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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané, v tomto krátkém příspěvku bych rád shrnul letošní investiční akce
v obci o osadách a zároveň nastínil některé plány do roku 2013.
V roce 2012 byla provedena rekonstrukce školy, kdy služební byt ve škole byl přestavěn
na další třídy. Vznikla tak učebna pro první ročník, počítačová učebna a prostory pro ZUŠ.
Sborovna pak byla vybavena novým nábytkem. Stavební náklady na přestavbu hradila obec,
vybavení pak škola ze svého rozpočtu. Původní kotel na pevná paliva ve škole byl vyměněn za
automatický, ovládaný prostorovým termostatem a venkovním čidlem. Současně byla
zrekonstruována podlaha v uhelně. Díky této výměně by měla škola ušetřit na vytápění a současně
by se mělo zlepšit ovzduší na návsi v topném období.
V letních měsících bylo vyměněno původní betonové schodiště za nové kovové při vstupu
do budovy obecního úřadu a mateřské školy. Na základě žádosti vedení školy, bylo schodiště do
školky doplněno o nástupní plochu. Výměna byla hrazena dotací z Programu obnovy venkova
Jihočeského Kraje.
V Markvarticích byl osazen a zprovozněn ukazatel rychlosti, který má přispět k zlepšení
dopravně bezpečností situaci v osadě.
Na části kanalizace v Markvarticích bylo provedeno čištění, kamerové zkoušky a opravy
jednotlivých šachet. Byl pořízen záznam stavu kanalizace a zaústěných domovních přípojek.
V měsíci říjnu byla provedena rekonstrukce povrchu vozovky v Zubčické Lhotce. Bylo
vybíráno z nabídky tří firem, celková částka za opravu dosáhla necelých 400 000Kč. I na tomto
malém příkladu je vidět, jak finančně nákladná je péče o stávající infrastrukturu obce. Na výše
zmíněné komunikaci by mělo být následně provedeno opatření k odvedení dešťové vody z
přívalových dešťů. Z obdobného důvodu bylo také objednáno čištění a monitorování propustku v
Zubčické Lhotce. Bezejmenný přítok Zubčického potoka ve správě podniku Povodí, tedy strouha,
kterou odtékají odpadní a dešťové vody do rybníka, byl v minulých týdnech po žádosti obecního
úřadu vyčištěn. Došlo k obsekání břehového porostu a vytěžení části sedimentu z koryta. Tyto
úpravy by měly být pro správce toku samozřejmostí, doufejme, že pravidelnou údržbou se zlepší
odtokové podmínky. V následujících týdnech dojde k odtěžení části sedimentů z biologického
rybníka v Zubčicích a následné opravě betonové přepážky. Obdobně dojde k údržbě rybníka v
Zubčické Lhotce, který byl částečně zanesen červencovými přívalovými dešti.
Do konce roku by mělo dojít v KD Zubčice k částečným stavebním úpravám a výmalbě.
V roce 2013 bude největší investiční akcí rekonstrukce zázemí prodejny smíšeného zboží.
Díky dotaze ze SZIF bude možné vybudovat bezbariérovou knihovnu, klubovnu a zázemí pro
kadeřnici a schůzku s lékařem. Součástí knihovny bude i volně dostupný internet. Veškeré knihy
by měly být digitálně katalogizovány.
V programu rozvoje obce je za pomoci dotace z programu obnovy venkova Jihočeského
Kraje vybudovat dětské hřiště na návsi v Markvarticích. V současné době oslovené firmy
zpracovávají nabídky. Po jejich předložení zastupitelstvo posoudí a vybere nejvhodnější herní
prvky a další vybavení, jako jsou lavičky nebo stoly tak, aby prostor mohl být využíván všemi
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občany bez rozdílu věku. Ale i v Zubčicích, pokud dojde k vyhlášení vhodného grantu na
Ministerstvu místního rozvoje, by mohlo být zbudováno obdobné hřiště, a to v prostoru nad
fotbalovým hřištěm. Necelých tisíc metrů čtverečních by mohlo být osazeno herními prvky pro
nejmenší, ale také sportovním nářadím, či lavičkami se stolem nebo altánem. Obě hřiště by
musela procházet každoroční odbornou prohlídkou tak, jak určují legislativní normy.
Samozřejmě i v příštím roce budou pokračovat pravidelné opravy komunikací, kanalizací
a ostatního inventáře obce.

Radek Kalkuš, starosta obce
*

Prodejna smíšeného zboží v Zubčicích
Od začátku listopadu letošního roku je uzavřen obchod v Zubčicích. Důvodem je
rozvázání nájemní smlouvy ze strany nájemkyně obchodu. Do dnešního dne se nepodařilo
nalézt nového nájemce a hrozí, že obec zůstane bez obchodu. Tím se zabývalo i
zastupitelstvo obce a pro další postup v této věci doporučilo do příštího jednání
zastupitelstva zjistit možnosti zásobování obce základními potřebami.
*

Palivové dřevo
Zastupitelstvo se na svém jednání usneslo zabezpečit těžbu palivového dřeva z obecních lesů
odbornou firmou. Následně bude dřevo nabídnuto k odkupu obyvatelům obce a osad a to za
cenu od 650 Kč za 1 m podle stavu a kvality. Případné žádosti na zařazení do seznamu
zájemců směřujte na obecní úřad.
*

Plánované kulturní a společenské akce:





Mikulášská nadílka
00
8. 12. 2012 od 14: hodin, na sále místního KD
00
Večer bude pořádána od 19 hodin Mikulášská zábava pro dospělé, hraje skupina Saxa
Zpívání pod vánočním stromem
00
23. 12. 2012 od 14: na zahradě školy
Vánoční zábava
00
25. 12. 2012 od 20: na sále místního KD

*

Vývozy odpadu
leden
únor
březen

1*14dní
1*14dní
1*14dní

11. 1. a 25. 1. 2013
8. 2. a 22. 2. 2013
8. 3. a 22. 3. 2013

měsíční
měsíční
měsíční

11. 1. 2013
8. 2. 2013
8. 3. 2013
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