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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
zima se dostala ke svému konci a brzy nás čeká mnoho slunečných a teplých dní. Někteří nedočkavci již
při teplejších březnových dnech roztopili své venkovní krby a pochutnali si na grilovaném mase či
vuřtech.
Téměř v každé domácnosti probíhají jarní a velikonoční přípravy. Ke konci dubna jistě potkáme spoustu
malých i velkých koledníků. Mnoho lidí zároveň navštíví pouť v sousední obci Dobrá Voda u Českých
Budějovic, která se koná každoročně právě na Velikonoce.
Přejeme krásné jarní prodlužující se dny, bohatou úrodu na vašich zahradách a šťastnou ruku při výběru
letní dovolené.
Redakce Dubičanského zpravodaje

Kulturní program na 2. čtvrtletí roku 2019
30. dubna

podvečer

Stavění máje

25. května

16:30

Oslavy 30 let restaurace U Žáby

pořádá Obec Dubičné

26. května

8:00

Výlet ke dni dětí

pořádá Obec Dubičné

15. června

celý den

Pouť v Dubičném

pořádá Obec Dubičné

13:00

Hasičská soutěž

pořádá SDH Dubičné

_______________________________________

Změna programu vyhrazena.

Pozvánky na akce
Zájezd ke dni dětí
V letošním roce 2019 Obec Dubičné naplánovala pro naše nejmenší zájezd ke dni dětí na neděli
26. května do Zoologické zahrady Jihlava a do Aquaparku Jihlava. V případě zájmu se prosím do konce
dubna předběžně nahlaste v úředních hodinách na obecním úřadě.

Oslavy 30 let restaurace U Žáby
Program 25. května:
16:30 hod

Mára a Frankie Zhyrnov – Šlágr

18:30 hod

Povídání o vybudování restaurace U Žáby v letech
1988 - 1989 a jejím vývoji

Zásahová jednotka obce Dubičné
V noci z neděle 10. 3. na pondělí 11. 3. 2019
se přes Česko přehnal silný vítr, který lámal
stromy,

blokoval

dopravu

mnoho

domácností

bez

a

zanechal

elektrického

proudu. Po celé republice vítr, který podle
předpovědi měl na některých místech
dosahovat orkánu, zaměstnával zásahové
jednotky

hasičů.

I v Dubičném

byla

zásahová jednotka sboru dobrovolných
hasičů

obce

v pohotovosti.

Kolem

21. hodiny přišla zpráva z Hasičského záchranného sboru v Českých Budějovicích, že mezi Velkým
a Malým Dubičným je přes silnici padlý strom. Během několika minut dubičanští hasiči vyjeli k zásahu.
Na udaných souřadnicích našli nejen padlý vyvrácený strom, ale také poškozené auto s řidičem, který
projížděl zrovna v okamžiku pádu stromu.

ŠIPKY
Dobrý den,
chtěli bychom vám trochu představit další
sportovní odvětví rozvíjející se ve vaší obci. Jsou
jím ŠIPKY.
Ke stávajícímu týmu ŽABÁCI DUBIČNÉ, který
hraje třetí ligu, se přidal tým PREDATORS
hrající druhou ligu a hlavně zde vznikl tým
GRÓFKY DUBIČNÉ hrající první ženskou ligu.
Všechny tyto týmy mají ve svém středu hráče
a hráčky, kteří se dokáží zviditelnit jak
v ligových, tak i v individuálních soutěžích.
Kromě těchto ligových soutěží, ve kterých mohou startovat pouze registrovaní hráči, se v místní
restauraci U Žáby pořádá každé pondělí od 19 hodin jeden ze série open turnajů, který je přístupný
každému zájemci, který by si to chtěl vyzkoušet.
Toto vše se týká softových šipek, což je házení na elektronický terč šipkami opatřenými plastovými
hroty. Od září by zde měl začít hrát i tým hrající steelovou ligu, což je hraní na sisalový terč šipkami
s ostrými kovovými hroty.
I z toho je vidět, že tento sport, dodnes nazýván „hospodským sportem“, zažívá na všech úrovních
obrovský boom. Je to plnohodnotný sport, který je velice technicky, psychicky i fyzicky náročný, a tak
jako ve všech ostatních sportovních odvětvích vede cesta k úspěchu jen přes poctivý trénink.
A na závěr bychom touto cestou rádi poděkovali za sebe i za týmy Lucce a Libušce za úžasné prostředí
v restauraci a hlavně panu starostovi za podporu. Moc děkujeme.
„TAK AŤ TO LÍTÁ“
Zuzana Ďurinová - GRÓFKY DUBIČNÉ, Karel Jindra – PREDATORS
Dubičanský zpravodaj

Inzerát
Obec Dubičné prodá

jednonápravový traktor VARI
typ DSK 317S
vč. přípojného vozíku ZV 6
Zájemci nechť se hlásí na obecním
úřadě. Prohlídka po dohodě s panem
Buchalem možná.

Rozhovor
Letos v květnu si připomeneme 30. výročí otevření restaurace U Žáby. Při této příležitosti přinášíme
rozhovor s „otcem“ tohoto kulturního a společenského zařízení s panem inženýrem Jaroslavem
Janišem.

Jak to začalo pane Janiši se stavbou hospody U Žáby?
„Psal se rok 1988 a již pár let jsem dělal předsedu občanského výboru. Nikdo to před tím nechtěl dělat.
Byli jsme mladí mezi třiceti až padesáti lety. Obnovili jsme činnost hasičů, začali se trochu starat o děti,
ale hlavně jsme vymetli každou zábavu v širokém okolí. Pamatuji si, že jsme během sezony dokázali
společně absolvovat až 17 zábav. Ty zábavy, které zpravidla končily ve 4 hodiny ráno, měly ještě
celodenní dohru buď na výboru, anebo na zábradlí u rybníka, kde se pomalu střízlivělo.
Tyto momenty byly hlavním impulsem pro zrod myšlenky, že ve vsi nemáme hospodu, kde bychom
sami mohli uspořádat zábavu. Tak jsem se té myšlenky chytil. Nesmělo se tomu říkat hospoda, to by
nikde neprošlo, ale kulturní dům. To bylo pro tehdejší mocipány stravitelné. Musím ale uznat, že
tehdejší vedení Rudolfova, předseda Carva a tajemník Bednář, nám bylo nakloněno. Byla to přece jen
nějaká činnost, která i jim přinášela kladné hodnocení. Nehledejte v našich myšlenkách něco
ušlechtilého, chtěli jsme prostě hospodu.“

Kdo zhotovil projekt hospody?
„Na Rudolfově jsem to jen tak projednal a tam mi bylo sděleno, ať něco připravím a třeba se peníze
najdou. V práci jsem měl mladou kolegyni, stavební inženýrku Janu Blechovou, která právě přišla ze
školy. Během dvou dnů nám namalovala projekt. Protože byla mladá, tak ho nemohla podepsat. To
nebyl problém, neboť můj otec byl stavař, a tak to během pár dní dopracoval a podepsal a mohl jsem to
dát na stavební úřad do Rudolfova. Jenom připomenu, že Ing. Blechová i můj otec to udělali zdarma.“

Jak probíhalo tenkrát před rokem 1989 stavební řízení?
„Na stavebním úřadě to tenkrát nebyl takový blbinec jako dnes, a tak tam projekt ležel jako horká
rezerva. Přišel podzim 1988 a mě si zavolali na úřad do Rudolfova, zda bych dokázal ještě do konce roku
prostavět cca 70 tisíc. Moje odpověď zněla, že samozřejmě ano. Obratem vydali stavební povolení a my
jsme mohli začít strastiplnou cestu.“
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Jak probíhala výstavba?
„Protože nemohu najít stavební deník, který jsem si vedl, ale mám ho a jednou ho najdu a předám
starostovi, tak budu teď trochu tápat v datech.
Začalo se se základy a ležatou kanalizací. Protože jsem nevěděl, kolik celkem dostanu peněz, tak se
muselo od samého začátku šetřit a shánět zdarma, kde se co dá. A tak to začalo. JZD Zvíkov nám
nepočítalo všechny mixy, které na stavbu přijely, z OSP jsme zdarma získali ležatou kanalizaci
a takových případů byla celá řada. Každý někde pracoval a jak mohl, tak pomohl. Už jen třeba tím, že
měl někde známé např. v prodejnách stavebnin, a tak jsme dostali cihly, aniž bychom na ně čekali.
Myslím si, že do konce roku jsme měli hrubou stavbu. Jen perlička. Potřebovali jsme sbíjené krovy, ale
v Sosném neměli kapacitu, aby nám je vyrobili. Tak se domluvila brigáda a jeli jsme si je tam sami udělat
za jejich vedení.
Teď bych mohl psát skoro o každé položce. Co to bylo za trable sehnat stejné lustry - ve všech
prodejnách elektro měli tak po jednom, nakonec vedoucí prodejny na Lannovce, když jsem mu vylíčil,
jak nadšeně stavíme hospodu, tak mi je z několika prodejen stáhl. Podobné to bylo s tou stěnou, stoly,
židlemi, parkety, okny. Taky perlička, pracoval jsem v Jihostroji a tam se vše stavělo jako závazný státní
úkol a mělo to všude přednost. V té době jsem měl na starost stavbu toho slavného učiliště ve Velešíně
a tak jsem na tu stavbu objednal víc oken, to se nekontrolovalo, a tak nám je mohl Jihostroj prodat.“

Jak to bylo s pracovníky?
„To byla moje černá můra. Já osobně jsem byl na všech cca 160 brigádách. Tolik dnů se to stavělo. Vždy
jsem obcházel vesnici anebo rozesílal pozvánky a prosil lidi, aby přišli pomoci. U některých lidí nadšení
rychle vyprchalo, ale bylo nás asi 10, co jsme to hlavně táhli.
Nakonec se to nějak dostavělo a mohlo se to v květnu 1989 otevřít.“

Jak probíhalo financování stavby?
„Nikdo na stavbě nebyl placen. Ale tenkrát se na stavbách v akci Z mohli zaměstnávat důchodci.
Protože staří lidé jsou rozumní a uznalí, tak jsem měl 4 důchodce, které jsem vedl, jako že tam pracují,
bylo to asi za 5 Kčs na hodinu, ale v té době pivo stálo 1,40 Kčs a tito důchodci mi vždy ty peníze dali.
Z toho se platila svačina a pivo na stavbě, asi by mi to mohla paní Husová dosvědčit. V té době vedla
obchod v Dubičném. Rovněž jsem si nechával trochu peněz stranou na otevření hospody. Muselo se
myslet dopředu. Tenkrát se ještě sponzoring nenosil. A tak jsme na otevření hospody měli tolik, že jsme
mohli koupit dvě prasata a zaplatit Budvarku.“

Co byste chtěl říci na závěr?
„Smutné vystřízlivění přišlo po revoluci 1989, kdy jsem byl na schůzi napaden, že jsem si kradl materiál
ze stavby (měl jsem v té době již dávno dostavěno) a bral peníze od důchodců.
Proto jsem pak již nikdy do této hospody nešel. Prvně po revoluci jsem ji navštívil, až když tam
účinkovalo moje vnouče při hasičské besídce.
Tak nějak to bylo s hospodou. V novinách ovšem psali trochu něco jiného, ale to se děje i dnes, že
novinám se nedá zcela věřit.“

Děkujeme za rozhovor.
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Kulturní akce a výlety
Hasičský ples
V pátek 8. února 2019 hasiči uspořádali v restauraci
U Žáby hasičský ples. Přípravy probíhaly již několik
týdnů před plánovaným termínem plesu. Místenky do
sálu se vyprodaly téměř všechny již v předprodeji.
K tanci a poslechu hrála kapela B Quintett. Nedílnou
součástí programu byla dámská růžičková volenka
a bohatá tombola, v níž letos poprvé bylo téměř
1000 cen. Děkujeme všem, kteří se do příprav plesu
zapojili či přispěli do tomboly.

Dětský maškarní karneval
V sobotu 16. února 2019 hasiči pořádali
od 15 hodin pro nejmenší hasičský dětský
maškarní karneval. První návštěvníci se
objevili už po 13. hodině a ještě před
začátkem karnevalu bylo nutno přinést další
stoly a židle pro nově příchozí. Přesto ani tak
neměl každý návštěvník své místo k sezení.
Na tanečním parketu se v průběhu
odpoledne střídali překrásné princezny, lesní
víly, ošklivé čarodějnice, okřídlení andělé
s ozbrojenými piráty nebo modrými šmouly.

Bad Füssing
Již několik let po sobě hasiči pořádají ve spolupráci s CK Saturn začátkem března zájezd do termálních
lázní v Bad Füssingu v Německu. Letos termín připadl na sobotu 2. března. Před 16. hodinou se už
všichni účastníci zájezdu koupali v některém z 12 bazénů, jejichž teplota je až 42 °C. Plných pět hodin si
všichni užívali plavání, bublinkové koupele a masážní trysky. Příjemně unaveni se všichni vrátili před
půlnocí do Dubičného zpátky.
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Cimbálová muzika
V pátek

22.

3.

2019

uspořádala

Obec

Dubičné

v sále restaurace U Žáby taneční zábavu s cimbálovou
muzikou Eliška. Kapela měla loni v Dubičném svou
premiéru a ohlasy občanů byly pozitivní. Letos
navštívilo akci cca 80 lidí, kteří si až do jedné hodiny
ranní mohli užívat libé zvuky cimbálu, kontrabasu či
houslí, které doprovázely nádherný zpěv.
Restaurace zároveň pořádala vepřové hody, a tak i o mlsné jazýčky hostů bylo dobře postaráno.
V nabídce byla například jelita, jitrnice, tlačenka, ovar, vepřová žebra i kolena a mnoho dalších dobrot.
Pro úspěšnost plánujeme akci uspořádat i v březnu příštího roku.

Změna provozovatele restaurace U Žáby
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18. 2. 2019 rozhodlo svěřit naši restauraci do nájmu panu
Lukáši Formanovi (39 let) ze Ševětína. Nájemní vztah s paní Libuší Zachlederovou končí v neděli
31. 3. 2019 a tentýž den bude restaurace předána novému nájemci, který restauraci plynule otevře dne
1. 4. 2019. Ve dnech 30. 3. a 31. 3. bude proto restaurace uzavřena. Děkujeme Libuši Zachlederové za
značné vylepšení úrovně naší restaurace a budeme věřit panu Lukáši Formanovi, že současnou úroveň
nejen udrží, ale pokud možno ještě zlepší.

Redakce zpravodaje
Dubičanský zpravodaj vydává obec Dubičné, IČO 00581275, čtvrtletně v nákladu 250 výtisků a je dodáván do
každé domácnosti v obci Dubičné ZDARMA. Výtisky je možné získat i na obecním úřadě. Nedílnou součástí
Dubičanského zpravodaje je jeho elektronická podoba na www.dubicne.cz. Povoleno MK ČR podle § 7 zákona
č. 46/2000 Sb., dne 12. 2. 2015, ev. číslo E 21998.
Uzávěrka příštího čísla je 15. června
mistostarosta.dubicne@gmail.com. Děkujeme.
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