudolfova, na silnici 3. třídy,
která je vlastněna Jihočeským krajem, resp. spravována SÚS Jihočeského kraje. To bude v budoucnu
komplikovat další jednání. My se v současné době soustředíme na chodník na našem katastru tj. mezi
Dubičným a Vráteckým potokem.
starosta obce Ing. Vladimír Hronek

Historické okénko – studna „U Žáby“
Při hledání vhodného zdroje pro nový českobudějovický vodovod narazil
Johan Stegmann (bývalý starosta Českých Budějovic) v roce 1871 v obci
Dubičné na studnu s pramenem znamenité vody, které se mezi místními
převážně německými obyvateli tehdy říkalo německy Baderbrunnen
(Lazebníkova studna). Pátráním po příčině pojmenování zjistil od nejstarších
pamětníků, že tuto studnu zřídil koncem 18. století lékař z Českých Budějovic
s úmyslem přivést z ní vodu dřevěným potrubím do města. Při průzkumech
přišel Stegmann u obce Hlinsko na mnohem starší a silně poškozené dřevěné
potrubí z Dubičného do Českých Budějovic.
Před několika lety jsem při čištění studny identifikoval začátek tohoto
potrubí uvnitř, přímo v tarasu studny. Potrubí je dubové o světlosti
asi 80 mm uzavřené dubovým čepem. Je v hloubce cca 3 metry. Ve
spolupráci s okresním archivem se budeme snažit odvrtáním vzorku
určit stáří dřeva. Potrubí bude pravděpodobně zhruba 250 let staré.
Jeho pozůstatky by se měly nalézt při zemních pracích na zahajované
stavbě dálnice u Hlinska.
Proč se nazývá tato studna už asi 80 let „U Žáby“?
Ve třicátých letech minulého století bydlel jistý sochař na č. p. 16 (nyní Dašků). Z dlouhé chvíle vytvořil
plastiku žáby a upevnil ji na krycí desku této studny. V běhu času byla poškozena a poté uschována,
avšak pojmenování studny zůstalo.
Proč má už 28 let tento název i restaurace?
V roce 1989 byla vybudována nová obecní restaurace a hledal se pro ni vhodný název. Původně byl
navržen název „ U Doubku“ a byl jsem vyzván, abych nějaký doubek zabezpečil. V nastalé diskuzi
zvítězil název „U Žáby“. Plastika žáby byla nalezena a rekonstruována panem Pavlem Ševčíkem
z Malého Dubičného do současné podoby. Žába je nyní umístěna nenápadně v levém horním rohu
u hlavního vchodu do restaurace.
starosta obce Ing. Vladimír Hronek

04/2017

www.dubicne.cz

Sbor dobrovolných hasičů Dubičné
Nová požární stříkačka
V současné době SDH Dubičné pořizuje novou hasičskou soutěžní stříkačku o objemu 2070 cm3, její
zhotovitel je Martin Šmol z Nové Včelnice. Měla by být postavena a předána v průběhu října letošního
roku. Pořizovací cena stříkačky je 190 000 Kč. Zatím se podařilo sehnat od sponzorů a členů SDH celkem
138 700 Kč. Děkujeme vám za případné další finanční příspěvky.

Hasičský tábor
Poslední školní den, pátek 30. června,
začal
již
8.
hasičský
tábor
v Novohradských horách. Přestože se
v průběhu června venkovní teploty
blížily k tropickým hodnotám, na
začátku prázdnin se značně ochladilo a teploty
nepřesahovaly 25 °C. Počasí přálo turistickým výletům
i výletům na kolech. Během týdne jsme navštívili město
Nové Hrady, kde největší atrakcí byla prohlídka kovárny před hradem. Pan majitel, který je současně
i místním kovářem, nás všechny nechal ukovat několik částí železného řetězu, který jsme si na památku
odvezli domů do Dubičného. Dalším tradičním pěším výletem byl výstup na rozhlednu na Kraví hoře.
Během tábora nezahálela ani naše jízdní
kola. Při celodenním výletu na tvrz Žumberk
okolo rybníku Žár jsme jeli po poměrně
klidných cestičkách, které se vinuly mezi
loukami, na nichž se pásla stáda koní a krav.
Pro dobrou fyzickou zdatnost i těch
nejmenších účastníků jsme se o dva dny
později vydali na další dvacetikilometrový
výlet na kolech, tentokrát přes Dlouhou Stropnici směrem na Šejby až ke kostelu v Dobré Vodě. Po
návštěvě kostela jsme pokračovali kolem zvonice na Pasekách ke kamenné pyramidě nad Horní
Stropnicí. Odtud byl už jen kousek ke koupališti. Voda byla značně studená, ale našim dětem to
nevadilo.
Mgr. Jaroslava Petřeková
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Noční hasičská soutěž v požárním útoku
Poslední srpnovou sobotu proběhl již třetí ročník noční hasičské soutěže na Dlouhém vrchu pod
umělým osvětlením. Počasí přálo pořadatelům i závodníkům. Celý večer bouřka a blesky obcházely
kolem, ale akci nijak neovlivnily.
Soutěže se zúčastnilo 14 družstev mužů bez
omezení, 5 družstev mužů nad 35 let,
7 družstev žen bez omezení a 4 družstva žen
nad 30 let. Náš sbor měl zastoupení po jednom
družstvu v každé z kategorií. Muži nad 35 let
(čas 23,09 s) vybojovali krásné 2. místo, ženy
bez omezení (čas 27,82 s) i ženy nad 30 let
(31,81 s) skončily na místě třetím a muži bez
omezení s krásným výkonem (čas 19,74 s) bohužel až na místě šestém. Nejlepšího času soutěže dosáhlo
družstvo Vlkovic, které zaběhlo požární útok za 17,83 s. Nejlepší tři družstva z kategorií mužů
a kategorií žen se následně utkala v superfinále, kde mohla vyhrát další zajímavé ceny.
Celá soutěž byla vysílána online a záznam z ní, včetně výsledků, můžete shlédnout na stránkách
www.hasicskasoutez.cz (vyhledávání – Dubičné, sekce výsledky).

Pečení prasete
V sobotu 12. srpna hasiči uspořádali pečení prasete v lomě nad sběrným
dvorem u Velkého Dubičného. Akce probíhala v retro stylu, ceny byly
skutečně lidové. Prase se zde opékalo naposledy v osmdesátých letech
minulého století a většina místních obyvatel na to dodnes vzpomíná. Celá
akce se velice vydařila a děkujeme všem, kteří se na této události podíleli.

Velká cena okresu České Budějovice
Družstvo mužů SDH Dubičné se i v letošním roce zúčastnilo seriálu soutěží
Velká cena ČB. Muži se zúčastnili všech devíti soutěží, které se konaly po celou
sezónu, tedy od dubna do září. Před poslední soutěží byli na čtvrtém místě
z dvaceti čtyř s malou bodovou ztrátou na místo třetí.
V poslední soutěži, která se konala v Českých Budějovicích v areálu hasičského
záchranného sboru dne 30. 9. 2017 dopoledne, se jim však medailové pozice
nepodařilo atakovat a s neplatným pokusem skončili na celkovém krásném
šestém místě. Na medailových pozicích se umístila družstva Borovany A, Pištín a Střížov. Předání cen
proběhne 3. listopadu v Chotýčanech.
SDH Dubičné
04/2017
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Zásahová jednotka obce
Nová motorová pila
Dne 9. 9. 2017 byla naší Jednotce sboru
dobrovolných hasičů obce slavnostně předána nová
pila. Předání darů od Krajského sdružení hasičů
Jihočeského kraje vybraným sborům proběhlo
v rámci Trocnovských slavností. Novou motorovou
pilu značky Stihl převzali velitel zásahové jednotky
Václav Vařil a Jiří Buchal.

Staňte se členy MH SDH Dubičné
Nábor dětí

do kolektivu mladých hasičů
Věk: 5 let – 14 let (do ročníku 2003)
Tréninky: 1x týdně, v sezóně (jaro, podzim) 2x týdně
Kontakt: Jaroslava Tesařová, tel.: 721 286 274
Členský příspěvek: 100 Kč za rok, zahrnuje pojištění úrazu a výhody členů SDH
Součástí tréninků je nácvik požárního útoku,
štafet s překážkami, základy topografie,
zdravovědy, střelby.
Mezi nesoutěžní činnost kolektivu patří
týdenní tábor (začátek července), výlety,
kulturní činnost a další akce.
Staňte se součástí týmu a najděte si nové
kamarády. Těšíme se na vás!

Redakce zpravodaje
Dubičanský zpravodaj vydává obec Dubičné 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.
Uzávěrka příštího čísla je 15. prosince 2017. Své náměty zasílejte na emailovou adresu
mistostarosta.dubicne@gmail.com. Děkujeme.
Redakční rada Dubičanského zpravodaje:
Ing. Veronika Humlerová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Petřeková, Mgr. Jaroslava Tesařová.

Dubičanský zpravodaj

