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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení čtenáři,
rok se opět pomalu ale jistě chýlí ke svému závěrečnému spurtu. Brzy začne hektická doba
předvánoční, ve které budeme všichni napínat své síly tak, abychom mohli poslední dny v roce užívat v klidu
a rodinné pohodě. Doufám tedy, že si najdete chvilku a alespoň zběžně si projdete nové, letos čtvrté
a poslední číslo Zubčického zpravodaje.
Konec roku svádí k bilancování a nejinak tomu bude i letos. Letošní rok a zejména léto bylo pro obec
a především obecní úřad více než hektické. Současně se realizovalo několik investičních akcí najednou. Začnu
nejdříve u budov, konkrétně budovy obecního úřadu. Zde se díky grantu Jihočeského Kraje, z dotace „pro
hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje“, podařilo zajistit finance na opravu střechy. Byla provedena
výměna krytiny za totožný materiál, tedy pálené tašky a musím podotknout, že firma tesařství Pavla Surmina
odvedla vynikající práci, o čemž se každý může přesvědčit přímo na vlastní oči. Budova obecní úřadu
vzhledově přímo „povyskočila“. Doplňkem pak bylo zateplení střechy a půdy, které přispěje k úspoře tepla
v budově. Samozřejmě by bylo vhodné i zateplení celé fasády, ale náklady jsou i přes možnou státní dotaci
natolik vysoké, že návratnost bychom museli počítat v desítkách let.
Další investiční akcí byla výstavba posezení na zahradě základní školy. Sloužit má především pro děti
z družiny, které zde tráví odpolední hodiny. Můžou se tu věnovat nejen hrám, ale nyní také různé výtvarné
činnosti. Jak stavební práce, tak vybavení venkovním nábytkem a slunečníky, bylo pořízeno za podpory
dotace. Obdobně také vybavení zahrady mateřské školy herními prvky bylo pořízeno díky podpoře krajského
grantu. Současně došlo k dalším úpravám, tedy k odstranění jedovatého břečťanu a stříbrného smrku. Ten
byl statikem posouzen jako potencionálně nebezpečný pro své okolí.
Největší akcí pak byla rekonstrukce vozovky částí komunikace v centru obce. Zastupitelstvem
navržené úseky byly rekonstruovány včetně části podkladu a splaškové nebo dešťové kanalizace. Největší
změna je znatelná před základní školou. Došlo ke snížení vozovky a byla vytvořena nová odvodňovací drenáž
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a okapový chodník okolo budovy. V rámci stavby bylo zároveň také připraveno zajištění připojení novostavby
nedaleko školy.
Ke konci roku byla provedena rekonstrukce části kanalizace v Zubčicích, konkrétně propadlé
kanalizace u č.p. 27. Byly odstraněny staré betonové roury, vybudovány šachty a položeno nové plastové
potrubí. Provedená rekonstrukce by měla mimo jiné přispět k lepšímu odtoku srážkové vody z území kolem
pomníku na návsi. V dalších letech, zejména s plánovanou rekonstrukcí asfaltové vrstvy silnice, jsou
naplánovány další opravy této kanalizační stoky. A co nás čeká v roce 2017? Do příštího roku vstupujeme
s podanou žádostí na ministerstvo místního rozvoje na podporu rekonstrukce povrchu vozovky od hlavní
silnice u kravína k rozcestí u „Cestářů“. Půjde o relativně nákladnou a patrně i komplikovanou opravu. Po
odstranění staré vozovky – odfrézováním, se provedou sondy k průzkumu podkladu vozovky. Ten by měl
pomoci odhalit příčiny „shrnutí“ části asfaltového koberce. Důvodem rekonstrukce samozřejmě není jen
nahradit starou vozovku, ale především odstranit závady, které způsobují uvedené defekty. Před započetím
stavebních prací budou vyzvány všechny firmy, jež mají v komunikaci uloženo vedení, k jejich případným
opravám nebo výměně. Snahou je samozřejmě zajistit kvalitní komunikaci, která vydrží v dobré sjízdnosti
mnoho let.
V Markvarticích je připravována oprava kaple Panny Marie. Stavba byla postavená v roce 1873
v historizujícím slohu s barokními a klasicistními prvky. Odborníkem byl vypracován postup oprav jako
podklad pro žádost o závazné stanovisko k těmto opravám na odboru památkové péče městského úřadu
v Českém Krumlově. Po získání souhlasu budeme žádat krajský úřad o dotaci na provedení stavebních prací,
tedy na citlivou, historicky-památkově vhodnou opravu. Ta bude v první fázi zahrnovat odvodnění celého
objektu a opravu prasklin ve zdivu a celkovou rekonstrukci fasády kaple. Pokračovat se bude jak pracemi
v interiéru kaple, tak i na zvonici nebo na střeše. Práce budou rozvrženy na několik let a prováděny za pomoci
financí z krajských nebo národních grantů. Veškeré práce jsou plánovány a zajišťovány tak, aby stav kaple po
rekonstrukci zůstal nezměněn po další desetiletí bez potřeby dalších zásahů.
V Zubčicích by mělo dojít k výměně plotů zahrad základní i mateřské školy. V současné době jsou
v zastupitelstvu projednávány požadavky na vzhled a použitý materiál. Výměna bude provedena pouze za
předpokladu získání dotace z krajského úřadu.
V plánu jsou samozřejmě i další, ve zpravodaji již několikrát zmiňované akce, jako je výstavba stok
v Zubčicích, Zubčické Lhotce, protipovodňové opatření v Markvarticích nebo v Zubčické Lhotce, a další
investiční akce především v oblasti infrastruktury. Tyto projekty ale obec není schopna uskutečnit bez
spolufinancování z krajských nebo státních dotačních titulů, které v současné době nejsou vyhlášeny.
Závěrem bych rád všem občanům popřál radostné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších,
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Radek Kalkuš, starosta obce Zubčice
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Ve zkratce z jednání zastupitelstva obce za minulá období
Na jednání 27. 9. 2016 byly projednány tyto záležitosti: veřejnoprávní smlouva-přestupky. Od 1.1.2017 je
třeba uzavřít novou smlouvu na výkon přenesené působnosti zákona 200/1990Sb. o přestupcích ve znění
pozdějších změn a doplňků s městem Český Krumlov, a proto zastupitelstvo obce schválilo uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle schválených pravidel Rady města Český Krumlov a usnesení 0398/RM18/2016 na
dobu určitou do 31.12.2019. Za výkon přenesené působnosti uhradí obec Zubčice ze svého rozpočtu městu
Český Krumlov paušální poplatek 2 100,- Kč za každý převzatý a vyřízený přestupek. Dále byl projednán návrh
na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. CB-014330034108/001. Zastupitelstvu obce byla v návaznosti na
dokončení stavby 17.3.2016 s názvem „Zubčická L.K/1298/2 Honetschläger RD-NN“ a v souladu
s podmínkami Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030026554/001 uzavřené dne
26.8.2015 předložena smlouva o zřízení věcného břemene č. CB-014330034108/001. Předmětem smlouvy
je zřízení a vymezení VB podle §25 odst.4 energetického zákona osobní služebnosti energetického vedení dle
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tohoto zákona. Oprávněný je vlastníkem a provozovatelem distribuční soustavy – kabelové vedení NN na
pozemku 2219/6. Jednorázová náhrada za zřízení VB se sjednává ve výši 5 000Kč. Zastupitelstvo obce
smlouvu schválilo a pověřilo starostu podepsáním smlouvy o věcném břemeni.
Dále se na pořad jednání dostalo také vytápění hostince. V současné době je budova č.p. 26 vytápěna jedním
centrálním kotlem s třemi měřícími zařízeními. Obec zde automaticky hradí vytápění tělocvičny a část tepla
na sále (při pořádání obecních akcí). Proběhla krátká diskuze, kde zastupitelé prezentovali své návrhy na
možné varianty úhrad za teplo v hostinci v předchozím období. Starosta poté rozhodl na základě svých
pravomocí o 50 % snížení nákladů na topení pro nájemce Restaurace Lavina. Příspěvek obce je tak nutné
chápat jako podporu provozovateli a snahu o zachování provozu hostince v Zubčicích.
Dále se zastupitelstvo zabývalo předloženým návrhem rozpočtu na rok 2017. V připomínkách se projednala
plánovaná oprava požárního vozidla, kdy na tuto akci bylo vyčleněna částka do 100 tis Kč. Dále plánovaný
nákup sekačky do těžko přístupného terénu a vyčlenění 100 tis Kč na výkup pozemků v obci a osadách.
V různém byla zmíněna změna letních a zimních vývozů popelnic. Dojde k prodloužení letních vývozů, kdy
tyto budou realizovány již od 1. dubna 2017 namísto původně určeného termínu 1. května.
Na zastupitelstvu obce dne 2.11.2016 bylo mimo jiné usnesením schválen návrh na uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. CB-1030028049/003. Ten byl projednáván v souvislosti
s projektovou přípravou a plánovanou realizací stavby „Netřebice K/121, Vondra RD NN“. Jednorázová
náhrada za zřízení VB se sjednává ve výši 1 000Kč a zastupitelstvo obce schválilo a pověřilo starostu
s podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni č. CB- 030028049/003.
Vyhláška o rušení nočního klidu. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podle zákona o obcích Obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu. Konkrétně tato vyhláška vyjmenovává
obecní akce, při kterých je doba nočního klidu zkrácena oproti normální době nočního klidu. Ta je stanovena
od 22 do 6 hodin, kdežto u akcí vyjmenovaných je doba nočního klidu posunuta na dobu od 2 do 6 hodin.
A kulturní a společenské akce, u kterých je tato kratší doba stanovena? Silvestr, Pálení čarodějnic, Vánoční
zábava, Masopust a Obecní den.
Rozpočtový výhled. Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového výhledu, vyzval zastupitele
k návrhům, připomínkám a k případné aktualizaci dle skutečnosti. Výdaje se podle tohoto výhledu zvyšují ze
stávajících 5 006 tis Kč v roce 2016 až na 5 313 tis. Kč v roce 2019. Tento nárůst je odrazem zvyšujících se
daňových příjmů ze státního rozpočtu. Případné další zdroje, jako jsou dotace, se samozřejmě nemohou
v tomto výhledu nyní zobrazit.
Pronájem obecního bytu. Zastupitelstvu bylo oznámeno, že současný nájemník podal písemnou výpověď
o skončení nájemní smlouvy ke dni 31.12.2016 . Zastupitelstvo obce Zubčice souhlasilo s návrhem vyvěsit
záměr na pronájem bytových prostor v budově č.p. 2 o výměře 102,41m2 (na dobu jednoho roku, výše
měsíčního nájmu 4500Kč+zálohy na teplo, stočné a vodné dle počtu bydlících).
Na jednání zastupitelstva obce dne 14.12.2016 bylo projednáno hospodaření obce k 30.11.2016, kdy příjmy
činily 6 077 105,34 Kč a výdaje 5 819 039,07 Kč. Na běžném účtu byl zůstatek 1 488 177,36 Kč, na běžném
účtu u ČNB byl zůstatek 18 668,35 Kč a na vkladovém účtu je uloženo 3 007 876,19 Kč. Dále starosta seznámil
zastupitele s hospodařením ZŠ k 30.11.2016, kde příjmy činily 494 555,40 Kč, z toho finanční sponzorské dary
102 501,40 Kč a provozní dotace obecního úřadu 400 000,00 Kč. Výdaje byly 862 272,47 Kč a hospodářský
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výsledek tak činil 32 283,93 Kč. Dále bylo zastupitelstvu předloženo rozpočtové opatření č. 15 ze dne
1.11.2016 a jednotlivé body byly starostou upřesněny. Zastupitelstvu obce byl předložen starostou návrh
rozpočtu 2017 obce Zubčice. Návrh byl zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední desce od
7.11.2016 do 14.12.2016 a zastupitelstvo jej schválilo beze změny hlasy všech přítomných zastupitelů.
Odměňování zastupitelů od 1.1.2017 - starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla
v souladu s usnesením vlády ze dne 28. listopadu 2016 zvýšena odměna o 4 % za výkon funkce. Zastupitelstvu
obce byl předložen odpisový plán pro rok 2017, který byl následně také beze změny schválen.
Stočné. Podle dlouhodobého plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Zubčice a tempa růstu
fondu obnovy vodohospodářského majetku stanovilo zastupitelstvo cenu stočného za rok 2017, vybíraná
v roce 2018, na částku 21,-Kč.
Školství. Zastupitelstvo schválilo Základní škole a Mateřské škole Zubčice příspěvek zřizovatele na rok 2017
ve výši 410 000,- Kč a zároveň schválilo návrh upraveného rozpisu rozpočtu školy u jednotlivých položek ve
výši schváleného rozpočtu. Zastupitelstvo obce bylo ředitelkou školy požádáno o omezení prázdninové výuky
v MŠ. Zastupitelé po krátké diskuzi navrhli uzavřít MŠ od 23.12. do 30.12.2016. Zastupitelstvo obce bylo
seznámeno o pronájmech tříd v budově školy, kdy tato pronajímá jednu třídu ZUŠ F. Pišingera Trhové Sviny
pro výuku hudebního kroužku za smluvní cenu 6.000Kč/rok.
Zapsání sídla mysliveckého spolku Zubčice. Zastupitelstvo obce na základě podané žádosti souhlasí
s povolením zapsání sídla mysliveckého spolku Zubčice na adresu obecního úřadu Zubčice 2, 382 32 Velešín.
Pronájem bytových prostor. Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o obecní byt. Záměr obce o
pronájmu bytu byl zveřejněn na úřední desce od 4. 11. 2016 do 23. 11. 2016. O byt projevil zájem pouze
jeden zájemce a tomu bylo také vyhověno. Smlouva o nájmu ale bude podmíněna provozováním místního
obchodu.
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisu údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí. Na základě doporučení kontroly Krajského úřadu je vhodné uzavřít smlouvu na výkon
přenesené působnosti podle §63 odst.1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, o zabezpečení provedení zápisů
údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí. Zastupitelstvo obce tedy schválilo
uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle schválených pravidel Rady města Český Krumlov na dobu určitou – a to 2
roky od jejího uzavření. Za výkon přenesené působnosti uhradí obec Zubčice ze svého rozpočtu městu Český
Krumlov odměnu ve výši 200,- Kč za každý provedený úkon.
Směna pozemku – zastupitelstvo obce schválilo pro výstavbu stoky v Zubčické Lhotce směnu pozemku
1346/2 o výměře 336m2 v k.ú. Zubčice za pozemek p.č. 1345/2 výměře 336m2. Pověřilo starostu přípravou
a podpisem smlouvy. Vklad na katastr a geometrický plán hradí obec. Zastupitelstvo obce stanovuje směnit
pozemky ve výši ceny v místě obvyklé 1,70 za 1 m2.Výše kupní ceny daných pozemků je stanovena na
571,20 Kč.
Tolik ve stručnosti z posledních jednání zastupitelstva obce. Rád bych využil této příležitosti
a pozval všechny občany na veřejné jednání zastupitelstva obce Zubčice, které se uskuteční v restauraci
Lavina dne 20.1.2017 od 19 hodin.
Radek Kalkuš, starosta obce Zubčice
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Školní Vánoce v Zubčické škole
Blíží se čas Vánoc, a tak nebude od věci pohledem do nepříliš vzdálené minulosti zjistit, jaké rozdíly jsou mezi trávením
tohoto času dnes a před lety. V dnešní době samozřejmě prožíváme tyto svátky odlišně, ale myslím, že u dětí dnes
a před několika desetiletími je prožívání, a především těšení se velmi podobné. Zaručeně se všechny na tyto svátky
a zejména Ježíška, či chcete-li vánoční nadílku, připravují a připravovaly, jen ta přání jsou dnes zaručeně jiná než
v minulosti. Co si opravdu děti před padesáti či sto lety přály se asi již nedozvíme. Ale co skutečně dostaly pro stromek
naděleno, alespoň tedy ve škole, to můžeme vyčíst ze staré školní kroniky. Nejdříve rok 1935, tedy vánoční nadílka
před více jak osmdesáti lety. Pan učitel tehdy zapsal tuto událost docela stručně a píše účetním jazykem:
Dne 21.(1935) prosince poděleno chudé žactvo zd. školy obuví a látkami, ost. ž. obdrželi zub. pasty a kartáčky. K tomu
účelu zaslala ??? v Č. Krumlově obnos 200 Kč (stát. ošacovací akce), a sehrána divad. hra (zdejšími ochotníky 8.XII),
která vynesla čistého příjmu 321 Kč. Celkový obnos na vánoč. nadílku věnovaný činil 521 Kč.
To v roce 1923 byla vánoční nadílka až v lednu po Třech králích. To nebylo patrně nic neobvyklého, v kronikách se
dočteme, pokud je tato událost zaznamenána, o různých datumech nadílky. A také, že často vánoční nadílka vůbec
nebyla. Tehdejší obyvatelé měli úplně jiné starosti, pokud nepočítáme války, docela často bývala škola uzavřena pro
nějaké infekční onemocnění. Můžeme se dočíst o spalničkách, příušnicích a dalších nakažlivých chorobách. Výjimkou
nebylo ani uzavření školy na celý měsíc nebo měsíce. A v některých letech byla dokonce zmiňována úmrtí některých
žáků důsledkem těchto nemocí. Ale nyní co zapsal kronikář o nadílce v roce 1923:
Vánoční nadílka provedena dne 7.ledna v poledne. Před provedení nadílky oslovil přítomné rodiče správce školy a dítky
pak zazpívaly některé koledy a pak předneseno několik básní, které nacvičila sl. Dvořáková. Všechny dítky poděleny
cukrovinkami, sešity, tužkami, násadkami, pery. Někteří nejchudší obdržely látky na šaty, ostatní punčochy, šátky na
hlavu pro dívky.
Opět docela suchý popis, bez zachycení atmosféry nebo dalších podrobností. To naopak v dalším citovaném příspěvku
z roku 1895 byla atmosféra a dokonce průběh této události docela pěkně barvitě vylíčen.
Slavnost vánočního stromku 1895
Uspořádána byla pro školní mládež školy zdejší ve čtvrtek dne 26. prosince nákladem Národní Jednoty Pošumavské.
V týž den za počasí hezkého sešlo se žactvo o 2. hodině odpolední do učebny jež k účelu tomu ozdobena byla. I velké
množství dospělých se sešlo, by brali účastenství na radosti s těšícím se žactvem. Aby stromek 3m. vysoký v předu
učebny stojící, velikým množstvím dárků obtížený a as 50 světly zářící ještě lépe se skvěl, byla všecka okna úplně látkami
zastřena. Krása stromku působila mocně, tak že žádný téměř ani „nedýchal“. Toto posvátné ticho pojednou přerušeno
zpěvem žactva při průvodu harmonia. Zpívány byly tyto písně: 1. Bude zima, 2. Nesem vám noviny 3. Moravská koleda,
4. Zpěv pastýřů, 5. Písně večerní a 6. hymna Rakouská. Mezi jednotlivými písněmi byly od jednotlivých žáků a žákyň
přednášeny různé básničky oslavující narození Páně. Poté následovalo rozdělování dárků a sice tak, že každé dítko
dostalo stejně, aby žádné nemělo příčiny ku nějakým steskům. Když pak o 4. hodině celá slavnost ukončena a súčastníci
se rozcházeli, tu ještě každý se podíval na stromek, jenž jim tolik radosti způsobil.
Velmi hezké vylíčení kouzla Vánoc ve škole v Zubčicích pochází až z roku 1895, tedy před více jak sto dvaceti roky.
Postupem času se ale zápisy stávají méně a méně košatými a rozvitými. Jestli to způsobil i na vsi zrychlující se životní
styl nebo to má na svědomí vliv jiný, to nevím. Jen si myslím, že zejména v dnešní době by nám opětovné zpomalení
běhu či spíše úprku našich životů a prožitků svátečních okamžiků jen prospělo. RK

Převzato z kroniky školy v Zubčicích, Státní okresní archiv Český Krumlov
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V měsíci lednu a v únoru 2017 oslaví životní jubileum tito oslavenci:








Ondrejková Irena
Volf Josef
Hlásková Marie
Opekarová Marie
Smolíková Ludmila
Schinková Růžena

Hodně zdraví, radosti v kruhu rodinném a životního optimismu přeje za všechny občany starosta
obce a obecní úřad.
***

Vítání občánků v roce 2016
Dne 16. listopadu se uskutečnilo tradiční vítání občánků naší obce. Mezi naše občany jsme přivítali Nelu,
An, Kryštofa, Davida a Františka. Starosta a místostarostka předali rodičům malý finanční a plyšový dárek,
rodiče se zapsali do pamětní knihy, a nakonec došlo také na společné foto.
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Rozpis svozu odpadu v roce 2017

ZUBČICKÝ ZPRAVODAJ, občasník; Evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 20068
Obecní úřad Zubčice, Zubčice čp. 2, IČ: 246221 * Radek Kalkuš 724 190 326; starosta@zubcice.cz
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