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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
máme za sebou rouškové čtvrtletí, během kterého došlo k velkému omezení pohybu osob a zrušení
veškerých akcí. Po dlouhé době se nekonala v naší obci hasičská červnová soutěž, v okolí byla zrušena
například Dobrovodská pouť. Někteří občané zůstali až do konce školního roku doma se svými dětmi,
jiní se vzpamatovávají z finanční krize, kterou s sebou koronavirus přinesl. Snad tento zlý čas končí
a my doufejme, že blesky, které osvětlují oblohu v posledních červnových dnech, nám blýskají na lepší
časy.
Pojďme si v tomto letním čtvrtletí oddychnout a společně posedět už tuto sobotu u pečeného prasátka.
I pro děti je připraven bohatý zábavní program plný soutěží a her. Rádi vás uvidíme v lomu nad
sběrným dvorem. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu 4. 7. 2020!
Redakce Dubičanského zpravodaje

Kulturní program na 3. čtvrtletí roku 2020
4. července

18. července

14:00

Vítání prázdnin (lom)

pořádá Obec Dubičné

Pečení prasete (lom)

pořádá SDH Dubičné

Nohejbalový turnaj (hřiště)

pořádá restaurace U Žáby

Tábor mladých hasičů

pořádá SDH Dubičné

14:00

Koncert s programem (hřiště)

pořádá restaurace U Žáby

20:00

Noční hasičská soutěž (kopec)

pořádá SDH Dubičné

9:00

7. – 14. srpna
29. srpna

_______________________________________

Změna programu vyhrazena.

Koncert legendy českého bigbítu
Dne 29. 8. 2020, Dubičné - hřiště restaurace U Žáby
Program:
14:00 Speciality na grilu
15:00 kapela SECOND SERVICE band
18:00 Karel Kahovec – George & Beatovens
Produkce: Falko Melodi

Nohejbalový turnaj
Restaurace U Žáby vás srdečně zve na

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
TROJIC,
který se koná dne 18. července 2020 od 9 hodin.
Startovné 150 Kč za tým
Grilovaná a jiná jídla z naší kuchyně
Přihlášení a informace na tel.: 777 211 306
Zdroj obrázku: http://www.hodonice.info

Restaurace U Žáby
V restauraci U Žáby byla dokončena obměna nábytku na sále. Již
v minulém čísle jsme vás informovali o zakoupení 130 ks židlí a 10 ks
kvalitních stolů. Zbývajících 25 ks stolů bylo ze Středního odborného
učiliště

Lišov

dodáno

z důvodu

karantény

až

v červnu

2020.

Provozovatel restaurace na své náklady provedl renovaci podlahy
a výmalbu. V čele sálu můžete nyní vidět na zdi velký obraz, který
oživuje celý sál. Restaurace se tak proměnila v krásné místo pro konání
svateb, narozeninových i jiných oslav.
V uplynulých měsících fungovala restaurace přes výdejové okénko a nabízela rozvoz jídel do blízkého
okolí. Také byla zavedena možnost platby kartou, kterou jistě někteří uvítají. Na asfaltu před terasou
bylo rozšířeno posezení, na které při pěkném počasí zavítá mnoho místních obyvatel i projíždějících
cyklistů.

Restaurace každý pracovní den nabízí výběr ze tří hlavních jídel. Mlsné jazýčky v poslední době jistě
nalákala na burgery, pizzy z pece či vepřové hody. Dárkové poukázky v různých nominálních
hodnotách jsou k zakoupení v restauraci.
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Slovo starosty obce
Přeložka vedení VN - 22 kV u multifunkčního hřiště
V současnosti bylo vydáno dlouho očekávané územní rozhodnutí na přeložku vedení VN
u multifunkčního hřiště. Přeložka vedení VN bude provedena do konce tohoto roku.

Skladová hala na sběrném dvoře
Ocelová hala bude mít rozměr 10 x 16 m. V současnosti je podepsána smlouva o dílo s firmou
Gametall a.s. na dodávku a montáž ocelové haly za cenu 642 900 Kč bez DPH. V červenci proběhne
výběrové řízení na stavební část haly, tj. na betonové základy a betonovou podlahu.
Elektroinstalaci si provedeme svépomocí. Chceme tuto halu postavit ještě letos, abychom do ní mohli
uskladnit dětský vlek, rolbu, dočasně i hasičské auto a další majetek obce.

Upozornění
Žádáme opakovaně naše občany, aby do kontejnerů na bioodpad nevhazovali větve a ostatní dřevnaté
části rostlin. Tyto kontejnery jsou určeny hlavně na listí a trávu. Větve v kontejnerech si nepřeje
zemědělská Farma Hůry s.r.o., na jejíž skládku obsah kontejneru odvážíme. Po zetlení a smíchání
s chlévskou mrvou hnojí tímto materiálem zemědělci svá pole. Jak známo, nejsou celé větve na poli
zrovna dobrým hnojivem. Proto větve a klestí odkládejte laskavě i nadále na parkoviště pod sjezdovkou.

Porovnání okolních a blízkých obcí dle ČSÚ (statistický úřad) podle počtu obyvatelstva
a rozlohy katastrálních území k 1. 1. 2020
Nejlidnatější blízkou osadou se stala obec Srubec, kde za 20 let přibylo téměř 2000 obyvatel. Rozlohou je
největší městys Ledenice. Celkovou plochou je Dubičné větší než Rudolfov i Dobrá Voda u ČB.
Katastrální území

Počet obyvatel

Rozloha

1. Srubec

2716 obyvatel

600 ha

2. Dobrá Voda u ČB

2662 obyvatel

154 ha

3. Rudolfov vč. Hlinska

2536 obyvatel

319 ha

2476 obyvatel

3455 ha

5. Adamov

963 obyvatel

103 ha

6. Hůry

592 obyvatel

534 ha

7. Libníč vč. Jelma

516 obyvatel

685 ha

8. Úsilné

497 obyvatel

303 ha

9. Hlincová Hora

443 obyvatel

336 ha

10.Vráto

422 obyvatel

152 ha

11.Dubičné

410 obyvatel

326 ha

12.Jivno

376 obyvatel

628 ha

4. Ledenice vč. Růžova, Zalin,
Ohrazení, Zborova a Ohrazeníčka
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Některé statistické údaje o naší obci
V roce 1991 měla naše vesnice 269 obyvatel. Od roku 1991 se v naší vesnici narodilo 90 dětí a bylo
vypraveno 80 pohřbů, 293 lidí se přistěhovalo a 161 lidí se odstěhovalo. Z toho plyne, že největší
přírůstek obyvatel tvoří přistěhovalí občané. Celkový nárůst počtu obyvatel od roku 1991 činí 141 lidí.
Průměrný věk našich obyvatel je nyní 43,3 roku. K 1. 1. 2020 žilo v Dubičném 410 obyvatel, z toho
220 mužů a pouze 190 žen.
Starosta obce Ing. Vladimír Hronek

Historické okénko
Průběh květnových událostí roku 1945 v Dubičném a okolí
V květnu jsme oslavili 75. výročí osvobození naší vlasti od německých okupantů. V nové mluvě se toto
výročí nazývá 75. výročí ukončení války v Evropě. V poslední době dochází ve veřejném prostoru
k neskutečnému pozměňování a falšování historie, hlavně o 2. světové válce. Jedním ze zdrojů
nefalšovaných dějin jsou například dobové kroniky jednotlivých obcí. Události z konce 2. světové války
v Dubičném popisuje kronika naší obce, z níž budu zkráceně citovat. Kronikářem v té době byl Antonín
Němec z č. p. 19.

Z kroniky obce Dubičné
„Přišel 1. květen pád Berlína a 5. květen povstání lidu v Praze proti okupantům, které se v odpoledních hodinách
přeneslo i k nám. Bylo to v sobotu, kdy jsme i my začali účtovat s našimi otrokáři. Občané majíce již předem
připravené čs vlajky začali je vyvěšovat. První vlajku československou vyvěsil Josef Kraus (poslední předválečný
starosta) a pak následovali ostatní. Rázem se sešlo několik občanů u Ješutů hostince a to Josef Kraus (č. p. 32),
František Rejšek (č. p. 17), Josef Štěpánek (č. p. 57), František Švejda (č. p. 51), Josef Čertík (č. p. 25), Štěpán Fencl
(č. p. 28) a řada mladších spoluobčanů a byl jmenován Revoluční národní výbor. Tohoto pamětihodného
5. květnového dne roku 1945 F. Rejšek odtroubil konec vlády Němců v Dubičném. A pak jsme šli Němce
odzbrojovat. Brali jsme zbraně, které měli doma. A těm Němcům, kteří byli u tak zvaného Volksturmu jsme
odebrali vojenské pušky a všechny ostatní zbraně, i lovecké. A tak již sami ozbrojeni jsme ukořistili na křižovatce
u č. p. 44 osobní auto s prchajícím vojákem SS (Tento voják dal o sobě v 90. letech vědět a na internetu
popisuje způsob svého zadržení). Německé nápisy byly ihned všude strhány a čekalo se jenom na příchod Rudé
armády, která byla ještě na Moravě a Američané za Kletí. V úterý 8. května utekla německá posádka z Rudolfova.
Odpoledne 9. května jsme šli vítat do Rudolfova Rudou armádu (první jednotky se objevily v 17.00 hod).
Provolávání slávy a vítání nebralo konce. Lidé radostí slzeli a objímali se se svými osvoboditeli. Ještě téhož dne
přijelo k nám do Dubičného několik ruských vojáků. Všechny Němce nechali přivést na náves. A jelikož měli místní
Němci u nás k dobru, že nikdo z naší obce po dobu trvání okupace nebyl zavřen ani popraven, nebylo jim nikomu
tělesně ublíženo a byli posláni domů.“ Tolik z naší kroniky, která je volně přístupná v digitálním archivu na
internetu.

Masakr ve Vrátě
Zcela jiný průběh měly události v obci Vráto. Den po osvobození, tj. 10. května došlo ve Vrátě v garážích
smaltovny Ulmann (nyní Belis) k hrůznému masakru. Mladými příslušníky Revolučních gard z Vráta
a hlavně z okolních vesnic bylo v garážích bezohledně a brutálně umučeno a zohaveno k nepoznání
23 obyvatel německé národnosti z Hlinska a Vráta. Dle dobových svědectví nebyly vybrané oběti
Dubičanský zpravodaj

žádnými zuřivými nacisty, ani příslušníky SS. Tito obyvatelé se stali obětmi nahromaděné zloby a touhy
po pomstě. Jistou úlohu zde rovněž údajně hrála touha po majetku zavražděných. Celá exekuce trvala
od dopoledne až do 10 hodin večer. Tomuto řádění pasivně přihlíželo větší množství lidí. Podrobné
svědectví o této události podává H. Kastner, který byl nejdříve brutálně zmlácen a pak společně
s dalšími dvěma Němci musel 23 zkrvavených a zohavených mrtvol naložit na 2 nákladní auta a pak
všichni tři museli garáže dokonale vyčistit, stopy krve vytřít a dvůr továrny zamést. Oběti masakru byly
odvezeny na hřbitov U Otýlie a pochovány do neoznačeného hrobu. V roce 1947 byl celý masakr
vyšetřován československými orgány, ale nikdo ze známých viníků tohoto masakru nebyl potrestán.

Smrt sovětského vojáka v Hlincové Hoře
Večer 12. května projížděly Hlincovou Horou kolony motorizovaného dělostřelectva, které se
přemísťovaly z Č. Budějovic východním směrem. V noci z 12. na 13. května projížděla obcí kolona
těžkých tanků. Mladý voják Vladimír Volganov zde spadl únavou z tanku pod pásy tanku následujícího.
Smrtelně zraněný voják byl přenesen k Zemanům do statku, kde krátce nato zemřel. Ráno 13. května si
svého mrtvého vojáka Rusové odvezli. Na hlincohorské návsi se dodnes nachází malý udržovaný
pomníček, který tuto událost připomíná.
Starosta obce Ing. Vladimír Hronek

SDH Dubičné
Staň se mladým hasičem
Od roku 2007 funguje v naší obci kolektiv mladých hasičů. Jedním z největších přínosů je,
že se skamarádí děti z různých částí naší obce, jelikož mnohdy o sobě neví ani děti, které
bydlí jen pár domů od sebe. Do kroužku docházejí i přespolní.
Přes zimu trénujeme topografii, uzly, práci s buzolou, zdravovědu a plníme úkoly dané hrou Plamen.
Náplní letních schůzek je trénink štafet, střelby, požárního útoku, o víkendech soutěže, tábor a hlavně…
děti jsou v pohybu a kamarádském kolektivu.
Pokud se chcete stát jedním z nás, je vám 5 – 14 let (rok 2006 a mladší), neváhejte a kontaktujte nás na
čísle tel. 721 286 274 (Jaroslava Tesařová – vedoucí MH). Cena kroužku je 100 Kč na rok.

Letní tábor mladých hasičů v Novohradských horách
V letošním roce není situace nijak příznivá pro
pořádání jakýchkoliv akcí. Pravidelný letní tábor
konaný v Novohradských horách pro mladé hasiče
z Dubičného jsme vzhledem k epidemiologické
situaci chtěli letošní léto zrušit. V posledních

Rok 2010, 1. ročník

týdnech se situace kolem nemoci COVID–19

zlepšila, a proto jsme se rozhodli 11. ročník tábora přece jen uskutečnit za přísnějších hygienických
podmínek. Termín nebude jako v předchozích letech první červencový prázdninový týden, ale tentokrát
je termín posunutý na 7. – 14. srpna. Doufejme, že nenastanou žádné komplikace, že se situace spíše ještě
zlepší a děti si týden pohody společně užijí.
SDH Dubičné
03/2020
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Zásahová jednotka obce
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dubičné byla vybavena na začátku propuknutí nemoci
COVID-19 základními ochrannými prostředky a dezinfekcí. Během uplynulého čtvrtletí vyjela jednotka
k požáru komína na Malém Dubičném, kde společně s profesionálními hasiči z Českých Budějovic
zasahovala dne 9. dubna. Výjezd byl svolán před 10. hodinou večerní a zúčastnilo se jej 8 členů zásahové
jednotky obce Dubičné. Během hodiny byl požár uhašen.

Aktuality obecního úřadu
Úřední hodiny v době letních prázdnin
O letních prázdninách bude obecní úřad pro veřejnost otevřen pouze v pondělí od 16:00 do 18:00 hodin.

Ověřování podpisů a listin
Během července nebude možné z technických důvodů ověřovat podpisy a listiny. Nejbližší místo na
ověřování je MÚ Rudolfov a pošta Rudolfov.

Volby
Ve dnech 2. a 3. října 2020 se budou konat volby do zastupitelstev krajů a ve vybraných volebních
obvodech volby do Senátu Parlamentu České republiky. Naší obce se letos týkají jen volby do krajského
zastupitelstva.

Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
Na květnovém zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje byly schváleny všechny tři naše žádosti o
dotace. Celkem naše obec dostane od kraje 269 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou využity na:


modernizaci sálu obecní hospody (projekt se realizoval již na začátku roku 2020),



modernizaci prostor obecního úřadu,



úroky z úvěru na kanalizaci.

Soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2020
V soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2020 dal pořadatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
přednost jiným projektům a náš tedy podpořen nebyl. Projekt Dětského klubu Doubek bychom však
rádi vzhledem k potenciálu v obci realizovali a budeme proto hledat další možnosti financování.

Redakce zpravodaje
Dubičanský zpravodaj vydává obec Dubičné, IČO 00581275, 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. Povoleno MK ČR podle § 7 zákona
č. 46/2000 Sb., dne 12. 2. 2015, ev. číslo E 21998.
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