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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
ani jsme se nenadáli a začali jsme psát dějiny 20. let 21. století. Vánoční svátky většina z nás věnovala
svým rodinám, snad i troše odpočinku po předvánočním shonu a načerpání sil na následujících 366 dní
roku 2020.
Přejeme vám, ať vám letošní přestupný rok přinese o den více radosti, pevného zdraví, lásky a štěstí.
Redakce Dubičanského zpravodaje

Kulturní program na 1. čtvrtletí roku 2020
7. února

18:00

Předprodej vstupenek na ples v klubovně SDH Dubičné

15. února

15:00

Dětský maškarní karneval

pořádá SDH Dubičné

21. února

20:00

Hasičský ples

pořádá SDH Dubičné

7. března

12:00

Lázně Bad Füssing

pořádá SDH Dubičné

20. března

19:00

Cimbálová muzika Eliška

pořádá Obec Dubičné

Vepřové hody

pořádá restaurace U Žáby

20. – 21. března
_______________________________________

Změna programu vyhrazena.

Aktivity obecního úřadu
Rozpočet obce pro rok 2020 naleznete na webových stránkách obce.
Chtěli bychom vyzvat občany, kteří tak ještě neučinili, aby do konce března zaplatili poplatky za psa
a odvoz odpadu.
Změny ve výši poplatků najdete uvnitř zpravodaje.

Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2020
Zastupitelstvo Jihočeského kraje vyhlásilo na svém říjnovém zasedání Program obnovy venkova 2020.
V rámci Programu obnovy venkova jsme podali tři žádosti. Z Opatření 1 Dotace na projekt obce jsme
podali projekt Modernizace obecních prostor a jejich vybavení s celkovými náklady 280 000 Kč a druhý
projekt Modernizace sálu obecní restaurace s celkovými náklady 210 000 Kč. Dotace od Jihočeského kraje
by měla činit 60 %.
Z Opatření 2 Dotace z úroků z úvěru jsme podali projekt na úroky z úvěru na kanalizaci v úseku Malé
Dubičné - Samoty, kterou stále splácíme. Úroky budou v příštím roce činit 24 500 Kč. Dotace může tvořit
70 % z této splátky, takže jsme požádali o dotaci ve výši 17 000 Kč.

Ověřování listin a podpisů
Jako obecní úřad vám chceme nabízet co nejvíce služeb, abyste za nimi nemuseli jezdit do okolních obcí.
Proto jsme v červnu podali žádost o zařazení do seznamu obcí, ve kterých je možné ověřovat shody
opisu nebo kopie a pravost podpisu (vidimaci a legalizaci) dle vyhlášky Ministerstva vnitra 36/2002 Sb.
Naše žádost byla schválena a od 1. ledna 2020 je možné vidimaci a legalizaci provádět i u nás na
obecním úřadě. V úředních hodinách ji bude provádět místostarostka obce Veronika Humlerová.
Případné výjimky z úředních hodin budou zveřejněny na elektronické úřední desce obce.

Dotace na kontejnery z Operačního programu Životní prostředí
V letošním roce jsme realizovali projekt Zlepšení
nakládání s odpady v obci Dubičné. Tento projekt byl
spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady akce byly 838 280 Kč, dotace ze
státního rozpočtu a fondů Evropské unie činila 745 662 Kč.

Mobilní rozhlas obce
Do konce roku bylo zaevidováno v mobilním rozhlasu 45 našich spoluobčanů. Je třeba toto číslo ještě
minimálně zdvojnásobit. Přikládáme proto ještě jednou leták, který objasňuje význam a způsob
přihlášení do tohoto moderního komunikačního media.
Během podzimu přihlášeným do systému přišlo několik SMS (např. informování o změně místa akce
opékání prasete, o provozu restaurace a knihovny, připomenutí pořádaných akcí) a emailů (např.
o svozu odpadu v roce 2020, dálnici D3, skládce větví a další). Pokud jste se registrovali a za poslední
měsíc vám nic nepřišlo, zkuste to případně ještě jednou. Systém už je nyní plně funkční.
1. Registrace na stránkách obce www.dubicne.cz
zájemce vyplní a odešle registrační formulář, který najde
na stránkách www.dubicne.cz v záložce Zasílání novinek.
2. Registrace osobně na Obecním úřadě Dubičné
zájemce přinese vyplněný registrační formulář (viz níže)
na obecní úřad nebo ho vyplní přímo na obecním úřadě.
Služba Mobilní rozhlas není určena ke zpětné
komunikaci s obecním úřadem, proto na přijaté zprávy
neodpovídejte, odpovědi nebudou nikdy doručeny.
V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte obecní úřad
v Dubičném. Kontakty na osoby v seznamu příjemců jsou
určeny pouze pro komunikaci v rámci služby Mobilní rozhlas Dubičné.
Registrační formulář
Jméno a příjmení:
____________________________________________________
E-mailová adresa:
____________________________________________________
Telefonní číslo:
____________________________________________________
Podpis:
____________________________________________________
Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Dubičanský zpravodaj

Historické okénko
Vyplenění budějovického panství loupeživým rytířem Rackem z Kocova
Tento svévolný a drsný pán na Kocově a Horažďovicích byl v ustavičných sporech se svými sousedy.
Buď sám na ně podával k soudům žaloby, nebo byl od nich k soudům volán k zodpovědnosti pro své
násilnické činy. Mnoho hluku dělal se svými jízdami proti všem, doma i za hranicemi, kteří se jeho
násilnickým choutkám vzpírali. Patřilo k mravům tehdejšího věku, že si za slabé vlády Vladislava II.
Jagellonského (asi dvacetiletého) mohli páni vyřizovat své drobné spory mezi sebou zcela volně,
vpadajíce se svými zbrojnými tlupami do krajů a měst a ukájejíce na bezbranných poddaných svou
bojechtivost. V roce 1475 Racek z Kocova (u Plané u Mariánských Lázní) vypovídá válku Albrechtu
Bavorskému, která sice končí smírem, ale Racek se přidává na stranu Matyáše Korvína a stává se z něj
loupeživý rytíř, škodící především stoupencům tehdejšího mladého českého krále Vladislava II.
Jagellonského (*1456, †1516).
Pan Racek z Kocova vytáhl několikráte proti Budějovským do pole, protože prý poskytli útočiště jeho
nevěrným a zběhlým úředníkům. Takovou zbojnickou výpravu podnikl roku 1477 a vyplenil svými
lidmi široké okolí Budějovic. Vpadli do Rožnova, Mladého, Českého Vrbného, Šindlových Dvorů,
Roudného, Srubce, Dubičného, Vráta, Litvínovic, Haklových Dvorů a do Farářových (Kněžských)
Dvorů, do Níčovy (Hlincové) Hory, Německého (Suchého) Vrbného, Lince (Hlinsko) na Puklicovy lidi
(Vztuhy).
Roku 1478 byla proti němu Bohuslavem ze Švamberka uspořádána výprava. Díky věrným měšťanům se
Racek vzdal až následujícího roku. Veškerý majetek mu byl zkonfiskován. Pak byla sepsána listina
učiněných škod pro českého krále Vladislava II. Jagellonského, aby se mohli Rackem oloupení domáhat
náhrady.

Sedlák

Škody v Dubičném

Nymerfol

4 krávy, 2 jalovice, 3 svině

Lorenc

3 krávy, 1 jalovice, 3 býci, 3 svině

Welfl

3 krávy

Stajnhajzl

2 koně, 1 jalovice

Fencl

1 kráva

Tueswold

1 kráva, 1 jalovice, 3 svině

Stokpawr

2 koně, 1 býk, modrá sukně

Knajsl

1 kráva

Jména jsou poctivě přepsána bez úprav
z listiny, kterou zveřejnil František Palacký
v roce 1846 v Archivu českém. Je to nejstarší
ucelený přehled jmen obyvatel naší vesnice.
Osm sedláků z Dubičného přišlo celkem
o 13 krav, 5 jalovic, 4 býky, 4 koně a 9 prasat.
Nabízí se mi jen otázka, jakým způsobem
hnali ozbrojenci tuto kořist někam
k Horažďovicím, hlavně ta prasata.
Protože v této době bylo v Dubičném
9 stavení, zůstalo 1 hospodářství buď
ušetřeno, nebo bylo neosídleno. Podobně
postižené byly všechny ostatní přepadené
obce.

Z listiny je patrné, že v té době už žila v naší vesnici rodina Kneisslů. Současná rodina Fenclů se
objevila v Dubičném až po Velké válce přiženěním legionáře Štěpána Fencla na č. p. 28, dne 5. 11. 1921.
Později byl Štěpán Fencl po několik let starostou obce.

Ing. Vladimír Hronek, starosta obce
01/2020

www.dubicne.cz

Srdečně Vás zveme

SDH Dubičné Vás srdečně zve na

dne 21. 2. 2020 od 20:00 hodin v restauraci U Žáby
vstupné 100 Kč
k tanci a poslechu hraje kapela B – Quintett
Předprodej: 7. 2. 2020 v 18 hodin v klubovně SDH

Dubičanský zpravodaj

Společně s CK Saturn se vydáme do německých lázní Bad Füssing
Therme EINS na večerní koupání v 6 venkovních a 5 vnitřních
bazénech o teplotě od 28 °C do 42 °C. Zájemci se mohou nahlásit
a s tím zároveň zaplatit na OÚ Dubičné nejdéle v pondělí 3. února.
Zájezd je určen všem občanům a přátelům naší obce (starším 3 let).
Upozorňujeme, že děti musí mít vlastní cestovní doklad. Pojištění,
průvodce a vstupné na 5 hodin koupání jsou zahrnuty v ceně zájezdu.
Z katalogového zájezdu cestovní kanceláře je rezervováno několik
míst, pokud se místa nenaplní, budou dále k dispozici CK Saturn. Po
uplynutí termínu pro nahlášení se pro zakoupení zájezdu obracejte na
CK Saturn. Členům SDH Dubičné poskytuje sbor příspěvek 140 Kč
a bude jim účtována cena 550 Kč.

Vepřové hody
Restaurace U Žáby
pá 20. 3. 2020 – so 21. 3. 2020

Tombola na ples
Vážení spoluobčané,
pokud máte zájem o poskytnutí sponzorského daru do tomboly na hasičský ples, ozvěte se nejpozději
7. 2. 2020 na tel. 721 286 274 (Jaroslava Tesařová). Tombolu můžete přinést například na předprodej
vstupenek 7. 2. 2020 nebo jindy (po telefonické domluvě). Protislužbou můžeme nabídnout vystavení
reklamy na stolech v den plesu. Předem děkujeme za všechny hmotné, finanční a další dary.
SDH Dubičné
01/2020

www.dubicne.cz

Slovo starosty obce
Krátké ohlédnutí za rokem 2019
O loňských událostech v naší obci jsme referovali v jednotlivých zpravodajích. V tomto článku doplníme
ještě pár informací, o kterých jsme informovali jen zběžně.


Na jaře loňského roku jsme nechali na pile ve Zvíkově seřezat asi 20 m3 kalamitního, ale
i kůrovcového dřeva na trámy a prkna pro další využití v naší obci (např. stavba pergol). Dřevo
je uloženo v zastřešených kójích na sběrném dvoře.



Dále jsme svépomocí rovněž opravovali krajnice našich obecních komunikací vibrovaným
asfaltovým recyklátem, který byl ještě zpevněn penetrační hmotou. V této činnosti budeme
pokračovat i letos s využitím loňských zkušeností.



Ve třetím čtvrtletí jsme obnovili a podstatně zmodernizovali naše odpadové hospodářství. Oproti
některým okolním obcím již nemáme od firmy Marius Pedersen a.s. pronajatý žádný kontejner.
Všechny kontejnery jsou již v našem vlastnictví.



Na podzim ještě proběhla dlouho očekávaná vyměna střešní krytiny, včetně podstatného
vylepšení tepelné izolace stropu nad sálem naší restaurace. Na začátek tohoto roku připravujeme
ještě obměnu všech (asi 30 let starých) židlí (130 ks) a stolů (33 ks).



Je to k nevíře, ale už 19. měsíc probíhá územní řízení pro stavbu chodníku na Rudolfov!!!
Koncem roku navíc došlo na stavebním úřadě v Rudolfově k personální změnám. Naši záležitost
bude mít na starost již 3. referent.



V současné době se dokončuje realizační projektová dokumentace nové hasičské zbrojnice.

Telefonní budka
OÚ byl upozorněn firmou CETIN a.s. (O2) na možnost odkoupení telefonní budky před Opekarů.
Případní zájemci nechť se přihlásí na OÚ.

Změny v poplatcích v roce 2020
Poplatek za psy
Zastupitelstvo 18. 12. 2019 projednalo a jednohlasně schválilo Vyhlášku o místním poplatku ze psů
č. 2/2019 platnou od 1. 1. 2020. Poplatek za jednoho psa činí 100 Kč. Za každého dalšího rovněž 100 Kč.
Pro držitele seniora staršího 65 let věku činí poplatek polovinu tj. 50 Kč a za každého dalšího rovněž
50 Kč.
Sousední obce a města

Poplatek za 1 psa

Poplatek za dalšího psa

Dobrá Voda u ČB

400 Kč

400 Kč

Hlincová Hora

400 Kč

650 Kč

Hlinsko

210 Kč

300 Kč

Rudolfov

280 Kč

400 Kč

Vráto

300 Kč

300 Kč
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Přehled nákladů obce na likvidaci odpadu
Obec od roku 2019 neplatí za kontejnery žádné nájemné, neboť všechny kontejnery již patří obci.
Ceny firmy Marius Pedersen a.s. pro rok 2020 jsou následující:
Platba za odvoz jedné popelnice vč. likvidace jejího obsahu ............... 105 Kč
Cena za manipulace a odvoz kontejneru na papír a plasty .................. 355 Kč
Částka za manipulaci a odvoz kontejneru na sklo ................................. 385 Kč
Odvoz velkých kontejnerů na bioodpad a na velkoobjemový odpad stojí 31,50 Kč/km. Likvidace tohoto
odpadu je dána ceníkem skládky Růžov, který v současnosti nemáme k dispozici.
Pro železný šrot si jezdí firma PARTR spol. s r.o. z průmyslové zóny Vráto. Odměna za šrot je příjmem
našich dobrovolných hasičů.
Elektroodpad si odváží firma ELEKTROWIN a.s., tržba za něj v částce několika stokorun za fůru je
rovněž příjmem místních hasičů. Za ledničku či mrazničku dostanou hasiči 30 Kč, za pračku nebo
myčku 150 Kč a za televizi a monitor 1 Kč.
Zářivkové trubice, klasické žárovky a LED žárovky odevzdáváme zdarma ve firmě ELEKTRO S.M.S,
spol. s r.o., bioodpad nově vozíme do Vráta na hnojiště zemědělského podniku.
Nebezpečný odpad odváží 1x za rok k likvidaci firma Marius Pedersen a.s., což nás stojí asi 10 000 Kč.
Celkové náklady obce na likvidaci odpadu za rok 2019 činily 393 500 Kč. Příjmy obce za separovaný
odpad jsou zhruba 52 000 Kč ročně. Příjmy od občanů za známky, při ceně známky 80 Kč, byly
v minulém roce 144 880 Kč. Obec doplatila loni ze svého rozpočtu na likvidaci odpadu 196 620 Kč!
V roce 2019 bylo občanům prodáno 1811 ks známek za 144 880 Kč. V obci v současné době žije
± 411 obyvatel, což je 4,4 známky na osobu. Z toho plyne, že většině obyvatel tyto 4 známky postačují.
Pokud někdo dokupuje více známek, znamená to, že třídění odpadu nevěnuje dostatečnou pozornost.
Loni bylo navíc dokoupeno pouze 167 známek.
Jednoduchým výpočtem lze zjistit, že likvidace odpadu stála v roce 2019 každého občana v průměru jen
352,50 Kč, což bylo v porovnání s ostatními blízkými obcemi nejméně (Vráto 700 Kč, Dobrá Voda u ČB
650 Kč, Hůry 500 Kč, Adamov 600 Kč, Jivno 600 Kč, Libníč 550 Kč).

Cena vodného a stočného na rok 2020
Zastupitelstvo obce schválilo novou jednosložkovou cenu vodného a stočného na rok 2020. Stočné se
snižuje o 0,85 % na 28,06 Kč a vodné se zvyšuje o 1,24 % na 50,88 Kč. Celková cena činí teď 78,94 Kč/m 3.
Pro zajímavost uvádíme cenu vody v obci Vráto, kde činí 86,54 Kč/m3.

Poplatek za likvidaci odpadu
Obec musela reagovat na zvyšující se náklady na odvoz a likvidaci komunálního odpadu rovněž novou
výší poplatku. Zastupitelstvo obce schválilo Vyhlášku č. 3/2019 - O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Občané obce Dubičné musí stejně jako v minulosti zakoupit 4 známky na osobu. Jedna známka (tj.
poplatek za odvoz a likvidace obsahu 1 popelnice) stojí nově 100 Kč.
Starosta obce Ing. Vladimír Hronek
01/2020
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Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Dubičné
V pátek 15. listopadu 2019 Sbor dobrovolných hasičů Dubičné na své výroční valné hromadě
v restauraci U Žáby slavnostně uzavřel nejen kalendářní rok 2019, ale i pětileté fungování výboru SDH.
Po zahájení starostou sboru Ludvíkem Petřekem vystoupili mladí hasiči se svým divadelním
představením Cesta kolem světa. Následovalo zhodnocení hospodaření sboru, sportovní činnosti
a především volby do výboru SDH na příští pětileté období.
Dále se promítala videa o soutěžní i společenské činnosti sboru za rok 2019. V diskuzi vystoupili
zástupci spřátelených sborů z okolních obcí, popřáli našim hasičům mnoho úspěchů, zdraví, štěstí do
nového roku 2020 a především nový rok 2020 bez požárů. Po večeři následovala volná zábava.
K poslechu hráli Petr Šimek a Zdeněk Majer.
SDH Dubičné

Pozvání do naší knihovny
Pravidelné čtení knih je návyková záležitost a jsou lidé, kteří si bez knihy už svůj život nedokáží
představit. Nejde ale jen o zálibu, relaxaci, vytváření slovní zásoby a poučení, ale navíc bylo zjištěno, že
v momentě, když se člověk ponoří do četby, aktivuje se u něho najednou mnoho mozkových funkcí.
Snaží se jednak porozumět textu a přečtené vizualizovat, neboť nás při čtení náš mozek přenáší do místa
děje.
Je známo, že existuje vědní obor biblioterapie, který zkoumá léčebné účinky čtení a je dokázáno, že
pravidelní čtenáři knih mají z důvodu zapojování představivosti skoro o polovinu vyšší kapacitu paměti
než pasivní konzumenti televizních programů.
Doufám, že s nástupem nového roku, přibydou do naší knihovny noví čtenáři.
Ke konci roku 2019 jsme měli registrováno 89 čtenářů, z toho 28 dětí. Některé z dětí si sice přicházejí
půjčit jen povinnou školní četbu, nicméně mnohdy neodolají a vezmou si i pár nepovinných lákavých
titulů. To mě vždycky potěší, protože jak známo, děti obecně méně čtou. Ti menší obyčejně přicházejí
s maminkami nebo babičkami a tady vždycky vidím, jak rodiče dbají na to, aby si knížky, aspoň ty
povinné, děti přečetly a neřešily své povinnosti stahováním obsahů knih z internetu.
Náš obecní knižní fond je složen z asi 1 000 titulů. Tento stav se každoročně navyšuje o knihy nové, na
jejichž koupi obecní úřad přispívá z rozpočtu obce částkou cca 8 000 Kč. Protože máme dohodu
s knihkupcem, obdržela jsem na nákup celoroční slevu 20 %. Letos tato částka stačila na 29 ks nových
kvalitních knih. Je to například Kronika zániku Evropy a několik dalších Vondruškových novinek,
Zmizelá Šumava 2, Jednadevadesátníci, Když století městem proletí, 100 zajímavostí ze starých Českých
Budějovic, Železnice Českobudějovicka, Slavné bitvy českých dějin, Hawking, Cornwell i několik knih
pro děti.
Knihy přibývají i formou darování a tady je namístě za ně poděkovat manželům Harazimovým
a místostarostce Jarce Petřekové.
Kromě vlastních knih máme i knížky z výměnného fondu vědecké knihovny v Českých Budějovicích.
Od fondu dostáváme 2x do roka zásilku knih v celkovém počtu 700 ks a my fondu vracíme stejné
množství knih a to podle nejstaršího data doručení do naší knihovny. Dá se říci, že dohledávání je
v tomto objemu vždy dost náročné, ale potěšující naopak zase je, že se dosud za celou dobu ani jedna
kniha neztratila. Nově přivezené knihy (bývá to 6 beden) je potřeba podle přiloženého seznamu
zkontrolovat, označit a roztřídit. Za to od nás výměnný fond každoročně požaduje vypracovat začátkem
Dubičanský zpravodaj

roku podrobný výkaz o stavu knihovny vč. nákupu, případně odpisu knih, aktuálního stavu ke konci
roku, výpůjček ve sledovaném období a to podle druhu knih: krásná literatura dospělí, krásná literatura
děti, naučná dospělí, naučná děti.
Ještě pár potřebných informací:
1. Za půjčování knih se u nás neplatí. Pouze vyplním novému čtenáři evidenční kartičku se jménem
a kontaktem.
2. Půjčit si lze libovolný počet knížek.
3. Doba výpůjčky není omezena, ale jsem ráda, když čtenář knihu vrátí v nějaké rozumné době, tak,
aby ji i další knihovna měla ještě jako novinku.
4. Pokud Vámi požadovanou knihu právě v knihovně nemáme a to se obvykle týká povinné školní
četby, můžeme ji v krátké době obstarat.
5. Knihovna je otevřena každé úterý od 18 – 20 hodin.
Protože jsem v knihovně leckdy i mimo výpůjční dobu, tak bych Vám touto cestou chtěla sdělit, že
pokud se v knihovně svítí, nebo pokud jdete vyřizovat věci na obecní úřad a já tam zrovna jsem, klidně
zajděte. Určitě si vyberete. Těm, kteří se nedokáží rozhodnout, velice ráda poradím.
Srdečně zvu čtenáře, ať současné nebo budoucí, již na úterý 7. 1. 2020.
Přeji spokojený a úspěšný rok 2020 hlavně v dobrém zdraví!
pracovnice knihovny Zdeňka Maňhalová

Kulturní akce
Setkání seniorů
V sobotu 16. listopadu 2019 uspořádala Obec
Dubičné pro své seniory předvánoční setkání
v restauraci U Žáby. Akci zahájil pan starosta
Vladimír Hronek, který všechny přítomné
srdečně přivítal jménem svým i jménem Obce
Dubičné. Poté ve své prezentaci seznámil
přítomné
s aktuálním
děním
v obci,
s aktivitami letošního kalendářního roku a s plány obce nejen pro příští kalendářní rok 2020.
Následovalo kulturní vystoupení mladých hasičů s názvem „Cesta kolem světa“. Okružní cesta kolem
světa začínala na hlavním vlakovém nádraží v Dubičném, odkud se expres vydal směr Paříž, dále
Skotsko s přestupem na loď do Ameriky. Zde naše cestovatele už zdálky vítala socha Svobody. Poté jeli
do Austrálie, Číny, Ruska a pak už zpět rychle do Česka.
Účinkující střídali jednotlivé role. Převleky kostýmů musely být opravdu rychlé, což u těch
nejmenších stálo mnoho úsilí a sil při vystoupení i při předchozích trénincích. Během
dvaceti minut se vystřídali na pódiu pařížské kankánové tanečnice, skotská hradní stráž,
australští domorodci, gejši z Číny i ruští kozáci.
Ukončením vystoupení dětí cestování kolem světa ještě neskončilo. Všichni přítomní si
vyslechli prezentaci paní místostarostky Veroniky Humlerové Zajímavosti o Číně.
Následovala výborná večeře, volná zábava a do večerních hodin hudba s tancem a zpěvem.
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Mikulášská nadílka
Poslední listopadovou sobotu 30. listopadu 2019 Obec Dubičné
pořádala v restauraci U Žáby pro děti Mikulášskou nadílku. Pro
každé dítě ve věku do patnácti let byl připraven balíček plný
sladkostí, ovoce a jiných dobrot. Před patnáctou hodinou se
v sále restaurace objevili nejprve dva umounění čerti, kteří jako
každý rok usilovně hledali zlobivé děti, které si chtěli odnést
s sebou v připraveném pytli do horoucích pekel. Ale i tentokrát
bylo všem dětem, které přednesly svatému Mikuláši básničku,
odpuštěno a za odměnu dostaly od anděla mikulášskou nadílku.

Rozsvěcení vánočního stromu
Sotva
Mikuláš
dětem
v sále
restaurace U Žáby nadělil balíčky,
následovalo rozsvěcení vánočního
stromu na návsi ve Velkém
Dubičném. Před 17. hodinou se
dokončily poslední přípravy na
rozsvěcení, před klubovnou už zněly
vánoční zvony a vonělo svařené víno a vánoční punč. Rozsvěcení začalo Dubičanskou písničkou
v podání Lucky Rudolfové. Po rozsvícení všech světel vánočního stromu přítomní vyslechli vánoční
koledy v podání Lukáše Stropka, který hrál na trubku a Patrika Bočka na klávesy. Duo Curly, neboli
Sandra Říhová a Barbora Hladká, přidalo další písně, některé i v angličtině. Pan starosta obce Vladimír
Hronek popřál všem krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí a spokojenosti v novém roce
2020. Skutečnou tečkou za rozsvěcením se stalo pěvecké vystoupení Terezky Chvátalové a Petra Šimka
s písní Karla Gotta a jeho dcery Srdce nehasnou, při němž nejedno oko nezůstalo suché.

Restaurace U Žáby
V restauraci U Žáby jsou k prodeji dárkové poukazy.
Někteří z vás je možná již zakoupili jako vánoční dárek
pro své blízké, avšak i nyní určitě udělají radost při
narozeninových a dalších oslavách.
Nabízíme vám proto poukazy v hodnotách 100 Kč,
200 Kč, 300 Kč nebo 500 Kč.
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