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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou prázdninový, nebo spíše letní zpravodaj. Jako obvykle bych Vám rád touto

cestou předal nové informace z obecního úřadu nebo zastupitelstva obce. Samozřejmě není možné na
několika řádcích podchytit vše, přesto se o to v krátkosti pokusím.

Zastupitelstvo obce na svém posledním jednání odhlasovalo „Postup kontroly smluvně

nepodchycených nemovitostí ve věci odpadních vod“. Jedná se o prověření nemovitostí, které nemají s obcí

jako s provozovatelem kanalizace smlouvu o vypouštění odpadních vod. Důvodem není jakkoliv omezovat
majitele nemovitostí v jejich právech nebo je nějak šikanovat. Důvodem je sestavit jasnou a přehlednou
situaci pro potřeby plánované rekonstrukce a výstavby kanalizací v obci a osadách. Tedy kudy přesně a jak

vést kanalizaci, kde vyprojektovat přípojná místa a vůbec jak celkově koncipovat kanalizační řad včetně
odpovídajícího čištění odpadních vod. Jde svým způsobem o velice důležitou část celého plánování rozvoje

obce, protože pouze kapacitně odpovídající veřejné sítě, v tomto případě kanalizace, mohou vést ke

správnému a ekonomickému užívání. Nyní krátce k samotnému postupu kontroly: ze seznamu smluvně
nepodchycených nemovitostí se vyjmou nemovitosti, které prokazatelně nejsou a nemohou být napojeny na

veřejnou kanalizaci. Ty musí mít zajištěnou likvidaci odpadních vod jiným způsobem, tedy např. vyvážecí
jímkou, povolením k vypouštění odpadních vod atp. a bude ověřeno předložením odpovídajícího dokladu.

Následovat bude kontrola zbývajících nemovitostí, které nemají smlouvu a u kterých nebude prokázáno, že
likvidují odpadní vody odpovídajícím způsobem (viz výše) nebo vlastníci nereagovali na výzvu.

A samozřejmě budou také na místě zkontrolovány nemovitosti, kde bylo ze strany vlastníka vydáno

prohlášení o nevypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace. Při neumožnění kontroly způsobu likvidace
odpadních vod bude toto řešeno předáním informace vodoprávnímu úřadu. Přestože to vypadá velice

komplikovaně a striktně, všechny tyto kroky budou uskutečněny až v příštím roce, a tedy bude mít každý
majitel nemovitosti dostatek času se na plánovanou kontrolu řádně připravit.

Na přelomu července a srpna začnou práce na rekonstrukci komunikace v Zubčicích. Jedná se o tři

úseky, kde proběhne odstranění a poklad nového povrchu vozovky. U základní školy pak dojde i ke snížení
výšky vozovky a následné úpravě prostoru před vchodem. Akce je zčásti financována obcí a zčásti jsou
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náklady kryté dotací ministerstva místního rozvoje. Termín případných dopravních omezení bude vyhlášen

obecním rozhlasem. Takřka souběžně bude probíhat výměna krytiny střechy na obecním úřadu, osazení
nových herních prvků v zahradě mateřské školy a úprava venkovního prostoru základní školy. Protože
všechny tyto akce jsou spolufinancované z dotací, je nutné dokončit je řádně a včas ve stanoveném termínu
do konce srpna. Tímto se tedy občanům omlouvám za případná omezení v průběhu těchto prací.

Opětovně se objevují některé nešvary, o kterých jsem se již ve zpravodaji zmiňoval. Jedná se

zejména o shromažďování velkoobjemového odpadu nebo vysloužilých elektrospotřebičů v přístřešcích pro

kontejnery na separovaný odpad. Tyto odpady patří pouze do sběrného dvora v Kaplici nebo ve Velešíně!
Platby za tyto zde uložené odpady hradí obce, stačí se zde prokázat občanským průkazem jako doložením

adresy trvalého bydliště. Obdobně odkládaní pytlů se směsným komunálním odpadem v přístřešcích na
kontejnery nebo nesprávné třídění separovaného odpadů zvyšuje platby za odpad. V případě, že se nepovede

některé nezodpovědné občany od těchto praktik odradit a prohřešky se budou opakovat, zastupitelstvu
nezbyde, než v příštím roce zvýšit cenu za vývoz odpadu.

Dalším nepříjemným zlozvykem je venčení psů v centru obce. Pravidelný výskyt psích výkalů na

návsi před vchodem do školy (!!!) a na dalších místech zužuje okruh podezřelých psů a jejich

nezodpovědných vlastníků. Bohužel prozatím není v možnostech obecního úřadu zabránit tomuto

nevhodnému chování. Zastupitelstvo obce se tak asi nevyhne na svém příštím jednání diskuzi o pořízení
kamerového systému, který by případné viníky odhalil. Pak by nic nebránilo tomu, předat je k řešení
přestupkové komisi na městský úřad v Českém Krumlově, která rozhodne o výši udělené sankce.

*

Radek Kalkuš, starosta obce

Základní a mateřská škola v Zubčicích

Skončilo druhé pololetí školního roku 2015/2016 a v naší Základní škole a Mateřské škole Zubčice

se v něm udály tyto události:

V únoru se konal zápis do základní školy a v září 2016 přivítáme 5 nových školáků. Příští školní rok

pravděpodobně nastoupí v základní škole 39 žáků.

V březnu se konal zápis do mateřské školy. Bylo vyhověno všem uchazečům o přijetí a od září 2016

bude ve třídě mateřské školy 25 dětí.

Během školního roku došlo k několika plánovaným přerušením elektrického proudu. Zvládli jsme

zajistit provoz školy také díky návštěvě Hopsária v Českých Budějovicích, kde naši žáci a děti absolvovali

dopravní program. V průběhu školního roku ve škole i školce probíhaly různé vzdělávací programy od
Ekocentra Šípek a ve školce divadelní představení.
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Jako už každý rok se žáci i děti účastnili plaveckého výcviku v bazénu v Českém Krumlově.
S programem pro školu k nám přijela Policie ČR a Hasiči.

Žák a žákyně Benedikt Balek a Kamila Máčová reprezentovali naší školu v okresním kole Přehlídky

dětských recitátorů v DDM v Českém Krumlově.

Žák a žákyně Benedikt Balek, Marie Balková a Kamila Máčová reprezentovali naši školu v okresním

kole soutěže Jihočeský zvonek.

Žáci a žákyně Jan Šutta, Lucie Brenkusová, Jakub Baláž, Aneta Petrášová a Lukáš Žáček

reprezentovali naší školu v lehké atletice v Přídolském Trojboji.

Žáci a žákyně Anna Tereza Kaločai, Jan Šutta, Jakub Krlín, Jakub Baláž, Aneta Petrášová a Matěj

Mach reprezentovali naší školu v Plavecké soutěži Lipenský Plaváček.

Ředitelka školy poděkovala žákům a žákyním Anně Tereze Kaločai, Adéle Outratové, Tomášovi

Dominovi, Václavovi Kališovi, Elišce Hulíkové, Štěpánovi Bendovi, Rudolfovi Surminovi, Janovi Šuttovi,
Danielovi Cirokovi, Kateřině Petrášové, Anetě Petrášové, Veronice Kališové, Jakubovi Balážovi, Václavovi

Bauerovi, Martinovi Bendovi a Martinovi Maříkovi za šíření dobrého jména školy při účasti na soutěžích
pořádaných Hasiči nebo na sportovních soutěžích nebo na aktivitách v umělecké oblasti.
Navštívili jsme se žáky základní školy Techmánii v Plzni.
Děti z mateřské školy byly na výletě v Písku.

Žáci základní školy byli také na výletě v Písku.

Děkujeme společnosti Velimpex a Zupema za uhrazení dopravy a vstupného na výlety žáků a dětí

z naší školy.

Děkujeme společnosti Zemos za dar na učební pomůcky pro žáky i děti.

Děkujeme společnosti Isoterm za dar na učební pomůcky – hračky dětí z mateřské školy.

Děkujeme Obci Zubčice za uhrazení autobusové dopravy a vstupného na dopravní výchovu

v Hopsáriu a Obci Mirkovice za dar na učební pomůcky pro mateřskou školu.

Díky dotacím, o které žádala Obec Zubčice, bude vybavena školní zahrada mateřské školy herními

prvky a na školní zahradu základní školy budou pořízeny stoly, sezení a zastínění k relaxaci žáků.
Děkujeme rodičům dětí z mateřské školy, kteří nám poskytli dary na učební pomůcky.
Děkujeme všem, kteří podporují naše předškolní i školní vzdělávání.

Paní katechetka Štěpánka Talířová byla na výletě s žáky, kteří navštěvují Náboženství.
V prázdninovém provozu MŠ stále spolupracujeme s MŠ Netřebice.

Povedlo se nám představení pro maminky na Den matek a překvapili jsme tatínky představením na

Den otců.

I když jsme se se školním rokem rozloučili hlasitým „Hurááá!“ a užíváme prázdniny, v tom novém

nás už něco nového čeká.

S pozdravem a přáním krásného léta
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Mgr. Hana Zajíčková

Mikroregion Poluška – dobrovolný svazek obcí

Naše obec je již několik let členem mikroregionu Poluška. Jedná se o dobrovolný svazek obcí podle

zákona o obcích. Co je náplní a posláním tohoto svazku? Podle stanoven je „předmětem činnosti svazku obcí

realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti

ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, rozvoje cestovního ruchu, rozvíjení kulturních
a historických hodnot regionu, ochrany životního prostředí, propagace regionu a vytváření příznivých

vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí (jinak i činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích). Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost“

Tolik suché konstatování ze stanov. Co si ale pod tím představit konkrétně? V podstatě se jedná

o sdružení několika sousedících obcí pro účely získání výhodnějších podmínek při získávání evropských

dotací nebo výhodnějších cen za sdílené služby. Představa je jednoduchá: malá obec nemá nikdy tak

výhodné postavení při jednání s různými institucemi jako velké obce nebo města. Tuto nevýhodu se snaží

narovnat spojení několika obcí do mikroregionu. V tomto spojení je například náš svazek obcí v MAS
Pomalší (místní akční skupina) nebo v Destinační společnosti Novohradsko – Doudlebsko.

V prvním případě se jedná o snazší přístup k dotacím z operačních programů EU a ČR. Dříve to byly

dotace ze SZIF (Státního zemědělského investičního fondu), ze kterých byly například částečně hrazeny
přestavba obecní knihovny, rekonstrukce komunikace na Pláně nebo rekonstrukce střechy na škole.
V současnosti se jedná o dotace z IROP, OPZ nebo PRV (Integrovaný regionální operační program,

Operační program zaměstnanosti nebo Program rozvoje venkova) které jsou rozpracovány v strategii
komunitně vedeného rozvoje oblasti MAS Pomalší. Zjednodušeně řečeno, díky našemu členství ve svazku
obcí se snáze dostaneme k evropským penězům. Pro ilustraci, v loňském roce byl příspěvek z dotací přes
MAS Pomalší pro naši obec a osady celkem přes 2,1 milionu Kč.

V případě druhém jde o propagaci území společnosti na úrovni tzv. měkké turistiky pro aktivní

turisty nebo rodiny. Tedy především pěší nebo cykloturistiku, a to jak podporou infrastruktury jednotlivých
zúčastněných obcí, tak podporou místních pensionů a dalších ubytovacích zařízení. Tedy destinační
společnost se věnuje podpoře turistiky jako jedním z možných zdrojů obživy obyvatel v regionu.

Nedílnou součástí je také podpora kultury a společenského života, kdy prvním výstupem je

Novohradsko – doudlebský kulturní kalendář, který je umístěn mimo jiné i na našich obecních stránkách.

A kdo je členem svazku obcí Poluška? Kromě Zubčic jsou to obce Věžovatá Pláně, Mirkovice,

Netřebice, Zvíkov, Rožmitál na Šumavě a městys Přídolí. Celkem je ve svazku přes 2600 obyvatel.

Na konci tedy ještě o tom nejdůležitějším – o penězích. Kolik nás stojí účast v mikroregionu

Poluška? Za každého našeho obyvatele platíme roční poplatek deset korun. Za tyto vybrané prostředky pak
mikroregion hradí především provozní náklady, tedy vypracování účetnictví, tak jak určuje zákon.

Radek Kalkuš, předseda svazku obcí Poluška
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