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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
přejeme vám do nového roku 2022 hodně
štěstí, zdraví, lásky a splněných přání.
Jsme rádi, že jsme s vámi přivítali
adventní čas a společně na návsi rozsvítili
vánoční strom, který se i tentokrát oblékl
do národních barev. Hned druhý den po rozsvěcení, na první adventní neděli, vánoční náladu ještě
více navodil první sníh. I o týden později u nás v obci nasněžilo, to už však tak veselé nebylo. Ve
čtvrtek v ranních hodinách se v naší obci stala hromadná nehoda celkem osmi aut. Vyšetřování
a odklízení nehody trvalo celé dopoledne. Dle zdrojů Policie ČR byla nehoda bez zranění. Jedním
z důvodů hromadné nehody také bylo, že kolem stávající nehody se snažila projet další auta
a skončila v nabouraných autech. V tomto úseku při náledí proto doporučujeme neodbočovat
z Velkého Dubičného na Dobrou Vodu u ČB, ale projet dále na Samoty a v bezpečném místě se
otočit a ze Samot pokračovat na Dobrou Vodu u ČB. Jistě je to bezpečnější než sjet do louky stejně
jako mnoho dalších aut během zimy. Posyp v této zatáčce dlouho nevydrží. Přejeme vám tedy
i spoustu šťastně ujetých kilometrů za volantem a žádné úrazy při zimních radovánkách.
Redakce Dubičanského zpravodaje, Autor fotografie: Marek Hovorka

Kulturní program na 1. čtvrtletí roku 2022
12. února

15:00

Dětský maškarní karneval

pořádá SDH Dubičné

18. února

20:00

Hasičský ples

pořádá SDH Dubičné

Konání akcí může být ovlivněno aktuálními epidemiologickými nařízeními.

Změny místních poplatků pro rok 2022
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15. 11. 2021 schválilo nové znění vyhlášky o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
a vyhlášky o místním poplatku ze psů. Pro kalendářní

rok 2022 byla stanovena sazba místního poplatku ze psů v hodnotě 100 Kč za každého psa. Také
byla určena sazba poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši 500 Kč za osobu. Spolu se
změnou sazby se mění i způsob svozu komunálního odpadu. Při platbě poplatku bude poplatníkovi
předána celoroční známka, která bude nalepena na popelnici celý rok. Svoz komunálního odpadu
bude probíhat pravidelně každé liché úterý, tj. jedenkrát za 14 dní. Svozový plán odpadů najdete
uvnitř zpravodaje.

Akce
Setkání seniorů
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U Žáby. Posezení zahájil
pan starosta obce Vladimír Hronek, který přítomné srdečně přivítal. Poté všechny seznámil
s aktuálním děním v obci Dubičné, s aktivitami letošního kalendářního roku 2021 a s obsáhlými
plány obce na rok 2022. V diskusi odpověděl na všechny položené dotazy týkající se dění v obci.
Následovalo kulturní vystoupení mladých hasičů s názvem „U doktora“.
Humorná scénka odehrávající se v čekárně u doktora vyvolala úsměv na
tváři všech zúčastněných. Dále přišla na řadu prezentace k 85. výročí SDH
Dubičné zachycující vznik a vývoj sboru od roku 1936 do dnešních dnů
doplněná vystoupením mladých hasičů. Po dětských vystoupeních se
pokračovalo výbornou večeří, volnou zábavou a do večerních hodin hrála
hudba doplněná tancem a zpěvem.

Mikulášská nadílka

V sobotu 30. listopadu 2021 chtěla Obec Dubičné pořádat v restauraci U Žáby pro děti Mikulášskou
nadílku. V předešlém roce Mikuláš s andělem a čerty nepřišel, protože to covidová situace
nedovolovala, rodiče si mohli pouze vyzvednout mikulášské
balíčky pro své děti v hasičské klubovně.
Ke konci listopadu roku 2021 ale bohužel opět došlo k omezení
setkávání počtu lidí a podmínce očkování proti covidu-19 pro
vstup do restaurací. Proto se Obec Dubičné rozhodla přemístit
Mikulášskou nadílku z vnitřních do venkovních prostor před
hasičskou klubovnu na náves ve Velkém Dubičném. Od patnácti
hodin každé dítě od Mikuláše a anděla dostalo za básničku nebo písničku balíček plný sladkostí,
ovoce a jiných dobrot. Ti zlobivější si odnesli i nadílku od dvou umouněných čertů.
Dubičanský zpravodaj

Rozsvěcení vánočního stromu

Mikulášská nadílka dětem 30. 11. 2021 na návsi ve Velkém Dubičném ještě neskončila a přípravy
rozsvěcení vánočního stromu byly již v plném proudu. Rozsvěcení zahájila tradičně dubičanská
písnička v podání Lucky Tesárek Rudolfové. Nejmladšími účinkujícími se opět stali Lukáš Stropek,
který hrál na trubku, a Patrik Boček hrající na klávesy. Dále vystoupilo duo Sandra Říhová a Mirek
Furik.

Následovalo
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Terezky

Chvátalové a Petra Šimka s písní
K. Gotta
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dcery

Šarloty.

Opravdovým závěrem večera bylo
vystoupení skupiny nadšenců z řad
občanů Dubičného a jejich přátel,
kteří si hromadně zazpívali vánoční
koledy Pásli ovce valaši, Štědrej
večer nastal a Půjdem spolu do
Betléma. Doufejme, že v tomto roce
rozsvítíme vánoční strom již bez
všech

omezení

týkajících

konaných kulturních akcí.

Výroční valná hromada SDH Dubičné
V pátek

19.

listopadu

2021

Sbor

dobrovolných hasičů Dubičné na své
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hromadě
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slavnostně

v
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uzavřel

dvouleté

období činnosti sboru. V roce 2020 se
výroční valná hromada sboru nekonala
z důvodu epidemiologické situace, a tak
bylo třeba tentokrát vyhodnotit delší
období než tradičně. V právě uplynulém
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roce 2021 Sbor dobrovolných hasičů v Dubičném oslavil 85. výročí vzniku sboru. Původně
plánované oslavy, které se měly konat v červnu v průběhu pouťových oslav, musely být ale
zrušeny. Přesto sbor nezapomněl na své aktivní členy a za jejich svědomitou práci jim předal
ocenění na výroční valné hromadě sboru.
Po zahájení starostou sboru Ludvíkem Petřekem
vystoupili

mladí

hasiči

se

svým

divadelním

představením U doktora. Následovalo zhodnocení
hospodaření sboru, sportovní činnosti a návrh činnosti
na další kalendářní rok 2022.
K výročí sboru bylo připraveno promítání historických
fotografií o vzniku a vývoji sboru, soutěžní i společenské činnosti sboru z období let 1936 - 2021. Vše
bylo doplněno vystoupením mladých hasičů v dobových dubičanských hasičských oblecích pod
vedením jejich vedoucích Jaroslavy Petřekové, Daniely Petřekové a Jaroslavy Tesařové.
V diskuzi vystoupili zástupci spřátelených sborů z okolních obcí a zástupkyně OSH. Popřáli našim
hasičům mnoho úspěchů, zdraví, štěstí do nového roku a především nový rok 2022 bez požárů.

Ptačí chřipka
Z důvodu výskytu ptačí chřipky v okolí se obec Dubičné ocitla v pásmu dozoru. Doporučujeme
zajistit umístění drůbeže do takových prostor, aby nepřišla do kontaktu s jiným ptactvem.
V případě podezření na výskyt nákazy (zvýšený úhyn, pokles snášky nebo přijmu krmiva)
kontaktujte krajskou veterinární správu. Další informace naleznete na webových stránkách obce.

Svozový plán
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Aktuality obecního úřadu
Program obnovy venkova 2021

I v roce 2021 jsme řešili projekty s pomocí
finančních

prostředků

Jihočeského

kraje

z Programu obnovy venkova 2021. První projekt
se týkal modernizace části obecní klubovny,
kterou nyní využívají převážně naši dobrovolní hasiči a zásahová jednotka obce. Klubovna by
potřebovala zmodernizovat celá, nicméně dokud není hotová nová hasičská zbrojnice, není možné
celkovou rekonstrukci provést. Proto jsme se rozhodli modernizaci rozdělit na etapy.
Zrekonstruovali jsme sociální zařízení, stěnu, která byla podmáčená, a pořídili novou kuchyňskou
linku a plynový kotel. Celková rekonstrukce stála 268 766 Kč, dotace od Krajského úřadu
Jihočeského kraje byla 108 000 Kč.
Druhý projekt se týkal dotace na úroky, které platíme v souvislosti s úvěrem na kanalizaci. Rok 2021
je poslední, kdy jsme o tuto dotaci mohli žádat, úvěr bude totiž v roce 2022 splacený. Úroky v roce
2021 činily 12 399 Kč, dotace od Krajského úřadu Jihočeského kraje 10 000 Kč.

Program obnovy venkova 2022
V roce 2022 jsme se rozhodli dotační prostředky z Programu obnovy venkova využít ke zvýšení
bezpečnosti v obci. Podali jsme projekt na nákup 4 ks měřičů rychlosti. Dva by byly umístěny ve
Velkém Dubičném a dva v Malém Dubičném. Podaný projekt je celkem za 380 000 Kč, z toho
požadovaná dotace 228 000 Kč.

Starosta obce informuje
Chodník Dubičné - Rudolfov
Na stavbu chodníku mezi Dubičným a Rudolfovem bylo Odborem dopravy a silničního
hospodářství Magistrátu města Č. Budějovice vydáno dne 18. 5. 2021 pravomocné stavební
povolení. Chodník bude 906 m dlouhý a povede po pravé straně podél místní komunikace 2. třídy
ve směru na Rudolfov. Za Vráteckým potokem přejde na levou stranu, překročí Hlincohorskou ulici
a končí u prodejny Flop u zastávky MHD. Stavba se nachází v katastrech obcí Dubičné, Vráto
a Rudolfov. Chodník bude vyvýšený nad úroveň vozovky a bude mít asfaltový povrch. Součástí
stavby chodníku bude i nové veřejné osvětlení (LED) s novým elektrickým rozvaděčem u stavení
č. p. 28. V současnosti probíhá intenzivní příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby.
Na chodník jsme v roce 2021 získali od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) dotaci ve výši
2 919 000 Kč, což je v uznatelných výdajích zhruba polovina předpokládané ceny stavby.
01/2022
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Výstavba nové hasičárny
Koncem roku, dne 26. 12. 2021 bylo Stavebním úřadem v Rudolfově vydáno pravomocné stavební
povolení na stavbu hasičské zbrojnice pod obecním úřadem. Již v září loňského roku nám byla na
základě naší žádosti přidělena Ministerstvem vnitra dotace ve výši 3 250 000 Kč.
Nyní bude pracovníky HZS Jihočeského kraje projekt zkontrolován, zda splňuje všechny
požadavky na hasičskou zbrojnici dle platných zákonů a norem a poté na základě stanoviska HZS
JČK budeme moci požádat Jihočeský kraj o 2. část dotace ve výši 2 150 000 Kč. Celkový státní
příspěvek na hasičskou zbrojnici pak bude 5 400 000 Kč.

Financování obou akcí
V žádostech o finanční příspěvky na obě akce byly zohledněny ceny stavebních prací roku 2019,
resp. 2020. Od té doby se však ceny stavebních materiálů a s tím spojených stavebních prací dost
podstatně zvýšily. Dotační částky však zůstaly původní, což zvýší požadavky na náš obecní
rozpočet. Vzhledem k tomu, že v současné době má naše obec na účtech zhruba 10,5 milionu Kč, lze
důvodně předpokládat, že obě akce včetně travnatého víceúčelového hřiště zrealizujeme bez
jakéhokoli úvěru.

Nová cena vody na rok 2022
Cenu vodného a stočného v roce 2022 nejvíce ovlivní nárůst nákladů na nákup římovské vody
a elektrická energie. Do ceny pitné vody byla promítnuta změna ceny za nákup vody od
Jihočeského vodárenského svazu za 15,04 Kč/m3 plus k tomu ještě 39 000 Kč jako pevná složka.
Dopad do ceny vodného činí 1,80 Kč/m3. Zvýšená cena elektrické energie se promítne do ceny
vodného dalším navýšením o 1,30 Kč/m3.
Nájemné je stejné jako v roce 2021, tj. 66 000 Kč na pitné vodě a 10 000 Kč na odpadní vodě. To jsou
peníze, které ČEVAK a.s. vrací zpětně do rozpočtu naší obce. Ostatní náklady jsou na úrovni roku
2021 nebo jsou upraveny o inflaci. Nové ceny vodného a stočného budou následující:
vodné: 51,85 Kč/m3 vč. DPH,

stočné: 27,50 Kč/m3 vč. DPH.

Celková cena kubíku vody pro obyvatelstvo tak letos činí 79,35 Kč.
Navýšení ceny vodného a stočného oproti roku 2021 je plus 3,00 Kč/m 3, při průměrné spotřebě
36 m3 to znamená pro jednoho člověka za rok navíc cca 120 Kč včetně 10% DPH.
Starosta obce Ing. Vladimír Hronek
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