Dubičanský zpravodaj
4/2019
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
do rukou se vám právě dostává jubilejní 20. číslo Dubičanského zpravodaje. Už pět let se tak snažíme
přinášet vám aktuality o dění v naší obci. Avšak aby se důležité informace k vám dostaly ještě dříve,
zřídila Obec Dubičné nový systém, který vás bude upozorňovat pomocí zpráv SMS a e-mailů. Více se
dočtete uvnitř zpravodaje.
Dále bychom vás rádi pozvali na podzimní akce, které pro vás chystá Sbor dobrovolných hasičů
Dubičné a Obec Dubičné.
Redakce Dubičanského zpravodaje

Kulturní program na 4. čtvrtletí roku 2019
5. října

15:00

Pečení prasete v lomu

pořádá Obec a SDH Dubičné

15. listopadu

19:00

Výroční valná hromada SDH

pořádá SDH Dubičné

16. listopadu

15:00

Setkání seniorů

pořádá Obec Dubičné

30. listopadu

14:30

Mikulášská nadílka

pořádá Obec Dubičné

17:00

Rozsvěcení vánočního stromu

pořádá Obec a SDH Dubičné

_______________________________________

Změna programu vyhrazena.

Noční hasičská soutěž pod umělým osvětlením na Dlouhém vrchu
Poslední srpnovou sobotu večer do sportovního areálu
na Dlouhém vrchu přijelo 39 hasičských družstev
mužů a žen, aby mezi sebou soutěžila v požárním
útoku. První soutěžní tým nastoupil ke startu téměř ve
tři čtvrtě na devět večer, poněvadž celá soutěž měla
probíhat pouze pod umělým osvětlením lyžařského
areálu. Naši obec Dubičné zastupovala dvě družstva,
jedno v kategorii muži bez omezení věku a druhé
v kategorii ženy nad 30 let. Přes celodenní přípravy,
které samotné soutěži předcházely, se naše ženy ani
muži svými sportovními výkony nedali ve velké
konkurenci zahanbit. Ženy vybojovaly 1. místo a muži
v nejsilněji obsazené kategorii obsadili 7. místo.
Soutěž byla po celý večer vysílána on-line na FireTV Region, takže každý si mohl přenos vychutnat
i v klidu a pohodlí svého domova.

Bezpečnostní desatero
Rádi bychom vás v rámci prevence informovali
o bezpečnostním desateru, které vydává Hasičský
záchranný sbor ČR. Jistě je naším společným
zájmem snížení počtu požárů a zároveň z toho
vyplývající ochrana lidských životů. Smyslem
a účelem uváděné kampaně je snížení počtu obětí
a výše škod na majetku.

Hřiště
V

minulém

zpravodaji

o budování
hřišť.
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informovali

dětských

Prvky

instalovány

jsme

v

byly
částech

Samoty a Velké Dubičné.
V červenci prošla všechna
nově vybudovaná hřiště
revizí a bez obav je můžete používat. Na hřiště byly
dodány odpadkové koše a na přání maminek také
lavičky. Z důvodu zvýšení bezpečnosti plánujeme
v příštím roce zažádat o dotaci na oplocení
a dovybavení dětských hřišť.
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Mobilní rozhlas obce Dubičné
Informační služba obce Dubičné – Mobilní rozhlas. Tato služba je pro obyvatele obce zdarma. V rámci
služby budou obyvatelům obce Dubičné poskytovány informace z Obecního úřadu do mobilních
telefonů a e-mailových schránek. Informace se budou týkat zejména těchto případů a situací:
1. aktuální krizové situace, požáry, nehody,
2. informace o hrozícím živelném nebezpečí,
3. plánované a neplánované odstávky elektrické energie,
4. výpadky zásobování vodou a plynem,
5. uzavření komunikací, objížďky,
6. změny v úředních hodinách obecního úřadu, změny otvírací doby sběrného dvora,
7. upozornění na veřejné akce pořádané na území obce,
8. upozornění policie ČR a HZS,
9. upozornění na různé novinky.
Tato služba v žádném případě nenahrazuje Úřední desku obce. Zaregistrovat se může kdokoli, a to
jedním ze dvou způsobů.
1. Registrace na stránkách obce www.dubicne.cz - zájemce vyplní a odešle registrační formulář, který
najde na stránkách www.dubicne.cz v záložce Zasílání novinek.
2. Registrace osobně na Obecním úřadě Dubičné - zájemce přinese vyplněný registrační formulář
(viz níže) na Obecní úřad nebo ho vyplní přímo na Obecním úřadě.
Registrovaný občan souhlasí se zásadami ochrany osobních údajů a s tím, že mu budou zasílány
informační SMS nebo e-mailové zprávy Mobilního rozhlasu.
Pro odhlášení ze seznamu příjemců je možné využít odkaz na webovém registračním formuláři nebo
požádat osobně či e-mailem na Obecním úřadě. SMS zprávy budou určeny spíše ke krizovým sdělením,
e-mailová komunikace bude sloužit ke sdělování podrobných aktuálních informací, které se nevejdou do
160 znaků SMS. Tato služba rovněž nenahrazuje Úřední desku obce.
Služba Mobilní rozhlas není určena ke zpětné komunikaci s Obecním úřadem, proto na přijaté zprávy
neodpovídejte – odpovědi nebudou nikdy doručeny. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte Obecní
úřad v Dubičném telefonem nebo e-mailem. Kontakty na osoby v seznamu příjemců jsou určeny pouze
pro komunikaci v rámci služby Mobilní rozhlas Dubičné.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registrační formulář
Jméno a příjmení:

____________________________________________________

E-mailová adresa:

____________________________________________________

Telefonní číslo:

____________________________________________________

Podpis:

____________________________________________________

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů.
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Starosta obce informuje
Restaurace U Žáby - změna nájemce
Jak jistě víte, dal dosavadní nájemce pan Lukáš Forman k 30. 9. 2019 výpověď z nájmu. Zastupitelstvo
následně vypsalo výběrové řízení na nového provozovatele. Celkově projevilo zájem asi 7 uchazečů.
Nakonec zastupitelstvo vybíralo pouze ze dvou zájemců. Celkem jednoznačně zvítězil pan Robert
Baczka (51 let) z Lišova, který má s chodem a problematikou restauračního provozu celoživotní
zkušenosti. Přejeme mu v jeho podnikání hodně úspěchů a musíme doufat, že udrží dobré jméno naší
restaurace i v budoucnu.

Restaurace U Žáby - výměna střešní krytiny
Vzhledem k tomu, že po každém větším dešti zatékalo do sálu a tvořily se na zdech nepěkné mapy,
využila obec nabídky firmy DACHTREND s.r.o. na výměnu střešní krytiny a zvýšení tepelné izolace
stropu o třiceticentimetrovou vrstvu keramické vaty. Termín plnění je do konce října letošního roku.
Cena činí 395 000 Kč bez DPH.

Víceúčelové hřiště
S firmou E.ON, s. r. o., je podepsána smlouva o nahrazení stávajícího distribučního nadzemního vedení
22 kV kabelovým podzemním vedení ve stávající trase. V současnosti probíhá územní řízení, které je
nutnou podmínkou pro zahájení prací. Práce s položením nového kabelového vedení by měla firma začít
na jaře. Do té doby musíme odstranit náletové dřeviny pod stávajícím vedením vysokého napětí.

Nová hasičská zbrojnice a řešení jejího okolí
Novou hasičskou zbrojnici navrhl známý budějovický architekt Ing. arch. Petr Heteša. V současnosti je
uzavřena smlouva na realizační projekt, který je nutný pro stavební řízení a pro vlastní stavbu.
Projektantem je pan František Brabec s termínem dokončení do 31. 12. 2019.
Hasičská zbrojnice bude stát na severní straně nohejbalového hřiště u hlavní silnice. Stávající hřiště bude
posunuto o 10 metrů do bývalého dětského hřiště.
Nyní zpracovává paní architektka Matějčková studii, která tvaruje okolí nové hasičárny v návaznosti na
víceúčelové hřiště a posunuté volejbalové resp. tenisové hřiště. Součástí tohoto řešení je i opěrná stěna,
schodiště okolo hasičárny, schodiště od bývalého dětského hřiště a komunikace k novému dětskému
hřišti.

Odpadové hospodářství - opakování
Už léta v téměř každém Dubičanském zpravodaji dáváme návod jak třídit odpad a upozorňujeme na
některé chyby. U kontejnerů na plasty je třeba více dbát na sešlápnutí každé PET lahve! Větší kusy
polystyrenu je třeba odvézt do sběrného dvora a nedávat je do kontejnerů na tříděný odpad, kde
zbytečně zabírají místo PET lahvím. Do kontejnerů na papír nevhazujte papírové krabice od
zakoupených elektrospotřebičů popřípadě od jiného zboží v celku. Žádáme všechny občany, aby tyto
objemné obaly před jejich odložením do kontejneru nejdříve rozebrali, a tím zmenšili jejich objem.
Tetrapackové obaly od mléka, vína a džusů rovněž nepatří do kontejnerů na papír, ale patří zásadně do
žlutých kontejnerů k PET lahvím.
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Výměna kontejnerů na velkoobjemový odpad
V rámci dotace jsme obdrželi 2 nové kontejnery o velikosti 11 m3 na velkoobjemový odpad. Dosud jsme
měli kontejnery zapůjčené za 1 000 Kč měsíčně od firmy Marius Pedersen a.s. První z kontejnerů již
slouží ve sběrném dvoře.

Doplnění kontejnerů na bioodpad
K dosavadním dvěma hnědým kontejnerům na bioodpad (jeden je na
parkovišti pod sjezdovkou a druhý čeká prázdný na výměnu
v Růžově) přibyly další 2 modré kontejnery o velikosti 7 m3. První je
určen pro místní část Samoty a je již umístěn poblíže místa pro májku.
Stanoviště kontejneru na Malém Dubičném stále hledáme.

Výměna kontejnerů na tříděný odpad
Obec obdržela účelovou dotaci 750 000 Kč
na zlepšení nakládání s odpady. V rámci
této

dotace

bylo

vybudováno

a zprovozněno místo pro tříděný odpad
na Malém Dubičném a byla vyměněna
naprostá většina stařičkých kovových
kontejnerů za nové plastové. Žluté jsou na
PET lahve, plasty a tetrapackové obaly od mléka a džusů, modré na papír. Nové zelené kontejnery na
sklo mají větší objem (1,4 m3), než měly původní (1,1 m3). Zdá se, že zatím budou stačit a nebude nutno
odkládat lahve a sklenice vedle kontejnerů. Na sběrném dvoře máme ještě jeden kontejner na sklo
v rezervě.

Nové sběrné místo na Malém Dubičném
Na Malém Dubičném vybudovala dubičanská firma Štěch nové
stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad, které navrhl
Ing. arch. Petr Heteša. Stanoviště dobře architektonicky zapadá
do zdejší nové výstavby.

Odpadkové koše
Vzhledem k rostoucímu nepořádku, který zbytečně zaměstnával našeho
pracovníka, jsme obstarali nové jednotné zelené odpadkové koše. Tři
koše jsme umístili u rybníků (u Husů, na návsi a u Lusného), dva koše
jsou na dětských hřištích a jeden před obecním úřadem. Další budou
umístěny u autobusové zastávky, pod sjezdovkou a na odpočinkovém
místě na Samotách.

Projekt chodníku mezi Dubičným a Rudolfovem
Projekt bezpečného chodníku mezi Dubičným a Rudolfovem je stále ve stadiu územního řízení, které
probíhá na Stavebním úřadě v Rudolfově již 16 měsíců.
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Instalace dopravních zrcadel - zvýšení bezpečnosti
U silnice před sběrným dvorem jsme pro zvýšení bezpečnosti výjezdu
z tohoto dvora instalovali dvojité vypuklé zrcadlo.
Další dopravní zrcadla budou instalována na rohu kamenné zdi pana
Holuba na Malém Dubičném a na kraji lesa u Řehovských na Samotách.

Nástavby na IVECO
Na naše nákladní vozidlo IVECO jsme instalovali 3 nové
nástavby, které značně zvýší jeho užitnou hodnotu.
1. Pevné úchyty pro jednotlivá nářadí na zadní stěně
kabiny.
2. Skládací

lávku

se

zábradlím

pro

pohodlnou

a bezpečnou opravu veřejného osvětlení, ořezávání
převislých větví nad vozovkou atd.
3. Výklopný a otočný vrátek na dálkové ovládání (viz
foto) s nosností 1,5 tuny, který je elektricky napájený
z 12 V baterie nákladního automobilu, stejně jako
agregát sklápěčky. Vrátek slouží pro nakládání
a skládání těžkých věcí (kontejnery, lavičky, pojízdné
sekačky, vytahování záchytných košů z kanalizace
atd.). Nástavby společně řemeslně zrealizoval velmi
zručný

a

zkušený

Vladimír

Mikšátko

(část

mechanická) a šikovný Jiří Buchal (část elektrická).
Starosta obce Ing. Vladimír Hronek

Povinné čipování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost
označovat psy na území České republiky mikročipem. Povinné očkování psa proti vzteklině bude tedy
platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací́ průkaz). Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným
tetováním provedeným před 3. 7. 2011.

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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mistostarosta.dubicne@gmail.com. Děkujeme.
Redakční rada Dubičanského zpravodaje:
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Dubičanský zpravodaj

na

emailovou

adresu

