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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané, předkládám Vám další zpravodaj, který by Vás měl v krátkosti informovat o
dění v obci.
Na konci června došlo k opravě krytu povrchu vozovky, opravu provedla firma Strabag, kterou
zastupitelstvo vybralo ze tří došlých nabídek. Část prasklin byla vyfrézována, doplněna betonasfaltem
a následně byla vozovka překryta asfaltovou emulzí. Posyp drobným kamenivem byl nutný pro
ochranu asfaltového nástřiku, který má po dobu 48 hodin snahu nalepit se na vše, s čím přijde do
kontaktu. Po vytvrdnutí bude zbytkové kamenivo zameteno. Jedná se samozřejmě o opravu
odpovídající finančním možnostem obce, i tak oprava přišla na takřka půl milionu, větší část se ale
podařilo zajistit z evropských fondů. Následovat by měly opravy uliční vpusti v Zubčické Lhotce a
opravy části povrchů v centru Markvartic.
Začátkem prázdnin začala výměna krytiny střechy základní školy, součástí rekonstrukce je také
zateplení střechy a výměna oplechování. Práce musí být dokončeny do konce srpna tak, aby nebyl
narušen začátek nového školního roku. Akce bude z větší části financována z grantu SZIF.
Po prázdninách začne další plánovaná akce, výstavba přístřešku na kontejnery naproti budově
obecního úřadu. Budou zde k dispozici kontejnery na klasický separovaný odpad, nově by měl být k
dispozici kontejner, kde bude možné odevzdávat drobné elektro spotřebiče nebo baterie. Již teď je k
dispozici kontejner na použité oděvy, kam lze vkládat lze čisté a zabalené oděvy, bytový textil, obuv a
hračky. Výstavba přístřešku je podpořena grantem POV Jihočeského Kraje.
Postupně je také dokončováno odbahnění biologického rybníka, kal je ukládán na určené obecní
pozemky podle rozhodnutí úřadu. V nejbližší době bude opraven kbel a vybudována nová kalová
přepážka. Složitější bude dojednat s Povodím Vltavy jako správcem toku vybudování
protipovodňových přepážek na ústí do biologického rybníka. Ty by měly zabránit dalšímu zanášení
užitného objemu nádrže půdou z okolních polí při přívalových deštích.
Na podzim bude zrekonstruována část veřejného osvětlení a to na cestě k zastávce autobusu na
hlavní silnici pod výrobní halou Zupemy. Přidán bude další stožár se světlem pro lepší orientaci na
křižovatce ve vjezdu do obce.
Škola - v nadcházejícím školním roce bude navštěvovat mateřskou školu 28 dětí a to společně s
novou paní učitelkou. Bude zde probíhat jednou týdně v rámci dopoledních aktivit výuka anglického
jazyka "Chvilka AJ pro nejmenší". Do základní školy bude docházet 33 žáků a proběhnou zde drobné
stavební úpravy ve třídách vzhledem k navýšení počtu žáků ve škole. Do školní družiny bude docházet
25 dětí a bude zde také nová paní učitelka. Ve všech případech se jedná o naplnění maximální
kapacity jak tříd, tak školní družiny. V této souvislosti bych chtěl ještě jednou poděkovat paním
učitelkám za zdařilé nacvičení programu, se kterým škola a školka úspěšně vystoupila na Dni matek a
to jak u nás v Zubčicích, tak také v sousedních Mirkovicích.
Obecní úřad - v polovině měsíce června došlo také ke změně na pracovní pozici referenta, slečna
Sípalová odešla pracovat na Krajský úřad a místo ní nastoupila slečna Barbora Petrášová, která bude
mít na starosti především záležitosti v přenesené působnosti státu.

Radek Kalkuš, starosta obce
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Žádost majitelům psů
Opětovně se obracím na majitele psů. Množí se stížnosti na výskyt psích
výkalů, zejména v centru obce. Žádám tímto všechny majitele psů, aby po svých
miláčcích uklízeli. V nadcházejícím období dám podnět ke vzniku místní vyhlášky,
která tento problém bude řešit. Součástí vyhlášky bude také výrazný postih
v případě jejího porušování.

Starosta obce
*

Dne 20. září se uskuteční v KD Zubčice tradiční setkání rodáků, chybět nebude
kulturní program a živá hudba.
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