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Vážení spoluobčané, je zde připraveno první letošní číslo zpravodaje. Ten bude i nadále

vycházet čtvrtletně, a to včetně dodaných příspěvků od spolků a organizací v obci a osadách.

Začátkem bych rád konstatoval, že zastupitelstvo obce, starosta i obecní úřad pokračují

i nadále ve stanovené cestě – tedy ve správě a rozšiřování obecní infrastruktury. K tomu

samozřejmě může svým dílem přispět každý občan, který oznámí obecnímu úřadu nebo svému
zastupiteli zjištěné závady na majetku obce.

V oblasti odvádění a čištění odpadních vod pokračuje řízení pro rekolaudaci rybníku

v Zubčické Lhotce. Z původní v katastru uvedené mokřiny se úředním rozhodnutím stane
vodní nádrž, která bude určená k čištění odpadních vod. Tím bude možné vybudovat stoky,

které budou odvádět odpadní vody z osady, nově budované nemovitosti pak nebudou

potřebovat budovat pískové filtry a postačí tříkomorový septik. V Markvarticích se připravuje

projektový výhled pro vybudování nové kanalizace a kořenové čistírny odpadních vod.
V Zubčicích začaly přípravné práce na stoce, jenž bude odvádět odpadní vody ze vsi do

biologického rybníka. V letošním roce budou také probíhat opravy některých dosluhujících
částí kanalizace.

V cestní síti se podařilo opravit cestu do Včelína. Proběhlo také vyspravení povrchu

komunikace do Věžovaté Pláně. Zde ale dojde k reklamaci části provedené opravy.

V závěru loňského roku bylo zažádáno o dotaci na tři úseky s poškozeným povrchem

komunikací v centru obce, celkem o cca 800 m2. Jedná se zejména o komunikaci před školou,

kde úpravou dojde k větší bezpečnosti žáků. Financování projektu bude částečně z vlastních
zdrojů a z dotace z programu PRV.
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Co se týče odpadového hospodářství, v loňském roce bylo v Zubčicích založeno

místní komunitní kompostování, plocha pro kompostování je vyhrazena pod fotbalovým
hřištěm v Zubčicích na konci příjezdové cesty. Zde můžou občané ukládat zbytky z údržby

zeleně - tedy posekanou trávu, plevel nebo větve. V Markvarticích byl vybudován přístřešek
pro kontejnery na separovaný odpad. To samé se bohužel nepodařilo v Zubčické Lhotce, ale
přístřešek bude letos postaven na místě, kde jsou kontejnery umístěny v současné době. Také

bylo zažádáno u sběrové firmy o další nádoby – kontejnery pro sklo, plasty a papír. Ty již jsou

a nadále i budou umísťovány v dalších částech obce a osad. Důvodem jsou plánované změny

v odpadové politice státu. Zdražení skládkování navýší ceny za odvoz komunálního odpadu a

možnost sběru separovaného odpadu tak umožňuje snížit objem komunálního odpadu, a tím
tedy nižší platby za popelnice.

Budovy a inventář obce - v kulturním domě, jak jeho návštěvníci jistě poznali, bylo

instalováno a zprovozněno nové vytápění. Každý se tedy může při návštěvě některé další akce

na sále kulturního domu přesvědčit o jeho výhodách. Začátkem roku pak byly vyměněny
vchodové dveře a přestavěno zádveří budovy. Tím bude umožněn bezpečnější vstup do

tělocvičny, a to zejména školním
dětem

vyučování

navštěvující

v rámci

tělocvičnu.

V neposlední řadě se musím zmínit
také o jedné podstatné změně

v restauraci. Od dubna je zde
nekuřácký provoz a doufám, že

tento krok přinášející vyšší kvalitu

posezení v restauraci přispěje zároveň k její větší návštěvnosti.

Pro děti byla pořízena na dětské hřiště v Zubčicích nová houpačka. Podle zájmu by poté

mohly být také osazeny nové herní – tělocvičné prvky pro seniory. Nejmenším, zejména pak
jejich rodičům, byla zakoupena na obecní úřad kolíbka pro slavnostnější atmosféru vítání
občánků.

V březnu byla zadána k vypracování projektová úvaha na stavbu Požární zbrojnice

v Zubčicích. Jako stavební parcela byl vybrán pozemek u hlavní silnice na Český Krumlov –

Kaplice u odbočky do obce naproti nové komunikaci „Na Kačenu“. Místo bylo vybráno
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zejména s ohledem na bezpečnost při výjezdu požární techniky a také z důvodu dobré
dosažitelnosti Markvartic, Zubčické Lhotky a katastru Mirkovic, kde naše jednotka zajišťuje
požární bezpečnost.

Základní a mateřská škola v Zubčicích

Naše základní a mateřská škola

jsou jednou ze základních priorit obce.
Proto i letos obdržely na provoz 400

tisíc, ze kterých budou hradit svůj
běžný

provoz.

samozřejmě

obec

Kromě

financuje

opravy nebo investice.

toho

větší

V loňském

roce byl například zakoupen do školní
jídelny nový, pro profesionální kuchyň
určený

sporák.

Dovybavena

byla

kuchyně také novým zařízením, tlakovým hrncem a dalším nádobím. Pro letošní rok bylo

zažádáno obecním úřadem o dotaci z POV Jihočeského Kraje na Odpočinkovou zónu na
zahradě základní školy a také na herní prvky, které budou umístěny v zahradě mateřské školy.

V současné době je instalováno do budovy školy monitorovací zařízení, které umožňuje větší
kontrolu nad návštěvníky školy.

Informace o škole se samozřejmě netýkají pouze

hospodaření, žáci základní a mateřské školy se například podíleli na kulturním pásmu při vítání

občánků nebo nastudovali hru na Vánoční besídku. V letošním roce například chystají Den
otců a samozřejmě také nacvičují vystoupení ke Dni matek.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

 Obecní úřad plánuje zkrátit zimní vývoz komunálního odpadu. Tedy upravit každotýdenní
vývoz na období od listopadu do března a snížit tím náklady pro domácnosti. Pokud nemáte o

tuto změnu zájem, je nutné obecní úřad informovat telefonicky, osobně nebo mailem. Na konci

roku 2016 pak bude podle reakcí občanů oznámen určený způsob vývozů ve zpravodaji, na
vývěsní desce a na webových stránkách obce!
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 Starosta upozorňuje všechny držitele psů, že je pod hrozbou sankcí zakázáno nechat psy volně

pobíhat v zastavěném území obce! Stejně tak je nepřípustné neodklízet výkaly psů z veřejných
prostranství!

 Termíny placení poplatků v obci Zubčice, Markvartice a Zubčická Lhotka
- za vývoz popelnic do 30. 5. 2016
- ze psa do 28. 4. 2016

- za stočné do 28. 4. 2016

Kulturní, společenské a sportovní akce

V loňském roce proběhlo, tak jak je zvykem, několik kulturních nebo společenských

akcí. K pravidelným bezesporu patří Masopust, Den matek, Májka, Dětský den nebo

pravidelné setkání seniorů a občanů obce, tentokrát s názvem Obecní den. Na konci roku

proběhlo tradiční Zpívání pod Vánočním stromem a Vánoční zábava. Přímo obecním úřadem
bylo zorganizováno vítání občánků v prostorách mateřské školy. K tomu je nutné připočíst i

další akce pořádané sdružením nebo hasiči a určené převážně dětem. A tak jako loni, i letos
jsou naplánovány tyto
tradiční

akce.

Masopust je již za

námi, a zde bych chtěl
poděkovat všem, kteří
se

na

přípravě

a

uskutečnění

této

podíleli.

jim

Předávání práva v Markvarticích

tradiční folklorní akce
Patří

velký dík za udržování tradic v obci. Následovat bude Májka pořádána hasiči a v krátkém
závěsu bude následovat Den matek. Ten se uskuteční na sále KD 8. 5. 2016 od 14 hodin. Po

prázdninách bude následovat vítání občánků, Obecní den – setkání seniorů a občanů obce.
V závěru roku nás čeká Vánoční zpívání a večer Vánoční zábava. Řadu akcí má také v plánu

sdružení „Zubčice se baví“, místní hasiči nebo restaurace Lavina. Je nutné sledovat webové

stránky a vývěsky v obci, kde by se měly všechny informace o pořádaných akcích v předstihu
objevit.
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Co jste hasiči, co jste dělali v roce 2015?

Sbor dobrovolných hasičů Zubčice (dále jen SDH) se s Vámi po čase setkává na stránkách Zubčického

zpravodaje a rád by vás informoval o své činnosti v uplynulém roce.

První akcí, kterou zubčičtí hasiči zahájili loňský rok, byl výcvik v pátrání po pohřešované osobě.

Výcvik se konal v únoru. Jednotky dobrovolných hasičů bývají při těchto zásazích velmi často využívány. Je

to zejména z důvodu potřeby většího počtu lidí na tvorbu pátracích rojnic a pro dobrou místní znalost. Tato

zdánlivě jednoduchá činnost má však své zásady, které je nutno pro zdárné dosažení cíle znát a dodržovat.
Pátrání navíc probíhalo v lesním členitém terénu. Pohřešovaná osoba byla nalezena ve svahu nad zubčickým

lomem se zlomenou nohou. Hasiči se za pomoci lezecké techniky dostali ke zraněné osobě, té poskytli první

pomoc a s lezeckou technikou a nosítky ji transportovali na místo, kde by při reálném zásahu stálo vozidlo
Zdravotnické záchranné služby.

V březnu vypomohla jednotka zubčických hasičů společnosti Zemos s.r.o, s rozbíjením krusty

utvořené na digestátu v bioplynové stanici v Chabičovicích. Krusta byla rozbíjena vodním proudem.

Na 4. dubna zorganizoval SDH Zubčice pro své členy, tak jako již v loňském roce, jednodenní zájezd.

Cílem zájezdu byla vodní elektrárna Lipno I a návštěva hasičské stanice Hasičského záchranného sboru ve
Frymburku. Cestou na Lipno byla udělána zastávka u přírodní rezervace Čertova stěna. Komentovaná
prohlídka podzemních prostor vodní elektrárny Lipno I byla pro všechny účastníky asi největším zážitkem.

Rovněž v dubnu se zúčastnili velitelé a strojníci zásahové jednotky každoročního školení pořádaného

Hasičským záchranným sborem v Č. Krumlově.

12. 4. v časných ranních hodinách byla zásahová jednotka povolána k požáru osobního vozidla

v Zubčicích. Vozidlo bylo zasaženo požárem v celém rozsahu. Jednotka provedla uhašení požáru a kontrolu
půdního prostoru stavení v bezprostřední blízkosti hořícího vozidla. Následně jednotka odstranila

z komunikace olej, který vytekl z vozidla před jeho vznícením. Jednalo se o olejovou skvrnu v délce více než
sto metrů. V odpoledních hodinách, se svolením vyšetřovatele požáru, odtáhla jednotka vozidlo mimo
komunikaci.

2. 5. pořádal náš SDH dětskou soutěž v požárním útoku. Jednalo se o okresní kolo mladých hasičů.

Soutěž se konala u požární nádrže a zúčastnilo se jí celkem 37 družstev. Náš zástupce, družstvo mladších
žáků, obsadil pěkné deváté místo. Naši mladší žáci se dále zúčastnili soutěží okresního kola mladých hasičů
v požárním útoku v Omleničce (duben) a v Třísově (září). V celkovém hodnocení se naši mladší žáci umístili
na šestnáctém místě.

Na práci s mladými hasiči navázal SDH Zubčice před čtyřmi roky a dětská základna se nám od té doby

rozrostla na sedmnáct dětí ve věku 6 – 13 let. V letošním roce bychom chtěli k družstvu mladších žáků utvořit

též soutěžní družstvo starších žáků. Při práci s mládeží jsme vedeni, spíše než honbou za co nejlepšími
výsledky, snahou nabídnout dětem ze Zubčic a okolí smysluplné strávení volného času, při němž se pohybují
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a získávají základní znalosti a praktické dovednosti z oblasti požární ochrany. Případní zájemci o členství
v dětském hasičském družstvu jsou vítáni.

8. 5. se všechna soutěžní družstva našeho SDH (děti, ženy, muži) zúčastnila okrskové soutěže ve

Velešíně. Všechna družstva se umístila na třetím místě.

SDH Zubčice je součástí tzv. okrsku Velešín. Do tohoto okrsku dále patří SDH Velešín, SDH Věžovatá

Pláně a SDH Skřidla. Okrsky sdružují vždy několik sousedních Sborů dobrovolných hasičů obcí, aby byla
zajištěna průběžná spolupráce a komunikace mezi těmito SDH, zejména v oblasti zásahové činnosti, prevence
a sportovní činnosti.

9. 5. se již pouze soutěžní družstvo mužů zúčastnilo hasičské soutěže v Přídolí. Soutěž se skládala ze

dvou disciplín. Z přípravy hasičského náčiní na základně a z vlastního požárního útoku. Přípravu mělo naše
družstvo druhou nejrychlejší a v útoku jsme skončili šestí.

30. 5. vypomohli naši hasiči, tak jako v minulých letech, s uspořádáním Dětského dne v Zubčicích.

Naše účast na Dětském dni spočívala ve zbudování a obsluze lanové dráhy a zajištění stanoviště se džberovými
stříkačkami.

13. 6. uspořádal náš SDH již šestý ročník nohejbalového turnaje trojic. Tato sportovní akce se vždy

těší velkému zájmu nohejbalu milovných sportovců z blízkého okolí zejména pro svoji pohodovou atmosféru.

11. 8. byla zubčická jednotka povolána k požáru pole (strniště) u Markvartic. Jednotka provedla ve

spolupráci s jednotkou z Velešína dohašení požáru na ploše 20x10m, který se díky včasnému zpozorování
a zásahu na poli pracujících zemědělců nerozšířil na větší plochu.

23. 8. byla zubčická jednotka povolána k požáru lesa u Zubčic v místě nazývaném U křížku. Jednalo

se o požár hrabanky a listí na ploše 20x10m. Jednotka provedla likvidaci požáru dvěma vodními proudy.

29. 8. vykonávala zubčická jednotka požární hlídku na žádost obce Mirkovice při oslavě výročí 700

let od založení obce Žaltice. Zde je potřeba zmínit, že v obci Mirkovice není jednotka dobrovolných hasičů

zřízena. Dle zákona o požární ochraně však každá obec musí zřídit hasičskou jednotku. Neučiní-li tak, může
se domluvit s jinou obcí, případně s Hasičským záchranným sborem, o zajišťování požární ochrany na svém

katastru. Obec Mirkovice proto před několika lety uzavřela takovou smlouvu s obcí Zubčice. Zubčická
jednotka je proto podle požárního poplachového plánu jako místní jednotka rovněž pro obec Mirkovice a její
osady (Malčice, Žaltice, Chabičovice, Zahrádka, Svachova Lhotka).

17. 10. se zubčická jednotka zúčastnila okrskového cvičení zaměřeného na manipulaci se zvířaty,

zejména s koňmi. Díky vstřícnosti a ochotě majitelů chovu koní v Holkově jsme se dozvěděli mnoho
zajímavého o těchto zvířatech a mohli si i prakticky vyzkoušet manipulaci s některými z koní.

13. 11. opět vypomohla jednotka zubčických hasičů společnosti Zemos s.r.o, s rozbíjením krusty

utvořené na digestátu v bioplynové stanici v Chabičovicích. Krusta byla rozbíjena vodním proudem.

25. 12. se v Zubčicích konala již tradiční Vánoční zábava, kterou spolu s občanským sdružením

„Zubčice se baví“ pořádá i náš hasičský sbor.
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Každou první neděli v měsíci se členové zásahové jednotky scházeli v rámci tzv. parkového dne, kdy

kontrolují a zkoušejí zásahové vozidlo a jeho vybavení.

V roce 2016 nás čekají každoroční akce, jakými jsou: školení velitelů a strojníků, školení členů

zásahové jednotky, okrskové cvičení, parkové dny, tréninky a soutěže dětí i dospělých, zájezd, nohejbalový
turnaj, dětský den a řada dalších. Náš sbor je rovněž připravený a ochotný vypomoci obci s různými pracemi
tak, jako tomu již bylo několikrát v minulých letech, kdy jsme obci pomohli například s kácením

a prořezáváním stromů podél obecních cest, čerpáním vody z odkalovacích rybníků či úklidem lesa po těžbě.
Sbor dobrovolných hasičů Zubčice přeje všem občanům hodně zdraví a spokojenosti v roce 2016

a těšíme se na shledání s Vámi při některé z našich společenských akcí.

SDH Zubčice

Slovo starosty na závěr

Pokud čtete tyto řádky, jste takřka na konci dalšího čísla zpravodaje. Na poslední stránce ještě

naleznete praktické informace, které jsou pro účelnost seřazené na jednom místě. Zpravodaj jsem se
tentokráte pokusil napsat a sestavit jednoduše, ale s co největším množstvím informací. Děkuji Pavlu

Vejvarovi za příspěvek o činnosti dobrovolných hasičů v loňském roce. Mohu jen doufat, že do
dalších čísel budu moci vložit i další
příspěvky a třeba i jen krátké od dalších

sdružení nebo organizací. Pro ty, kteří
dostávají příspěvky od naší obce, by to měla

být podle mě takřka samozřejmost. Přestože

jim to žádné nařízení nepřikazuje, občané
obce by měli mít možnost se seznámit, na co
byly obecní peníze poskytnuty.

Doufám, že zpravodaj alespoň částečně

Mikroregion POLUŠKA

Naše obec je členem dobrovolného svazku obcí –
Mikroregionu Poluška. V současné době jsou členy

obce Zubčice, Mirkovice, Věžovatá Pláně, Zvíkov,

Rožmitál na Šumavě, Netřebice a městys Přídolí. Co je
posláním sdružení, jaké jsou cíle a jak se může projevit

členství obce v obecním životě? O tom a o dalším si
budete moci přečíst v příštím čísle zpravodaje.

přispěl k Vaší lepší informovanosti o probíhajícím dění v obecním zastupitelstvu nebo na obecním
úřadě. Samozřejmě není možné napsat o všem, co se děje nebo co nás čeká. Pokud máte pocit, že
nejste o něčem dostatečně informováni nebo jste něčemu neporozuměli, či chcete něco projednat, je

tu vždy možnost napsat mail, zavolat nebo mě navštívit na obecním úřadě. Nejjednodušší je pak

zúčastnit se některého zastupitelstva obce, nejbližší je plánované na 15. dubna od 19 hodin
v restauraci Lavina, na které Vás také tímto srdečně zvu.

Přeji Vám do další jarních dnů hodně pohody, úspěchů v osobním i pracovním životě a těším se na
osobní setkání, třeba na zasedání zastupitelstva obce.
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Radek Kalkuš, starosta obce Zubčice

RESTAURACE LAVINA

OBECNÍ ÚŘAD Zubčice

Úřední hodiny pro veřejnost:
Administrativa

Otevírací letní doba:

Čtvrtek

Pondělí 7.00 - 16.30

17 - 22 hod.

Pátek – sobota 17 - 24 hod.

Úterý 7.00 - 12.30

Neděle

Středa 7.00 - 16.30

17 - 22 hod.

Od května otevřeno i ve středu 17 - 22 hod.

Pátek 7.00 - 12.00

Od dubna nekuřácký provoz v restauraci!

Starosta

Středa 15.00 - 18.00

Knihovna v Zubčicích

Středa 17.00 - 18.00

V budově obecního úřadu – přízemí
Knihovna je pro veřejnost otevřena každý pátek od
17:00 hod do 19:00 hod

Místostarostka

Katalog knihovny online zde:
http://db.knih-ck.cz/clavius/zubcice/

Přerušení dodávky elektrické energie –
zpráva od společnosti EON

INZERCE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy

JARNÍ VÝPRODEJ EKOBRIKET ZAHÁJEN!

- rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena

dodávka

elektrické

energie

Nabízíme Vám:

v Zubčicích,

Markvarticích a Zubčické Lhotce v těchto termínech:

•

Ekobrikety (různé druhy)

•

Mulčovací kůra – nejlevnější, čerstvá

•

19. 4. 2016 od 08:00 do 18:00
20. 4. 2016 od 08:00 do 18:00

•

26. 4. 2016 od 08:00 do 18:00
27. 4. 2016 od 08:00 do 18:00

Pelety

Třísky a podpalovače

Dle počtu odebraných palet – možnost dopravy ZDARMA!
Prodejna v Č. B. vedle Kauflandu a ve Větřní.

V Markvarticích – Paseky v termínech:

Ekopalivo Bohemia s.r.o.

19. 4. 2016 od 08:00 do 18:00

20. 4. 2016 od 08:00 do 18:00

Briketárna Větřní u Č. Krumlova

26. 4. 2016 od 08:00 do 18:00

www.ekopalivo.cz

27. 04. 2016 od 08:00 do 18:00

+ 420 380 733 733

Přerušení dodávky je závislé na rychlosti provedení určených
prací a také na momentálních povětrnostních podmínkách.

ZUBČICKÝ ZPRAVODAJ, občasník; Evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 20068

úřad Zubčice, Zubčice čp. 2, IČ: 246221 * Radek Kalkuš 724 190 326; starosta@zubcice.cz
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Obecní

