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Zubčice Markvartice Zubčická Lhotka
Číslo 3/2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se značným zpožděním, způsobené čekáním na rozhodnutí úřadů, se započalo s
odbahněním biologického rybníka pod Zubčicemi. Práce musely být několikrát přerušeny
kvůli deštivému počasí. Byly odvezeny desítky tun kalu, který byl uložen na vhodných
pozemcích obce. To samozřejmě na základě laboratorního rozboru, jehož výsledky v
jednotlivých ukazatelích nepřekročily limity dané vyhláškou. V opačném případě by musel
být kal odvezen na skládku nebezpečného odpadu, což by celý projekt neúměrně finančně
zatížilo. Po rekonstrukci kalové přepážky bude opět na dalších deset let nádrž schopná čistit
bez problémů odpadní vodu ze Zubčic. Na základě zkušeností by ale bylo vhodné připravit z
vybíraného stočného dostatečnou finanční rezervu na uložení v příštích letech zde
vytěženého kalu.
Obdobně došlo k vyčištění rybníka v Zubčické Lhotce, zde však šlo spíše o úpravy
přivaděče nebo také o odstranění padlého stromu z nádrže.
V Markvarticích byla provedena další kamerová zkouška kanalizace, tentokrát stoky a
byla zjištěna překážka, patrně střep části potrubí, kterou bude nutné odstranit a pokračovat
pak v prohlídce stoky až k vyústění do potoka.
Se zahájením prázdnin začaly také práce na rekonstrukci přízemí budovy OÚ. První na
řadě je přestavba zázemí obchodu, který dostane všechny náležitosti požadované
hygienickou stanicí. Následovat bude přestavba skladů na knihovnu a klubovnu, kde by měli
dostat bezbariérové prostory také dojíždějící kadeřnice a lékař.
V červenci také došlo k výběru dodavatele dětských hřišť v Markvarticích a Zubčicích.
Zemní práce již byly zahájeny v Zubčicích, kde je potřeba vyrovnat terén před samotnou
instalací herních prvků. V Markvarticích budou zemní práce minimální, především půjde o
zajištění výkopu pro dopadové plochy a zabetonování základů větších prvků. Přesto však
budou montážní a dokončovací práce trvat po celý srpen. Na závěr bude ještě nutné zajistit
úpravu terénu a zasetí nového travního koberce. Proto tímto žádám všechny rodiče, aby
pozdrželi návštěvu těchto prostor s dětmi až do úplného dokončení a oficiálního otevření.
Také by bylo vhodné děti upozornit a poučit o nebezpečí, které by na ně mohlo číhat na
staveništích těchto hřišť. Zahájení provozu bude oznámeno jak na webových stránkách tak i
obecním rozhlasem.
Již poměrně dlouhou dobu se diskutuje nejen v zastupitelstvu o vytápění obecních
budov. Náklady na vytápění tvoří nedílnou část rozpočtu a je snahou vedení obce tyto
náklady snižovat. V minulém období se podařilo zajistit automatický kotel do budovy
obecního úřadu. V loňském roce byl podobný automatický kotel instalován také do školy.
Vzhledem k dobrým zkušenostem se uvažuje o podobném vytápění také pro budovu
kulturního domu, kde by z jednoho topeniště bylo možné vytápět restauraci a tělocvičnu a
také temperovat či vytápět sál kulturního domu. Změna způsobu vytápění je však pouze
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jedna část řešení, v době drahých energií je také nutné současně zastavit únik tepla z
objektů. První krok byl zajištěn výměnou starých oken za nová, s lepšími tepelně izolačními
vlastnostmi.
Nyní je čas pokusit se zajistit i zateplení obálek budov. Proto bude připraven projekt na
zateplení obecního úřadu, a pokud energetická studie ukáže smysluplnost tohoto řešení,
bude podána žádost o příspěvek v rámci některých z dotačních programů.
Dne 3. 7. 2013 proběhla obhlídka stromů v intravilánu obce se znalcem z oboru
dendrologie. Důvodem byla žádost o pokácení lípy před čp. 18, a při této příležitosti bylo
prohlédnuto celkem pět vzrostlých stromů v centru obce. Lípu srdčitou rostoucí na návsi bylo
doporučeno odborníkem pokácet, a to z důvodu oslabení stromu výskytem vývojových stádií
Krasce lipového. Tento zákonem chráněný brouk si vyhledává starší, oslabené stromy, které
pak dovede zcela zahubit. V tomto případě tedy dojde k odstranění stromu ještě za
vegetační doby.
Dalším posuzovaným stromem byla lípa srdčitá před čp. 68. Zde znalec shledal strom
v mimořádně dobré kondici, doporučil pouze dosypat zeminu ke kořenům a odstranit vzpěry
vedené ze soukromého pozemku. Zároveň naprosto vyloučil vliv stromu na poškození
okolních nemovitostí.
Další posuzovaná lípa je naproti čp. 70. Strom je dle vyjádření zdravý a vitální, za běžných
povětrnostních podmínek nehrozí poškození. Problémem by mohla být statná, příliš
rozvětvená koruna. Doporučení bylo zcela jasné, zmenšit korunu a tím zabezpečit lepší
stabilitu stromu.
Dub letní před čp. 48. Tento solitérní strom s obvodem kmene takřka 380 cm ve výšce 130
cm byl v minulém období zasažen bleskem. Přestože následky této události jsou viditelné na
dálku, nemusí být pro samotný strom likvidační. Přesto je důležité nyní odstranit kůru
z poškozeného místa tak, aby se zde nezdržoval hmyz a neroznášel spory plísní. Ty by mohly
narušit povrchovou strukturu dřeva a otevřít tak cestu pro dřevokazné houby. Obnažené
dřevo je nutné natřít fermeží, následně pak ještě částečně zredukovat korunu.
Posledním velkým posuzovaným stromem byl stříbrný smrk v zahradě MŠ. Problémem u
tohoto kusu je přílišná povrchovost kořenů, které již částečně začaly prorůstat do základů
budovy a do opěrné zdi. Protože se budou tyto problémy do budoucna spíše zhoršovat, je na
místě otázka o budoucnosti tohoto stromu a tedy vlastně také budoucího osázení zahrady
mateřské školy. Všechny velké dřeviny budou nadále každoročně monitorovány a v případě
nutnosti bude zajištěno odborné ošetření daných stromů.
Od 15. července upravilo Ministerstvo životního prostředí vyhláškou kácení stromů
na vlastním pozemku. Majitel zahrady již nebude muset ve správním řízení žádat o povolení
kácení. Zahradou je ale pro výklad vyhlášky myšlen pozemek u rodinného domu v
zastavěném území obce, který je oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto tři znaky
musí zahrada splňovat současně. Takže např. zahrada ohraničena živým plotem, který
nahrazuje plot klasický, tuto podmínku nesplňuje. Na vlastní zahradě si tedy nyní může její
majitel bez povolení obecního úřadu v době vegetačního klidu kácet své vlastní stromy,
pokud se nejedná o dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, či
stromořadí, nebo dřeviny, které jsou vyhlášeny jako památný strom. Zakázáno není nově
také kácet mimo vegetační dobu, ale pozor je nutné dát na kolizi s dalším paragrafem zákona
např. o ochraně ptáků („ je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat
ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat“) nebo o ochraně zvláště chráněných
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druhů. Kácení dřevin na ostatních pozemcích mimo les a zemědělskou půdu zůstává
víceméně beze změny, vždy je tedy k zásahu nutný souhlas obecního úřadu.
Radek Kalkuš, starosta obce
*

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Zubčice v 1. pololetí roku 2013
Letošní rok začal pro zubčické dobrovolné hasiče zásahem. 22. 1. v 7:30 likvidovala
v Zubčicích zásahová jednotka požár slámy na stlacím voze. Dne 16. 2. měli všichni členové
sboru dobrovolný hasičů (dále jen SDH) Zubčice možnost navštívit požární stanici Hasičského
záchranného sboru ČR (dále jen HZS) v Českém Krumlově. Zde si prohlédli hasičskou techniku
a seznámili se s činností a prostředky chemické a technické služby u Hasičského záchranného
sboru. V únoru bylo provedeno, pod vedením zkušeného hasiče-lezce Daniela Šutty, školení
jednotky, zaměřené zejména na sebezáchranu hasiče z výšky. Školení zahájila 25. 2.
teoretická část, při níž se členové jednotky seznámili se základy uzlové techniky a
nejpoužívanějšími prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Následovala
praktická část školení, která proběhla 27. 2. na umělé lezecké stěně ve sportovním centru
v Lipně nad Vltavou. 16. 3. započali hasiči s prořezávkou stromů podél cesty ze Zubčic do
Věžovaté Pláně. Tato prořezávka byla dokončena 23. 3. a ještě týž den prořezali hasiči
stromy u mlýna nad potokem. V dubnu, tak jako každý rok, se velitelé a strojníci zásahové
jednotky zúčastnili školení organizovaného HZS ČR Územním odborem Český Krumlov. 17. 4.
se uskutečnilo taktické cvičení na budovu Mateřské školy a Obecního úřadu. Cvičení se
kromě zubčické dobrovolné jednotky zúčastnila i jednotka profesionálních hasičů ze stanice v
Českém Krumlově. Námětem cvičení byl požár v kotelně budovy, záchrana dvou osob a
evakuace dětí. Po ukončení cvičení měly děti možnost prohlédnout si zásahovou techniku a
zastříkat si džberovou stříkačkou na terč. Zásahy v mateřských školách jsou specifické
zejména nestandardními reakcemi malých dětí v takovýchto situacích. Proto je pravidelné
provádění těchto cvičení více než žádoucí. Na sportovním poli to bylo družstvo dětí, které
letos jako první zasáhlo do bojů v rámci hasičských soutěží. 27. 4. se v Omleničce konala
soutěž mladých hasičů, která je součástí Ligy okresu Český Krumlov. Naše hasičské naděje
zde, v silné konkurenci družstev z celého okresu, obsadily 12. místo a odvezly si domů
několik cenných zkušeností. Jen pro připomenutí. Družstvo dětí bylo, po několikaleté pauze,
obnoveno v loňském roce. Od té doby se zúčastnilo několika soutěží jak na lokální, tak
okresní úrovni. Děti trénují každý týden. Letos bylo započato se „suchou“ přípravou již
koncem ledna. 4. 5. mělo možnost, letos poprvé, předvést svou sportovní formu i družstvo
mužů a žen. Příležitostí jim k tomu byla hasičská okrsková soutěž, která se konala na domácí
půdě. Výhodu domácího prostředí využilo nejvíce družstvo mužů, které skončilo na 2. místě.
Ženy a děti skončily shodně na medailovém třetím, leč posledním místě. Dne 11. 5. čekali na
zubčické hasiče hned dvě akce. Tou první byla soutěž mladých hasičů – Liga okresu Český
Krumlov v Přídolí. Naši mladí hasiči a hasičky zde „obhájili“ 12. místo ze svého letos prvního
vystoupení v Lize. Téhož dne v devět hodin večer byla zásahová jednotka vyslána k požáru
automobilu v areálu firmy Zupema. Na místo se následně dostavily jednotky hasičů z
Věžovaté Pláně a Velešína, neboť hořící vozidlo se nacházelo v blízkosti nádrží
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s propanbutanem a bylo potřeba více hasičů a vody k chlazení těchto nádrží. Naštěstí byla
celá tato akce „jen“ cvičením v rámci hasičského okrsku Velešín. Hasičský okrsek Velešín je
tvořen sbory dobrovolných hasičů Velešín, Věžovatá Pláně a Zubčice. Hlavními tématy
spolupráce těchto sborů je odborná příprava (školení a cvičení), protipožární prevence a
sportovní činnost. Další akcí, na níž se zubčičtí hasiči podíleli, byl Dětský den Zubčicích. Zde
hasiči přispěli do naučně-zábavného okruhu pro děti stanovištěm, na kterém měly děti za
úkol srazit lahve pomocí džberové stříkačky. Výčet činností zubčických dobrovolných hasičů v
prvním pololetí letošního roku uzavírá již tradiční nohejbalový turnaj trojic. Ten hasiči
připravili na 22. 6. Za krásného počasí a za účasti sedmi družstev byla sehrána řada
zajímavých utkání. Vítězně z turnaje vyšlo družstvo Kmochů, následované jedním ze tří
družstev z Netřebic. Na třetím místě pak skončilo družstvo Slámů.
Na druhé pololetí letošního roku mají zubčičtí hasiči v plánu hned několik akcí, jako
například vybetonování a vybílení garáže pro zásahové vozidlo, školení jednotky, pouťovou
soutěž v Přídolí (10. 8.) a účast na čtyřech dětských soutěžích.
S pozdravem a přáním poklidných letních dnů
SDH Zubčice

*

Vývozy popelnic:
Měsíc
srpen
září

1x za14 dnů
9. 8., 23. 8.
6. 9., 20. 9.

1x za měsíc
9. 8.
6. 9.

Plánované akce:
7. 9. Festival řemesel, zábavné i poučné odpoledne pro děti
5.10. Setkání rodáků v KD Zubčice, k poslechu a tanci bude hrát Doubravanka
9. 11. Vepřové hody, sál místního KD
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