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DRUHÁ ČÁST OD strany 75 do strany 150 
 
Kroniku do roku 1983 přepsala na osobním počítači Marie Vojtová, kronikářka 
obce Dubějovic od roku 1998.  
 
Kronika byla přepsána v programu Microsoft Word pro Windows 95 verze 7a, 
přílohy byly zkopírovány na skeneru. Tato data byla zapsána na CD. 
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Výstavby obce 1960 
Tohoto roku měla obec ve svém rozpočtu 6.500 Kčs na údržbu komunikací. Avšak 
občané plně zaměstnaní v zemědělství, neměli po celý rok čas, aby se mohli 
uvolnit na jinou práci. Zbývaly již jen dva týdny do konce roku a to byla poslední 
možnost k vyčerpání peněz., které by jinak propadly. Proto rada MNV rychle 
projednala ve své schůzi, které cesta by se dala ještě opravit a jakou mzdu 
vyplácet. Řízení práce si vzal na starost předseda pro výstavbu Stanislav Žáček. 
Byla rozšířena a upravena cesta na způsob silnice od křižovatky u Trpišovské 
zahrady čp.9 a Filipových čp.8 směrem okolo Hrdinových a stodoly JZD, dříve 
Keroušové, kde práce skončila. Původní cesta byla jako úvoz a nemožná 
k projíždění většími vozidly, které již JZD v té době mělo. Je třeba tuto cestu 
upravit celou kolem Vinšových až k okresní silnici směrem do Sedmpán. 
Počkáme si, zda se to brzy uskuteční. 
 
Soukromá výstavba bytová r.1960 
V roce 1960 bylo pokračováno v přístavbě bytů čp.50 Ant.Vinš a začaly tři nové 
stavby každá s rozpočtem přes 100.000 Kčs. Byl to rodinný domek Františka 
Vinše čp.43, Josefa Filipa čp.33 a Jiřího Vošického čp.19. Dále byla dokončena 
přístavba dvou místností Miloslava Zemana čp.51 a ještě několik adaptací 
k vylepšení obydlí. Všechny tyto práce byly provedeny sousedskou svépomocí po 
zaměstnání místními zedníky a tesaři, jimž stavebníci platili podle své 
dohody.Byla též započata stavba Václava Vinše 35. 
 
Kultura 
Po delší přestávce začalo do Dubějovic dojíždět opět putovní kino. Dříve 
dojíždělo z Vlašimi, pak z Jihlavy a toto bylo z Kutné Hory. Promítač byl 
nezkušený, měl špatné auto i promítací přístroj a proto docházelo k tomu, že 
ohlášené představení se neuskutečnilo a nebo při promítání bylo mnoho 
přestávek pro poruchy. Toto bylo také příčinou, že dojíždění tohoto kina brzy 
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skončilo. Jiné kulturní akce se v průběhu tohoto roku v Dubějovicích 
neuskutečnily. Mladí si vždycky zábavu našli, ale pro starší nebylo nic. 
 

Zapsal kronikář Stan.Žáček 
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ROK 1961 
Zvlášť mírná zima 
Je nový rok 1961 a my marně čekáme pořádnou vrstvu sněhu, za níž by vděčily 
hlavně děti, které přetahují připravené sáňky a lyže. Je to zvlášť mírná zima. 
Největší mrazy, které trvaly pouhé dva dny dovršily 18-20° Jinak bylo převážně 
deštivé počasí. Zemědělci říkali, že je to velká škoda na ozimé obilí a 
předpovídali špatnou úrodu. V únoru byla teplota až 20° nad nulou. Toto počasí 
trvalo celý měsíc. Jsme zvědavi jaká tedy bude úroda. 
 
Dobírka v JZD za rok 1960 
Dne 25.ledna 1961 byla vyplácena členům JZD dobírka za rok 1960. Uzávěrka 
ukázala, že se v družstvu hospodařilo již lépe, nežli v roce 1959 a proto pracovní 
jednotka byla zvýšena z 15,40 Kčs na 17 Kčs plus naturálie, které představovaly 
2,34 Kčs na jednotku. Družstevníci toto ohodnocení a výsledky svojí práce 
oslavili společnou večeří a hudbou v sále Jednoty „u Zemanů“. 
 
Výstavba v obci 
Dne 7. a 8.května 1961 byla zorganizována brigádnická akce na provedení 
kanalizace od Sedlákových čp.45 podél silnice k Zemanovým čp.12. Za tyto dva 
dny se zúčastnilo celkem 28 občanů. Další skupina, která se nemohla zúčastnit 
tyto dva dny, nastoupila 20.května odpoledne a bylo to 9 občanů. Tuto akci 
organizoval ve spolupráci předseda komise pro výstavbu Stan.Žáček čp.44 
s radou MNV proto, že v tomto roce ke konci června bude přes naší obec 
prováděno asfaltování silnice a právě ve jmenovaném úseku byla otevřená 
hluboká stoka se stále protékající vodou, což nedělalo dobrý dojem. Bylo to 
trochu starostí, ale věc se podařila. Prospěla z důvodů bezpečnostních, 
hygienických a zlepšila vzhled obce. 
 
Statistika motorismu 1961 
Každého roku v květnu, kdy začíná největší provoz motorových vozidel, 
zaznamenávám stav vozidel v naší obci a tím sleduji vzestup úrovně občanů. 
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V roce 1961 je zde 24 motocyklů, 3 mopedy a 3 osobní auta. Na jízdních kolech 
jezdí jen ti nejmenší, kteří dosud nevlastní řidičský průkaz. 
 
Asfaltová silnice přes obec v r.1961 
V červenci 1961 byla provedena úprava silnice asfaltem přes naší obec 
z Trhového Štěpánova do Dolních Královic. Úpravu prováděla odborná skupina 
silničářů, vybavena již dobrou mechanizací. Rada MNV v Dubějovicích zajistila 
pro tyto silničáře z rozpočtu obce obědy po dobu jednoho týdne. Této akci se 
nejvíce věnoval předseda pro výstavbu Stanislav Žáček, který si pracovníky 
získal a tak dokázal, že bylo zasfaltováno prostranství uprostřed obce kolem 
silnice, silnička od kapličky pod Frajtovi čp.9. Dále od Neradových čp.41, 60 m 
směrem k Souticům. Obědy se vařily a vydávaly v hostinci u Zemanů. Hostinské 
paní Zemanové pomáhala dobrovolně a zdarma Marie Žáčková čp.44. Podobu 
jednoho týdne dostávalo obědy asi 35 dělníků včetně řidičů, kteří dováželi štěrk a 
písek. 
 
Úroda roku 1961 
Staré pranostiky a předpovědi některých zemědělců, že když nebyla žádná zima, 
že také bude špatná úroda, se obrátily v pravý opak a jako navzdory všemu byla 
úroda obilí a jetelovin taková, že ji obdivovali i ti nejlepší zemědělci. 
 
Ovoce 
Přestože jaro tohoto roku bylo zvláště pěkné a stromy poměrně dobře vegetovaly, 
byla velmi chudá úroda jablek. I hrušky byly velkou vzácností. Švestek a třešní 
bylo hojně. 
 
Hodnota pracovní jednotky 
Dobrá úroda, přičinění družstevníků a společné úsilí přinesly dobré výsledky pro 
všechny družstevníky. Po skončení roku a provedení kalkulace bylo 
družstevníkům sděleno, že pracovní jednotka činí 19,76 Kčs. Takového výsledku 
dosáhlo v okrese jen málo družstev. 
 
Počet obyvatel v roce 1961 
Jelikož sledujeme v této době poněkud větší pohyb obyvatelstva na vesnici, je 
nezbytné sledovat občasně počet obyvatel. Tedy ke konci roku 1961 je 
v Dubějovicích 195 obyvatel. 

Zapsal kronikář Stanislav Žáček 
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ROK 1962 
Chřipka 
V lednu a únoru roku 1962 řádila nejen v naší republice, ale ještě v mnoha 
jiných státech zvlášť nakažlivá chřipka, která se rychle šířila a postihla mnoho 
lidí. Snad v každé obci a městě byli lidé nemocní chřipkou. V Blanických 
strojírnách ve Vlašimi bylo v únoru nemocno chřipkou 800 zaměstnanců. U 
některých byly následky – stíny na plicích -. 
 
Katastrofální přírodní zjevy 
Dne 4.února 1962 k večeru se přihnala prudká bouře s velikými blesky. Dne 15 
února se rozpoutal silný vítr a trval 3 dny. Nadělal velké škody na stromech 
hlavně v lesích a poškodil dost krytiny na střechách.Státní rozhlas a tisk přinesly 
zprávy ze zahraničí, že například v Hamburku nastaly nevídané záplavy, které 
připravily přes 40 tisíc lidí o obydlí a značná část jich ještě 18. února dlela na 
střechách budov, neboť voda sahala až do druhého poschodí. Jinde byly 
v přístavech utrženy zakotvené lodě a vrženy na moře. 
 
Úprava koupaliště 
Na jaře 1962 se dohodla mládež s funkcionáři MNV o úpravě koupaliště a to o 
rybníku nad Zemanovy, zvaném „hořejším“. Rybník od dávna sloužil jako 
koupaliště i když to byl soukromý majetek dříve statkáře Steina a později Zemana 
hostinského, který když koupil lihovar, stal se současně majitelem louky a 
rybníka nad bývalým lihovarem. Tento rybník byl již velmi zanesen bahnem a 
bylo jej třeba vyčistit, aby se v něm dalo koupat. Rybník byl v dubnu vypuštěn a 
v červnu přijel ze Soutic buldozér, aby jej ve volný den zbavil nánosu. Jelikož v tu 
dobu stále pršelo, bahno bylo příliš mokré, a proto se mechanizace neuplatnila. 
Nešlo to. Akce zůstala otevřená. 
 
Další kanál 
Pod Filipovou zahradou čp. 8, kde byla dříve studánka a povrchový pramen, 
tekla stále voda na povrchu silnice a tak působila škodu. V zimě se po celé silnici 
kolem Čermákových čp. 34 tvoří vysoký led, což bylo nebezpečno chodcům i 
povozům. Byly proto zakoupeny betonové roury 
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a těsně za dlážděnou stokou položeny 60cm do země. Alois Hrdina čp. 7, který 
práci provedl, napojil si svůj trativod ze sklepa a později i František Filip si 
připojil svůj kanál, který slouží jako odpad z koupelny a prádelny 
 
Dobírka v JZD za rok 1961 
Jelikož příroda  družstevníků při jejich práci pomohla, byly výsledky jejich 
uspokojivé. Po provedení bilance bylo zjištěno, že pracovní jednotka činí za rok 
1961 20,50 Kčs, což je o 74 haléřů na jednotku více než roku předešlého a ve 
srovnání s jinými obcemi například s Trhovým Štěpánovem, kde je 12 Kčs, o 
mnoho vyšší. 
 
Tuhá zima roku 1962 
Tohoto roku napadl první sníh 11.listopadu, což byl skutečný začátek zimy, která 
stále přidávala na síle a těsně před vánocemi již zahnala lidi buď do teplých 
kožichů, kdo museli být venku a ostatní do vytopených místností. Mrazy 
vystoupily až na 34°C pod nulou. Takové nebo jen o málo menší mrazy trvaly 
nepřetržitě přes dva měsíce. Tyto mrazy prostoupily hluboko do země a všech 
jiných útrob, kde bylo různé zařízení. Bylo způsobeno mnoho škody na všem, kde 
to bylo nejméně potřebné, neboť musely zastavit mnohé provozy. Následkem také 
velkého množství sněhu zahynulo mnoho zvěře srstnaté a pernaté v takto 
postižené přírodě. Na jaře bylo vidět mnoho mrtvol divočiny, což znamenalo pro 
myslivce malý přírůstek zvěře. 
 
Narození a úmrtí v roce 1962 
V roce 1962 se narodilo jedno děcko rodu ženského. Zemřel jeden občan, muž ve 
věku 60 roků po dlouhotrvající nemoci. 
 
Koupaliště zůstalo tak. 
Jelikož selhala mechanizace, zůstali všichni bezradní, neboť jak dostat ven 
několik set m3 bahna. Tedy ani do konce roku se nic neudělalo, až snad příští rok 
se to podaří. Proto také snad se to objeví na dalších stránkách v této knize. 

Zapsal kronikář Stanislav Žáček 
 
 
 
Kronika – strana 81 
 
 
 
ROK 1963 
Rok 1963 byl zahájen tuhou zimou, která zaskočila mnoho domácností 
v nedostatečném zajištění uhlí, neboť v tomto roce byla zvlášť vážná situace 
v dodávce uhlí a ostatních paliv včetně elektřiny. V závodech byly zavedeny 
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dvouhodinové výseče pro nedostatek elektrického proudu. Příčinou bylo veliké 
sucho na podzim 1962 a tak na sucho i zamrzlo, čímž byl nedostatek vody pro 
naše vodní elektrárny, které dotahují dodávku ve špičkách. 
 
Nové hřiště 
Jaro vždy přináší s sebou jakoby nový život, nový elán a nové požadavky a přání. 
V Dubějovicích se to mimo jiné projevilo u mládeže, která si chtěla vybudovat 
nějaké hřiště. Pomohl jí k tomu občan Josef Němec čp. 46, který se nabídl, že 
věnuje své bývalé pole, nyní v obhospodařování JZD avšak na škodě před 
drůbeží, že je věnuje na hřiště třeba na úkor své záhumenky. Je to pole za 
Kadeřábkovi o výměře 33 arů, celé ohraničené cestami a sousedními zahradami. 
K tomu byla svolána schůze rady MNV a předsedy JZD Fr.Vinše, který 
s požadavkem souhlasil. Později bylo ujednáno, že hřiště je třeba urovnat, neboť 
je hodně po svahu. Předseda JZD Fr.Vinš se proti tomu postavil a zakázal 
jakékoli úpravy, neboť prý jednou pozemek bude zase polem. Hrál se fotbal na 
poli jak bylo. 
 
Fotbalový zápas o pouti 
Dne 19.května 1963 byl v Dubějovicích sehrán fotbalový zápas amatérských 
klubů Dubějovice – Sedmpány. Od hostince, kde oba kluby nastoupily, vyšel 
dlouhý průvod v čele s hudbou přes obec se slavnostní náladou k zahájení 
pouťového zápasu. Zúčastnilo se mnoho diváků jak z Dubějovic tak ze Sedmpan 
a bylo vidět i slyšet nevšední fandění svým hráčům. Zápas skončil vítězstvím 
dubějovických a oba kluby se odebraly do hostince a pokračovaly v taneční 
zábavě. 
 
Další úprava v obci 
Každým rokem bylo vždy pamatováno v obecním rozpočtu na údržbu komunikací. 
V létě, když měla školní mládež prázdniny a dělníci dovolenou, byly provedeny 
těmito lidmi 
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mnohé úpravy v obci. Bylo vyrovnáno prostranství na návsi u rybníka, vyčištěn 
kanál pod silnicí, nahromaděný zemní materiál za rybníkem byl převezen pod 
hráz, udělán trativod přes prostranství od Hrdinových k rybníku, kde trvale 
vyvěral pramen a znehodnocoval prostranství blátem a bažinou. 
 
Stav obyvatel a jejich život v Dubějovicích v roce 1963 
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Každý konec roku obvykle svádí k tomu, abychom se ohlédli zpět a zhodnotili 
mnohé ukazatele životu a pohybu v obci. V roce 1963 žilo v Dubějovicích 188 
obyvatel ve 43 domech. Z tohoto počtu obyvatel dochází a dojíždí do zaměstnání 
a do učení 41 osob. Do škol – jako studující – chodí 4 mladí občané. Do školy do 
Trhového Štěpánova dojíždí vlakem nebo pěšky celkem 38 dětí. V tomto roce je 
v obci 18 důchodců, z nichž ještě někteří pracují v místním. JZD nebo mimo obec, 
jejichž důchodový příjem činí celkem 3.916 Kčs měsíčně. V místním JZD dosud 
pracuje 51 občanů na výměře 180 ha, což znamená, že na jednu osobu připadá 
3,5 ha. Zbytek obyvatel 28, jsou děti v předškolním věku a starší občané, kteří již 
pro neschopnost nepracují a jsou i ti, že jsou bez nároku na důchod. Mimo obec 
je na 2 roky 7 vojáků ve výkonu vojenské aktivní služby. Je zde 18 televizních 
přijímačů a radiopřijímač je v každém domě. Ke konci roku je v Dubějovicích 28 
motocyklů a 5 automobilů. Tři jsou nového typu a dva staré. 
 
Narození, úmrtí, sňatky. 
V roce 1963 se v Dubějovicích narodilo jedno děcko rodu ženského. Nezemřela 
ani jedna osoba. Sňatek byl uskutečněn jeden. 
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Stojící z leva : Jaroslav Kadeřábek, Josef Němec, Antonín Novotný, Slávek Filip, Jan 
Polívka, Vladimír Trpišovský 

Sedící z leva : Jiří Vošický, Jaroslav Polívka, Miroslav Filip, Jaroslav Kůžel – Sedmpány, 
Jiří Čermák 

První fotbalový zápas na novém hřišti (mezi čp.21 a 24) v roce 1963 -  dubějovická 
jedenáctka 
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ROK 1964 
Výroční schůze JZD 
Dne 29.února 1964 byla konána členská schůze JZD v Dubějovicích. Úvodem 
byla přečtena zpráva za minulý rok 1963, načež následovala bilance. Přítomno 
bylo 24 členů za 43 členů JZD.Pracovní jednotka za rok 1963 činila 18,30 Kčs 
plus 2,77 Kčs v naturáliích. Celkem odměna činí 21,07 Kčs za prac.jedn.. 
Největší počet odpracovaných jednotek byl 750 za rok a průměr na člena je 477, 
což představuje 10.017 Kčs za rok. 

Usnesení na rok 1964 
Závazek : 6.000 l mléka nad plán 
 25 q vepřového masa 
Přítomni byli s. Augusta př.zemědělské výrobní správy a s. Kladiva náměstek 
předsedy. 
 
Zemědělské jarní práce 1964 
V tomto roce započaly jarní zemědělské práce v počátku dubna. Do konce měsíce 
bylo provedeno veškeré setí a část brambor byla zasázena.  
 
Úprava obce 
V dubnu 1964 byla ještě dokončena část odvodnění obecního prostranství za 
požární zbrojnicí, kde byla dříve Vladykova zahrada. Toto prostranství bylo 
velmi mokré a v této době se na něm plánovalo postavení nové požární zbrojnice. 
 
Volby do Nár. výborů a Nár. shromáždění 
Dne 14.června 1964 se konaly volby do Národních výborů a Národního 
shromáždění. V Dubějovicích byly volby zahájeny v 7 hodin ráno a skončeny ve 
14 hodin. Do MNV v Dubějovicích byli zvoleni tito členové : 
 Jaroslav Hrabánek, předseda MNV 
 Miloslav Zeman, tajemník 
 Jiří Vošický, finanční agenda 
 Alois Hrdina, předseda komise pro výstavbu 
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 Václav Polívka ml., člen 
 Antonín Neužil ml., člen 
 Jiří Vošický ml. 42, člen 
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 Marie Vránová - „ – 
 Frant. Kulík - „ – 
 Miroslav Filip - „ – 
 Antonie Dekarliová - „ _ 
Po těchto volbách jsem se bohužel nedopátral, zda nový Národní výbor si 
vytvořil nějaký plán nebo volební program. 
 
Podzimní zeměděl. práce 
Podzimní zeměděl. práce byly započaty sbíráním brambor. Bylo pěkné suché 
počasí a práce pokračovaly dobře. V sobotu 3.října uvolnily Blanické strojírny 
ve Vlašimi všechny zaměstnance svých obcí na výpomoc JZD jako brigádníky na 
sklizeň brambor. V Dubějovicích to bylo 16 osob a 4 občané z jiných závodů. 20 
pomocníků bylo na poli dobře vidět a vykonaná práce také. Tohoto roku byly 
brambory na ploše 22 ha. K 22.říjnu je sbírat ještě na 7 ha. 
 
Výstavba v JZD 
JZD v Dubějovicích neprovedlo dosud od svého založení ještě žádnou větší 
výstavbu. Byly to jen malé oprava a nebo adaptace. Na letošní rok mělo 
naplánováno postavit mostní váhu a u ní kancelář. S touto prací bylo započato 
v říjnu. Celá práce se již neudělala a dokončení bude z jara. 
 
Velké vodní dílo poblíž naší obce v r.1964 
V sousedství našeho katastru u štěpánovského potoka bylo v září roku 1964 
započato ražení kanálu, který má být dlouhý 55 km a to od přehrady u Nesměřic 
až ku Praze, kde bude přečerpávací a rozdělovací stanice pitné vody pro Prahu a 
okolí. Přehrada si vyžádá likvidaci osady Švihova u Nesměřic a městečko Dolní 
Královice. Mimo to mnoho hektarů luk a jiné půdy. 
 
Narození, úmrtí, sňatky r.1964 
V roce 1964 se narodilo v Dubějovicích jedno děcko chlapec, zemřeli dva 
občané, muži ve věku 65 roků a 82 roků. Uskutečnily se tři sňatky. 

Zapsal kronikář Stanislav Žáček 
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ROK 1965 
Požárnický ples soutických požárníků 
Tohoto roku 16.ledna uspořádali požárníci ze Soutic svůj tradiční ples 
v Dubějovicích v hostinci u Zemanů. Příčinou toho byla nedokončená adaptace 
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sálu v Souticích u Petrů. V Souticích byly ještě do roku 1958 tři hostince a tedy i 
sály. Vývojem socializace se dva hostince zrušily a ten nejlepší se upraví tak, aby 
nahradil dva zrušené a bude stačit. Ples soutických požárníků se dobře 
vydařil.Tančících bylo zúčastněno 180. Vedoucí jednoty Emil Zeman vykázal asi 
9.000 Kčs obratu. 
 
Vyjímečně mírná zima 
Poslední den v lednu zaznamenávám počasí od začátku měsíce. Začátek ledna 
začal se střídavou teplotou přes den kolem nuly a v noci -5°. Sníh který napadl o 
vánocích rychle roztál a po celý leden nemohly děti použít připravené sáňky. 
Teplota dosahovaly 3 až 5° nad nulou. Dnes 31.ledna padá sníh s deštěm. 
 
Ples požárníků Dubějovických 
Dne 6.února 1965 uspořádali svůj tradiční ples požárníci v Dubějovicích. 
Zúčastněno bylo 140 tančících. U pokladny vybráno 1220 Kčs. Hudebníkům bylo 
vyplaceno 800 Kčs. Zábava trvala až do rána při dobré náladě. 
 
Dobírka místního JZD 
Dne 2.března 1965 byla oslavena sedmá dobírka JZD, která se opět konala 
v hostinci „u Zemanů“. Bylo to vyúčtování výsledků společné práce za rok 1964 
a pracovní jednotka činila 21 Kčs plus naturálie. Když připočteme plodiny ze 
společných záhumenek, je velmi pěkné zajištění životní úrovně na celý rok. 
 
Dokončení úpravy rybníka, tzv.Hořejšáku 
V měsíci dubnu a květnu pokračovala místní mládež z iniciativy a vydatné 
pomoci dospělých občanů v dokončení úpravy rybníka zv.Hořejšího. Rybník byl 
napolo vyvezen od r.1962 jak již v předu zapsáno. Až tedy nyní za pomoci tří 
transportérů bylo dokončeno dost náročné dílo. Byla to práce těžká, neboť 
pracovaly jen krumpáče a lopaty. Za to však v létě v parných dnech, poskytl 
rybník coby koupaliště vzácné osvěžení. Navíc po skončení úpravy rybníka 
vyhodnocoval okresní výbor ČSM (Československý svaz mládeže) v Benešově 
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nejaktivnějšího pracovníka, který odpracoval nejvíce hodin. V Dubějovicích to 
byl šestnáctiletý Karel Kulík, učeň v Blanických strojírnách ve Vlašimi. Odměnou 
za dobrou práci obdržel týdenní zájezd do Sovětského svazu. 
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Podzim zklamal 
Tento rok byly opožděny žně pro špatné počasí, a proto se vlekly i ostatní hlavně 
podzimní práce. Brambory se sklízely ještě koncem října za pěkných mrazíků a 
proto jich bylo mnoho namrzlých. Otavy na loukách se sekaly jen na kousky coby 
se rychle sklidilo. Sklizeň cukrovky a krmné řepy dopadla katastrofálně. Hned 
v začátku listopadu napadl sníh a přišly mrazy 12 až 15° a bylo po práci. 
Cukrovky byla sklizena asi polovina. Asi za 14 dnů slezl sníh a družstevníci 
vyorávali krmnou řepu. Pluh tahaly dva traktory a musel být hodně zatížen, 
neboť se neudržel ve zmrzlé půdě, která se loupala jako v lavinách. Řepa byla 
úplně zmrzlá a nevydržela když přišla do tepla. Až v začátku prosince byla 
obleva a ostatní řepa a cukrovka se sklidila úplně, ale znehodnocená. Na 
loukách zůstalo 8ha neposečené otavy. 
 
Narození, úmrtí, sňatky. 
V roce 1965 se v Dubějovicích narodilo jedno děcko. (děvče) Nezemřela ani 
jedna osoba a sňatek nebyl též uskutečněn. Za poslední čtyři roky se narodili 
čtyři noví občané. Tři děvčátka a jeden chlapec. Zemřeli tři muži. Tudíž ubyli dva 
občané mužského rodu a přibyli tři občané ženského rodu. Celkem tedy za čtyři 
roky přibyl jeden občan. Uskutečněny byly čtyři sňatky. 
 
Růst životní úrovně v obci 
Ke konci tohoto roku 1965 mě něco svádí, abych si udělal přehled o růstu životní 
úrovně v obci. Od konce roku 1963 přibylo v Dubějovicích 10 televizních 
přijímačů, jedno nové osobní auto MB 1000, další dva občané mají složeno na 
nová osobní auta a čekají na pořadí. Ve třech domácnostech mají objednávky na 
ústřední topení, bylo zakoupeno několik elektrických kuchyňských sporáků. Podle 
vydaných stavebních povolení bylo provedeno 5 menších adaptací a 7 úprav  
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na obytných budovách včetně venkovních fasád. Byla provedena kolaudace čtyř 
nových domů vilového typu. Toto je skutečnost, kterou se mi podařilo zjistit. 
 
ROK 1966 
Udržování účelné tradice 
Měsíc leden bývá na vesnici poněkud klidný a chudý na obvyklý ruch pracovní i 
z ostatního života. Avšak ve většině domácnostech tento klid využívají ženy večer. 
Udržuje se stará a účelná tradice a to kolektivní draní peří. V Dubějovicích se 
stále pěstuje soukromně hodně hus. Každá matka chce pro svoje dcery udělat do 
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výbavy pěkné peřiny, bez nichž si ani neumí představit provdání. Taková 
peřinová výbava se dělá několik roků., neboť na jednu soupravu je třeba asi 16 
kg draného peří. Když má matka dvě nebo tři dcery je to opravdu pořádná 
hromada peří. Toto je pak také dobrá příležitost pro sousedky, kterých se sejde 
také i 14 okolo dvou nebo třech stolů. Úmyslně píši příležitost, neboť tam si 
povědí nejvíce novin nejen za své obce, ale i z velkého okruhu okolí. Dovědí se 
kdo se bude ženit, která dívka vdávat, kde se pohádali, kdo za kým chodí, kdo se 
s kým hněvá a mnoho podobného. Při tom však udělají kus účelné práce a dobře 
se pobaví. 
 
Požárnický ples 
Dne 29.ledna 1966 se konal v Dubějovicích tradiční požárnický ples. 
V posledních letech to bývá zde jediná taneční zábava. Ne snad proto,že by 
občané nechtěli tančit a se obveselit, ale hlavní příčinou je to, že při hostinci je 
též prodejna „Jednoty“, jediný obchod v obci a sál slouží za hlavní sklad zboží, 
což je velmi obtížné pro vedoucího, aby jej mohl kdykoli vyklidit a uvolnit. Ples 
byl jako každého roku hodně navštíven a probíhal při dobré a veselé náladě. 
Přítomno bylo 225 osob a u pokladny vybráno 1730 Kčs. Hudebníkům zaplaceno 
900 Kčs. Čistý výtěžek je použit na členské příspěvky a drobné požárnické 
potřeby. Požárníci jsou stále jediná organizace, která je živá, vždy pohotová a 
dodržuje tradici. 
 
Dobírka v JZD za rok 1965 
Dne 17.února 1966 sklízeli zemědělci hlavní ovoce své celoroční práce. Byla to 
dobírka na zálohy, které byly pravidelně každý měsíc vypláceny. Vzhledem 
k tomu, že rok 1965 byl pro zemědělce velmi nepříznivý, ukázala bilance, že 
výtěžek z hospodaření je oproti předešlému roku o 2 Kčs na jednotku menší. 
Pracovní jednotka činila 18 Kčs plus naturálie 1,77 Kčs. Nejvíce odpracovaných 
jednotek měli dva členové a to 820 PJ. Průměr na člena je 456 = 9015 Kčs. 
Zúčastněno bylo 30 členů ze 48. 
 
Tragická smrt v dubnu 1966 
Bylo to na zelený čtvrtek o svátcích velikonočních, když přijelo do Dubějovic 
vojenské auto a důstojník se ptal kde bydlí Filipovi čp. 8. Po malé chvíli se již 
neslo od úst k ústům , že Fanouš Filipů je těžce zraněn na voj.cvičení. V zápětí se 
však již mluvilo najisto, že je mrtev. Pro rodinu to bylo nanejvýš otřesné. Viděl 
jsem několik jeho kamarádů a kamarádek, kteří se vůbec nestyděli za slzy, které 
jim stékaly po tvářích, když si sdělovali tuto smutnou zprávu. O pomlázce byl 
konán pohřeb, jaký jsem naposledy viděl v Dubějovicích před 30 léty. Nelze 
popsat všechny podrobnosti, ale za zmínku, že v průvodu šlo 54 dvojic družiček a 
mládenců. Hrála na pohřbu čtyřicetičlenná kapela vojenská. Přišla ho též 
doprovodit jako svého dobrého spolužáka celá jedna třída zemědělské školy 
z Benešova. Škoda tak mladého života. 
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Změna majitelů parcely, kde stál domek č.5 
V předu kroniky je již psáno, že se v roce 1945 odstěhoval z Dubějovic Josef 
Kulík z čp.5 a jeho dřevěný domek pak byl rozbořen a zůstala jen prázdná 
parcela v místě mezi Brixovými čp.25 a Ryšavovými čp.49. Jelikož byla parcela 
rok od roku zanedbanější, podobná džungli a zarostlá různým plevelem, 
zprostředkoval místní nár.výbor odprodání parcely oběma jmenovaným 
sousedům, kteří opět uvedli pozemek do pořádku. Takto zaniklo čp.5 a sousedé 
získali u svých domků zahrádky. Samotný pozemek byl úplně zlikvidován v roce 
1954. 
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Narození, úmrtí. 
V roce 1966 se narodila v Dubějovicích 2 děcka. (Clapci). Zemřely 3 osoby. 
Mladík (voják), muž 82 roků a starší žena. Statisticky ubyl jeden občan. 
 
ROK 1967 
Počasí v lednu a únoru 
Středočeský krajský deník „Svoboda“, přinesl 8.února perličku z kroniky MNV 
v Bystřici. Není bez zajímavosti přečíst si z ní jaké bylo počasí  před 100 lety zde 
v této oblasti. Rok 1867 začal teplými měsíci lednem a únorem. Ale za to březen a 
duben byly studené a mrazivé větry s deštěm převládaly. Dne 11.dubna  byla 
taková vichřice, že tašky se střech shazovala a v lesích stromy vyrvala. Měsíc 
máj byl tuze chladný, ještě 16. a 17. Května i sníh s deštěm padal a toto zlé 
počasí přetrvalo až do června. Ještě 5.června padal sníh s deštěm.Redakce 
k tomu dodává : Zapamatujte si to. Letošní rok začal v lednu a únoru podobně – 
to se máme na co těšit. Tak a my si skutečně počkáme, jak se stoletá pranostika 
osvědčí a v červnu si na ni zde odpovíme. 
 
Požárnický ples 
Dne 4.února 1967 se konal v Dubějovicích tradiční požárnický ples v hostinci u 
Zemanů. Hrála na něm hudba složená ze starých hudebníků dříve velmi 
oblíbených, která již dnes nemá svůj původní celek, ale pro naše požárníky byla 
opět milá, neboť jim hrála zvláště starším oblíbené staré valčíky a polky. Zábava 
byla družná a veselá a trvala až do 4 hodin do rána. Zúčastněno bylo 200 hostí. 
 
Jarní zemědělské práce 
Jaro tohoto roku bylo příznivé pro veškeré zemědělské práce. Za pomoci 
mechanizačních strojů, zvláště sazeče bramborů, dále pak rozmetadla hnoje a 



 - 14 - 

dostačným počtem traktorů, se jarní práce skutečně a mnoho urychlily. Vlivem 
těchto možností má JZD v Dubějovicích trvale velmi dobré výsledky. Za uplynulý 
rok 1966 mělo čistou jednotku včetně naturálií 22 Kčs. 
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Veškeré dodávky a ve všech ukazatelích splněny přes 100% v požadovaných 
lhůtách. 
 
Stručná statistika života v obci 
Jaro se nám vždy jeví jako obrození, které vidíme na každém kroku a svádí nás, 
abychom také všechno viděli. Tak například si dnes opět sečteme stav 
motorových vozidel v obci. Jednostopých motor.vozidel, t.j. motocyklů všech typů 
a velikostí je v Dubějovicích 36. Automobilů je celkem 6 a do konce roku přibude 
jeden. Dále pak mimo radiové přijímače, které jsou již v každém domě, je v obci 
31 televizních přijímačů. Přibylo několik ledniček a používá se několik 
elektrických a plynových sporáků. V JZD pracuje celkem i s několika důchodci 
41 osob. Do zaměstnání mimo obec dojíždí 44 osob. Do školy do Trhového 
Štěpánova dochází 32 dětí a do Vlašimi do dvanáctiletky jedno děvče. 
(Presenční) základní voj. službu vykonává 5 chlapců. 
 
Počasí dle pranostiky nevyšlo 
Nyní si připomínáme pranostiku o počasí po 100 letech. Podle zápisu v kronice 
obce Bystřice na Benešovsku, byl měsíc leden a únor před 100 lety, t.j. 1867 
právě takový jako letos r.1967. Byly to měsíce zvlášť teplé, ale za to ty další až do 
června, velmi špatné a studené, na něž jsme se měli letos těšit. Nyní v polovině 
června 1967 konstatujeme, že měsíce březen, duben, květen a červen, měly 
opačný ráz oproti těm před 100 lety. V tomto případě jsme rádi, že pranostika 
nevyšla. 
 
Výstavba v obci 
Letošního roku se v Dubějovicích nevybudovala žádná novostavba ani v JZD, ale 
jako každým rokem se udělalo dost údržby bytové a úpravy obecní. U silnice pod 
Žáčkovými čp. 44, kde byla po mnoho roků hluboká a z pramenů mokrá strouha, 
byl udělán spodní trativod do hlavního kanálu a na povrchu vydlážděna stoka 
pro povrchovou vodu z betonových desek, která slouží i jako chodník. Zahájily se 
práce na opravě budovy MNV. Dále byla opravena zeď kolem obecní zahrady u 
MNV. 
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Narození, úmrtí, sňatky 
V roce 1967 se narodilo v Dubějovicích jedno děcko (chlapec). Zemřel jeden muž 
ve věku 59 roků. Bylo uzavřeno pět sňatků. 
 
ROK 1968 
Členská výroční schůze požárníků 
Dne 28.ledna se konala členská výroční schůze požární jednoty v Dubějovicích. 
Ze 33 členů se sešlo 21 členů. Schůze měla svůj program rozšíření o bod – 
přijímání nových členů. S potěšením jsme zjistili, že se hlásí do našich řad 6 
nových mladých členů. Byl zvolen nový výbor v tomto složení : 
 Stanislav Žáček - předseda 
 Miroslav Vinš - místopředseda – velitel 
 Jaroslav Kadeřábek - pro prevenci 
 Miroslav Filip - člen 
 Jiří Vošický - jednatel 
 Vojtěch Hromas - hospodář 
 Vladislav Trpišovský - člen 
 Václav Vinš - strojmistr 
 Josef Filip - člen 
Přítomen byl člen okresního výboru požární ochrany Bohumil Boušek 
z Trh.Štěpánova. Schůze byla zakončena hudbou a zpěvem. 
 
Přípravy na úpravu rybníka na návsi 
Již minulý rok se projednávala otázka úpravy břehů rybníka na návsi a případně 
vybrání bahna, neboť vody je jen asi 50 cm a bahna 2 až 3 m. Předcházelo tomu 
mnoho obtížných prací. Kde dříve končila volně výpust, t.j. spodní čepní roura, 
tam byla již několik let navážka materiálu, která se musela vykopat, najít čep 
v rybníce, který byl zaplaven bahnem a kamením. Nechci zde vypisovat všechny 
potíže, ale když se konečně podařilo rybník vypustit, nedalo se v něm nic dělat, 
neboť bahno bylo velmi řídké a bylo ho mnoho. Tento rok bylo stále deštivo a 
proto se nedalo žádným způsobem práci zahájit. Takže tento rok se asi vůbec 
nezačne. 
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Katastrofální událost, kterou zavinila průtrž mračen 6.6.1968 
Dne 5. A 6. června roku 1968 bylo velmi horké a dusné počasí, které 
předpovídalo nějakou bouři. A také se tak stalo. V noci z 5. na 6.června v noci se 
přihnala veliká bouře provázená prudkým deštěm. V půl druhé v noci nás někdo 
burcoval bušením na okno. Okamžitě jsem zjistil, že je to sousedka, dcera 
Sedlákových čp.45, již provdaná do Psář a nyní zde byla u matky, kde si 
připravovala svoji výbavu na příští den k odvezení do Psář. Velmi zděšeně mě 
prosila, abych šel k nim, že se topíí. Rychle jsem se oblékl a šel ven. V tu chvíli již 
někdo bouchal na vrata. Byla to druhá sousedka pí Brixová z čísla 25 proti 
Sedlákovým a také prosila abychom šli k nim, že se topí ve vodě a potřebují 
někam pomoct přenést někam děti 8 a 6 roků. Nejdříve jsem tedy přenesl děti 
k nám, neboť u nás žádná voda nebyla. Na silnici jsem se brodil do půl lýtek 
vodou a nevěděl jsem odkud je. K Sedlákovům jsem musel skočit oknem z naší 
zahrady, neboť jejich vrata nešla otevřít. Z jejich dvora byla barikáda ze dřeva a 
různých předmětů, které tam voda nanesla. V domě u Brixů bylo asi 10 cm vody 
v místnostech a stále přibývala. U Sedláků však byla spoušť, jakou jsem nikdy 
neviděl. 
A nyní jak se to stalo : 
Průtrž mračen v naší oblasti způsobila takové přívaly vody do obce směrem od 
Soutic a Sedmpan, že nestačily stoky ani kanály. U Brixů je nejnižší bod v obci a 
k Sedlákovům se voda dostala od Luhů přes Kotrčů dvůr a zahradu a oknem do 
spíže, neboť Sedlákova budova je od Kotrčové zahrady, celkem v zemi a okno do 
spíže bylo mnohem níž než Kotrčova zahrada. Voda naplnila spíž do výše 160cm 
a pak slabá příčka mezi spíží a obytnou místností to nevydržela, prolomila se a ta 
velká spousta m3 vody i se zdí se navalila do místnosti z níž právě před několika 
vteřinami utekla babička s onou jmenovanou dcerou Sedlákových, kde spolu 
předešlý den připravovaly výbavu a kde tu noc spolu spaly. Utekly jen náhodou 
k pí Sedlákové do jiné místnosti, neboť se bály bouřky. Tlakem vody a zdiva byla 
roztříštěna postel, stůl a dveře. Skříň byla od oné příčky převrácena a hozena až 
na protější stěnu. Vodou smísenou s bahnem byly zničeny peřiny, dva gauče, 
křesílka a mnoho textilu, což byla Slávčina výbava. Za mojí přítomnosti ještě 
voda přitékala 
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oknem tak, jako býval náhon na mlýnské kolo. Nejdříve jsem uvolnil dveřmi 
průchod vodě aby nestoupala výš, neboť vynášet věci nebylo kam, protože dvůr 
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byl celý zaplaven. Ve spíži kde před tím bylo dost zásob, nezbylo ani za haléř. 
Všechno bylo v bahně na dvoře a druhý den se našly zbytky až pod obcí na 
loukách. Na konci budovy byla velká dřevěná kůlna, která se naklonila jak ji 
voda podemlela a musela se zbořit. Případ byl hlášen pojišťovně, která škodu 
nahradila. 
 
Žně r.1968 
Tohoto roku začaly žně poněkud později. Příčinou toho bylo chladné a deštivé 
počasí v měsíci červenci. V Dubějovicích nasadili ten rok na žně obilní kombajn, 
který hodně pomohl dohonit zpoždění, avšak nemohl být všude použit, protože 
obilí bylo na velkých kusech polehlé a zcuchané jak když je přiválí. Tento rok se 
také podařilo sklidit všechny otavy na loukách, neboť počasí se pak zlepšilo. 
Avšak práce bylo stále mnoho, takže konečná sklizeň se protáhla až do 
14.listopadu, kdy odvezli poslední řepu. Ke konci listopadu napadl první sníh. Až 
do konce roku bylo střídavé počasí mrazy s deštěm. 
 
Sňatky, narození, úmrtí 
Toho roku se uskutečnily 4 sňatky. Narodilo se jedno děcko. Zemřeli 2 občané, 
muži průměrný věk 70 roků. 

Zapsal kronikář Stanislav Žáček 
 
ROK 1969 
Počasí v začátku roku 1969 
Protože do konce roku bylo počasí málo zimní, čekáme jak bude dál a jaké vlivy 
bude mít na přírodu. Po celý leden je stále mírné počasí, střídavé a největší mráz 
vystoupil na 15°C pod nulou. 
 
Výroční členská schůze požárníků 
Dne 26.ledna 1969 konali požárníci svoji členskou výroční schůzi v hostinci „u 
Zemanů“ odpoledne v 15.hodin. Zúčastněno bylo ze 35, 29 členů a 12 hostů. 
Mezi nimi zástupce okresního výboru ČSPO br.Boh.Boušek z Trh.Štěpánova. 
Schůzi vedl br.Stan.Žáček, předseda pož.sboru. Po přečtení zpráv, byla 
provedena doplňující volba kulturního referenta. 
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Po té pak br.Žáček vzpomněl zakládajících členů požárního sboru 
v Dubějovicích.. Přečetl jména zemřelých členů sboru od roku 1918 do roku 
1968. Bylo jich celkem 33. Jednou minutou ticha byla uctěna  jejich památka. 
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Nebylo však zapomenuto na členy živé, zasloužilé požárníky. Čtyřem nejstarším 
byla odevzdána čestná uznání. Byli to : Vojtěch Hromas, který byl členem sboru 
48 roků, Emil Zeman, Josef Vošický a Frant.Trpišovský. Tito tři byli členy 
pož.sboru 40 roků. Předseda sboru br.Žáček pronesl ke každému několik slov o 
jejich zásluhách, když jim předával čestná uznání. Bylo to pro všechny členy 
trochu dojemné , neboť za celých 50 roků nebyl nikdo takto veřejně zhodnocen, 
přestože mnoho členů mělo celou řadu zásluh v požárnické práci. Po skončení 
schůze se rozvinula dobrá nálada při harmonice a houslích. Schůze skončila v 11 
hodin večer. 
 
Požárnický ples 1.února 1969 
V sobotu dne 1.února 1969 se konal tradiční hasičský ples v hostinci „u 
Zemanů“. Hrála na něm hudba z Vlašimě. Pořadatelé se dobře starali o hosty a 
o pořádek. Přítomno bylo 160 osob. Byla připravena pěkná tombola, v níž byly 
zajímavé ceny. Byl to živý pěkný kohout, jeden bílý králík, 1 pár holubů, 3 dorty, 
pytel pšenice, 2 kusy salámů, 4 láhve vína a dvě kuchyňská prkénka. Pak byly 
vyhlášeny dvě cukrové volenky, což znamenalo, že dámy půjdou pro pány k tanci 
a oni jim pak koupí cukroví. 
 
Zahájení stavby kravína r.1969 
Uplynulo 12 roků od založení místního jednotného zemědělského družstva do 
chvíle, kdy se zahájila stavba nového kravína. Po celých 12 roků  společného 
hospodaření byl dobytek ustájen v několika větších stájích v obci, které se 
udržovaly z doby soukromého hospodaření. Pro JZD to bylo nehospodárné, ale 
muselo to tak prozatím být. Konečně tedy nový kravín na obzoru. Je to stavba 
posledního typu. Konstrukce je ze železobetonových sloupů a panelů. I krovy jsou 
betonové. Rozpočet na tento kravín není malý. Činí 3.000.000 Kčs. 
 
Velké sucho roku 1969 
Od 15.července začíná pěkné slunné počasí, které všichni vítáme, neboť je to 
doba dovolených a pro zemědělce pomalu zahájení žní. Nikdo však netuší, že je 
totéž zahájení katastrofálního sucha až do zimy. Na polích, loukách a pastvinách 
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začalo všechno schnout. Obilí to již mnoho neuškodilo, ale veškerá tráva se 
pomalu ztratila a i ostatní seté krmení pro dobytek uschlo. Plynuly jeden měsíc 
za druhým, ale příroda nedostala žádné osvěžení. Muselo se začít krmit dobytek 
suchým již v říjnu a co ještě horšího, v Dubějovicích došla v půl vsi voda. Byla to 
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opět obecní studna pod Frajtovi, která musela zásobit vodou. Ze stromů opadalo 
suchem polovina listí již v říjnu. 
 
Vyčištění rybníka na návsi 
Dne 3.srpna 1969 bylo dokončeno vyčištění rybníka na návsi, jež bylo započato 
v srpnu minulého roku. Teprve nyní bylo bahno natolik vyschlé, že se dalo vybrat 
úplně. Poskytla to příležitost stavby přehrady u Nesměřic na Želivce, odkud 
přijel bagr a jedině ten byl schopen práci dokončit. Byl na to vyčerpán celoroční 
rozpočet MNV, ale stálo to za to, neboť ručně by se tato práce v té době vůbec 
nedala udělat. Jednalo se o vyvezení cca 1000 kubických metrů bahna z hloubky 
4m , v němž bude nadlouho dostatečná zásoba vody a to hlavně jako protipožární 
zajištění. 
 
Tragická smrt malého chlapce 
Dne 30.září 1969, byli občané vzrušeni tragickou smrtí jedenáctiletého chlapce 
Jaroslava Mejšnera z čísla 14. Byl to následek z druhé světové války, že přišel o 
život po 24 létech druhý občan. K příčině se musíme vrátit zpět do roku 1945. 
V tomto roce po skončení druhé světové války se stalo mnoho neštěstí se 
zbraněmi po poražené německé armádě, ale následky se projevovaly ještě mnoho 
let po ní. Pamatuji si dobře jak byly posbírány náboje a shromážděny na návsi u 
rybníka. Byla jich pěkná hromada. Tuto akci organizovali vojáci vítězné ruské 
armády. Když byla veškerá nalezená munice svezena, bylo ji třeba zlikvidovat. 
Vojáci ji naházeli do rybníka v domění, že je zneškodněna. Po třech letech, tedy 
roku 1948, bylo třeba rybník vyčistit kvůli výšce bahna. Vyvezlo se a vybralo 
mnoho oné munice opět na povrch a ta pak byla v lomě odpálena. Od té doby, 
tedy od roku 1948 až do roku 1969 se nic nepřihodilo, až po opětném vyčištění, 
jak je v předchozím odstavci 
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psáno. Nikdo z dospělých nic netušil, přece našli ve vyvezeném bahně ještě 
nějaké nábojnice z roku 1945. Měli je schované a  nenápadně si nějakou 
odpráskli v ohýnku. Dva měsíce se těšili za vzácných pro ně nálezů. Až 30.září se 
to stalo. Tři kamarádi, když přišli ze školy, se sešli a tu je napadla ta nešťastná 
myšlenka. Udělali ohníček na zahradě v němž čekali výstřel z vhozené střely. 
Údajně to měly být tři střely. Po chvíli čekání dvě vybuchly a ta třetí dlouho ne. 
Když se schovaní chlapci nemohli dočkat třetího výstřelu, vyšel ten nejodvážnější 
z úkrytu a v ohníčku hrabal proutkem v domění, že již nevybuchne. Avšak za 
okamžik ti dva druzí uslyšeli výbuch a viděli jak se jejich kamarád skácel na zem. 
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A tak skončil život pro strašnou výstrahu jedenáctiletého Jaroslava Mejšnera 
čp.14, po 24 letech války, pohozenou vojenskou střelou. 
 
První sníh 26.11.1969 
Téměř tři čtvrtiny listopadu bylo velmi krásné počasí. Dne 21.listopadu bylo ve 
stínu 12 stupňů nad nulou. Za pět dnů napadl první sníh doprovázen mrazem. 
V zápětí tedy se z 12°C tepla utvořily mrazy 12° pod bodem mrazu. Toto zimní 
počasí stále trvá až do konce roku. 
 
ROK 1970 
Zima a život zvěře v přírodě. 
Rok 1970 začíná normálním zimním počasím. Sníh stále ještě připadával a 
mrazíky se stupňovaly. Veškeré přezimující ptactvo se doprošuje o potravu u lidí, 
není tak plaché jako v létě a soustřeďuje se všude tam, kde se objeví zrnko nebo 
drobeček. Bažanti a koroptve hledají něco uprostřed vesnice, na zahradách, u 
stodol a kůlen. Taktéž shánějí a zajíci a srnčí. Nikdy nezapomenu na to, co jsem 
viděl na vlastní oči spolu s Mírou Vinšem a Frant.Kulíkem, když jsme šli od vlaku 
z práce z odpolední směny. V Keroušové stodole mělo místní JZD uskladněn jetel 
semenáč a byl složen v plívni vedle mlatu kde již nebyla oploteň. Vrata byla 
rozbitá a stodola se od polí nezavírala. To byla pěkná příležitost pro zajíce. Snad 
měli mezi sebou jakéhosi organizátora, neboť do té stodoly chodilo v noci na 
jetel na 60 kusů zajíců najednou. My jsme je viděli po několik večerů, když jsme 
šli z práce. 
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A oni jak nás ucítili, že jdeme, počali vybíhat ze stodoly a při měsíčním světle 
jsme jich vždy těch nejbližších napočítali přes padesát. Bylo to tím, že sníh 
napadl hned v listopadu, trochu zvlhnul a hned na to umrzl. Takže 20 cm silná 
zmrzlá pokrývka nedovolila zvěři dostat se k zemi a  zakládání a zásypy od 
myslivců byly slabé. Z jara se pak nacházelo dosti zvěře uhynulé 
 
Zlatá svatba 
Dne 24.ledna 1970 oslavili manželé Kulíkovi čp.40 zlatou svatbu, čili padesáté 
výročí jejich manželství. František Kulík je obuvníkem a jeho žena Marie 
pomáhá kde se dá. Byla nejvíce zaměstnaná v zemědělství a pak v lesním závodě. 
Frant.Kulík již jako důchodce ještě pracuje v Blanických strojírnách ve Vlašimi 
jako brigádník a je mu 74 roků. Vychovali tři syny, kteří jsou ženatí. V den 
padesátého výročí jim přišli gratulovat manželé Žáčkovi a Vinšovi a po celé 
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odpoledne jim za přítomnosti dvou synů s rodinami hráli a zpívali. Tak oslavili 
v dojetí půl století společného života a s velkou radostí a ochotou všechny 
gratulanty velmi bohatě pohostili. 
 
Výroční členská schůze požárního sboru 
Dne 25.ledna se konala výroční členská schůze místního požárního sboru. Jako 
vždy před tím, se opět konala v hostinci u Zemanů. Pož.sbor má v té době 41 
členů a z toho jich pět vykonává zákl.voj.službu. Zváno jich tedy bylo 36. Ze 36 
se jich dostavilo 28. Mezi jednáním byla vložka několika požárnických veršů 
přednesených školními děvčátky, které svým obsahem projevily požárníkům dík 
za jejich chrabrost, ochotu a pohotovost. Několika členům bylo předáno 
poděkování za jejich dobrou a dlouholetou činnost. Byl přijat jeden nový člen. 
Na závěr byl schválen plán činnosti na tento rok. Po skončení schůze se 
požárníci pobavili hudbou a zpěvem. Místní požární sbor v Dubějovicích je stále 
největší a činnou složkou v obci a proto jej nelze pominout v této pamětní knize. 
Žáček. 
 
 
 
Kronika – strana 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 22 - 

 
Sněhová kalamita v březnu 1970 
Dne 6.března k večeru se uklidnila sněhová bouře, která trvala dva a půl dne. 
Sníh padal hustě doprovázen prudkým větrem, který pomáhal vykonat katastrofu 
po celé naší zemi. Z pátého na šestého března byl vrchol všeho. Přestala jezdit 
úplně veškerá doprava jako když je konec světa. Z domů si lidé proházeli jen 
úzké pěšiny půl metru hluboké. Byla teď obava jak rychle půjde ten sníh dolů, 
neboť je březen a dlouho nemůže vydržet. Přesto však mráz do rána 7.března 
vystoupil na 10°C. 

 
Sledujme březen dále. 

 

 

Sněhová kalamita v březnu roku 1970. Veliké závěje, přerušená doprava. 

Snímky Boh.Šmahel Dubějovice 



 - 23 - 

Je 29.března, velikonoční neděle. Starý sníh ještě úplně nesešel a tento den se 
opakují sněhové přeháňky takové, že za hodinu napadlo 5 cm. Do rána byl 
mrazík 3°C. Sníh leží již 4 měsíce a nachází se mnoho uhynulé zvěře. 
 
Duben 1970 
Je 18.dubna a je to také vlastně první den, který slibuje jaro a kdy již nebyl mráz. 
Je to také první den, kdy vyjely traktory do polí k přípravě setí. Ozimy není téměř 
vidět, tráva není žádná a celá příroda je jako začarovaná ve spánku. Ještě na 
mnohých stinných místech je vidět zbytky sněhu. Na štěstí tání sněhu probíhalo 
pomalu, proto šla všechna voda do země. To pomohlo velmi vydatně 
v Dubějovicích, neboť zdejší prameny jsou chudé na spodní vodu. 
 
Jarní úklid obce 
Dne 26.dubna byl vyhlášen jarní úklid celé obce na němž se měly zúčastnit 
všechny složky. Největší mírou se podíleli členové místního požárního sboru a 
mládež. Nechyběli ani samotní členové rady MNV. Celkem se zúčastnilo 26 
občanů. Byly zhrabány, urovnány a zameteny všechny plochy veřejné ve středu 
obce a kolem silnice vyčištěny stoky. Tím dostala obec po tak nesympatické zimě 
hezký jarní ráz a tím také přinesena lepší nálada. 
 
Sběr železného šrotu 
Dne 3.května 1970 provedli členové pož.sboru sběr železného šrotu ve prospěch 
jednak hutím a za druhé získat peníze na opravu sbrojnice. Byla to nedělní akce 
a vcelku úspěšná. Vynesla požárníkům částku 2.527 Kčs. 
 
 
 
Kronika – strana 99 
 
 
 
Výstavba v obci roku 1970 
Po celé léto byl budován nový kravín. Je to poněkud velká stavba. Stále se dováží 
nový materiál a je plno starostí pro stálý nedostatek pracovních sil. Vedle toho 
požárníci plní svůj závazek na opravě staré požární sbrojnice. Další závazek má 
dvojice zedníků na opravě budovy MNV. Je to obezdění vnitřku jedné místnosti, 
která byla vlhká, zhotovení podlahy atp..Dále byl zrušen starý transformátor u 
Sedmpan, který dříve sloužil pro obě obce společně. Výstavbou kravínů jak 
v Sedmpanech tak v Dubějovicích byly postaveny transformátory nové blíže u 
obcí a tím také zlepšen příkon el.proudu. Členové MNV nyní zajišťují nové 
výbojkové osvětlení obce. 
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Prozatímní poukázka vydaná do oběhu v roce 1945 hned po válce. 
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Toto je bankovka vydaná v roce 1920 a platila až do roku 1944 
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Toto je náhradní, protektorátní vydaná 24.1.1944 

 

 

Protektorátní od r.1940 do r.1945 
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Protektorátní od 
r.1940 do r. 1945 
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Toto je dvacetikoruna vydaná v roce 1949 ke dnu radosti 1.květnu 

 

 

Naše 
československá 
vyměněná za 
kovovou v roce 
1970 
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ROK 1971 
Každé jaro snad dává snad každému tvoru na zemi jakoby nový život a každému 
svůj přirozený pud. Tak je i u lidí a proto tohoto jara se udělaly mnohé přípravy 
pro vykonání něčeho. Začneme-li u mládeže, vidíme jejich zájem o fotbal. 
Chlapci využívají každé volné chvíle t.j. navečer a v neděli, aby si šli zakopat 
míčem na provizorním hřišti nad Němcovi. Zahráli si již mnohokrát i se 
sousedními fotbalisty, avšak nemají drezy. Proto se dohodli, protože jsou to 
všichni požárníci, s výborem požárního sboru, ´že by provedli nový sběr 
železného šrotu, když si budou moci z výtěžku zakoupit nové drezy. Toto jim bylo 
povoleno a také se tak stalo. V průběhu léta sehráli pak několika fotbalových 
zápasů jak v Dubějovicích, tak i v sousedních obcích. 
 
Oprava pož.sbrojnice. 
V srpnu r.1971 byla po 50 letech znovu řádně opravena požární zbrojnice, o níž 
se říkalo, že ani za opravu nestojí. Tuto opravu si vzali někteří zedníci za své a 
během roku byla zřícenina změněna téměř na novou. 
 
Nové osvětlení obce r.1971 
Téhož roku v srpnu se dočkala obec nového výbojkového osvětlení. Objednávka 
členů rady MNV byla vyřízena a obec obdržela nová tělesa na výbojkové záření. 
Místní elektrikáři Václav Vinš a Frant.Trpišovský ihned provedli instalaci těles 
na všech hlavních místech a křižovatkách. Celkem 10 těles. 
 
Sucho a horko – požáry - 
Měsíce červenec a srpen byly velmi suché  a horké. Teplota vzduchu ve stínu přes 
den vystupovala přes 30°C až ke 40° C. Žně samotné probíhaly plynule a snadno. 
Avšak bylo způsobeno mnoho požárů a to z několika příčin. Když to nebyla jen 
běžná neopatrnost za sucha, bylo to jiskření z lokomotiv, neboť kolem 
železničních tratí shořelo mnoho obilí a slámy a bylo to také od přehřátých 
strojů. 
Jednoho nedělního odpoledne vzplanul velký požár na poli za Vinšovi při sklizni 
pšenice kombajnem. Od rozpálené brzdy kombajnu vzplála sláma a oheň se 
přenesl za podpory silného větru do řadů vymlácené slámy a téměř v několika 
minutách shořela sláma na 7 hektarech. Ještě že to bylo v neděli po obědě, kdy 
byli občané ještě ve vsi a okamžitě obstoupili s různými předměty k hasení celé 
požářiště a zamezovali další šíření ohně. Hlavní zásah provedli požárníci, kteří 
v pěti minutách již připravovali stříkačku u hořejšího rybníka a tak vodou 
přerušili oheň až na pokraji neposečeného žita sedmpanského JZD. Šlo o mnoho 
škody a lidé se obětovali. 
 
Meliorace luk roku 1971 
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Konečně došlo u Dubějovic k úpravě luk z velké části málo úrodných. Za 
soukromého hospodaření se zemědělci nemohli k takové práci lehce rozhodnout 
hlavně pro velké náklady finanční. Nyní ve společném hospodaření se to 
uskutečnilo. Meliorace byla provedena na všech loukách patřících místnímu 
JZD. Od Kupsáku až pod Jakšovku, od vsi až tamtéž a pod Stráněmi. Byly 
shrnuty některé hrby a hráze na loukách, čímž přibyla plocha a odstranily se 
nesjízdné a pro sklizeň přístupové cesty. Na louky se naváží vápno a budou se 
celé orat.  
 
Kovový ventil do čepu v rybníce na návsi roku 1971 
Rybník na návsi jak v předu uvedeno, dal mnoho starostí a práce. Nyní se 
vyskytla ještě jedna závada a sice nápadné unikání vody. Zjistilo se, že bylo 
bagrem těsnící místo pro čep narušeno a okolo něhož nyní voda uniká. Po 
poradě několika funkcionářů MNV bylo rozhodnuto, aby se zakoupil a 
zamontoval do výpustné roury kovový průchodný ventil, který by bylo možno 
získat v Blanických strojírnách ve Vlašimi a že toto zakoupení zprostředkuje 
s.Dekarli Bohumil. 
 
 
 
Kronika – strana 101 
 
 
 
Tento návrh se uskutečnil a zmíněnou závadu odstranil. Nyní jde o to jak dlouho 
vydrží a bude se moci kdykoli uvolnit, aby úplně nezůstal zalehlý. Ventil je 
litinový a vnitřní těsnící srdce je mosazné. Tento zápis je zde pro informaci těm, 
kdo nebudou podrobnosti pamatovat. 
 
Požár v čísle 35 
Dne 18.října 1971 ve 22 hodin vypukl požár v čp.35 Václava Vinše. Hořící objekt 
byla napůl dřevěná kůlna a na půl chlívky na prasata, kde byl umístěn pařák na 
brambory. Požár vznikl na půdě chlívka od kouřovodu. Jelikož byl celý objekt 
dřevěný a na jeho půdě bylo též uskladněno palivové dřevo, byl to požár velký a 
ohrožoval obytnou budovu. Byli to zase naši požárníci, kteří rychle a obětavě 
zasáhli a požár v krátké chvíli zlikvidovali. 
 
Předvolební přípravy 
Uplynulo 7 roků od posledních voleb do všech zastupitelských sborů v naší 
republice. V roce 1971 se konaly přípravy na nové volby. Byly stanoveny na 26. 
a 27.listopadu. K této příležitosti se též po celý rok uzavíraly různé závazky. 
V Dubějovicích si dal takový závazek Alois Hrdina zedník, že opraví budovu 
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MNV do voleb. Svůj závazek splnil a budova do voleb byla jako nová jak 
z vnitřku, tak i z venku. 
 
Volby do nár.výborů všech stupňů r.1971 
Ve dnech 26. a 27.listopadu probíhaly volby do všech národních výborů v celé 
republice. Konaly se pod heslem : „Do národních výborů jen nejlepší 
z nejlepších“. Dále pak byla zásada, aby to byli kandidáti z poloviny noví a 
mladí. V Dubějovicích bylo tedy navrženo pět nových a při tom i mladých 
kandidátů, což byla polovina nár.výboru a ti byli též zvoleni. Druhá polovina 
zůstala ze starého výboru. 
Zvoleni byli : 
 Václav Vinš - předseda MNV čp.35 
 Jiří Mejšner - tajemník – „ - čp.13 
 Jiří Vošický - př.fin.komise – „ - čp.19 
 Alois Hrdina - př.komise pro výstavbu čp.7 
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 František Kulík - člen čp.11 
 Miroslav Vinš - - „ - - „ – 50 
 Antonín Mastík - - „ - - „ - 30 
 Vladislav Trpišovský - - „ - - „ - 9 
 Josef Vošický mladší - - „ - - „ - 42 
 Antonín Neužil před.zeměděl.komise čp.24 
Nový národní výbor nastoupil pětileté volební období s novým výhledovým 
plánem, jehož realizace bude vyžadovat velkého úsilí všech občanů. 
Takto zní výhledový plán pro pětileté období v Dubějovicích : 
1) dokončení úpravy vodní nádrže na návsi. 
2) Dokončení započaté silničky od Filipových čp.8, k silnici u Neužilových. 
3) Výstavba kanalizace v celé obci a uvažuje se o vodovodu. 
Pro občany v Dubějovicích je to velmi odvážný plán, ale elán nových a mladých 
představitelů obce, zajisté své úkoly zdolá. 
 
Jaký je stav občanů ke 31.12.1971 
Ke dni 21.12.1971 je v Dubějovicích takovýto stav občanů : 
Obyvatel je v Dubějovicích celkem 167, z toho je v zemědělství 27 na 206 ha 
půdy. V průmyslu mimo obec je zaměstnáno 68 osob. Důchodců je 
v Dubějovicích 41. Do základní školy dochází 29 dětí. Dvě osoby jsou bez 
důchodu a zaměstnání. 
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Zapsal kronikář Stanislav Žáček 
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ROK 1972 
Příprava na úpravu břehů rybníka. 
V měsíci lednu bylo počasí tak příznivé, že nový předseda MNV Václav Vinš 
čp.35 zorganizoval brigádu na položení trubek od kanálu rybníka až na počátek 
meliorace, kde se kanalizace spojila v jeden tok. Tím vzniklo prostranství bez 
otevřené stoky. Po dvě další soboty tato skupina, byli to hlavně mladí občané, 
nalámali kámen v v sedmpanském lomě „v Kopci“ a přivezli až na břeh rybníka, 
který se má na jaře upravovat. 
 
Členská výr. schůze požárního sboru 
Dne 30 ledna 1972 konali místní požárníci svoji členskou výroční schůzi 
v hostinci „ u Zemanů“. V několika  posledních letech se opět výroční schůze 
požárníků v Dubějovicích konají s větší důstojností, než tomu bylo v jistém 
období. Členové jsou ukázněnější i v účasti na schůzích, členové výboru 
zaujímají svá místa odkud hovoří, a protože je to vždy v hostinci, ani ostatní 
hosté nikdy nevyrušují. Po schůzi se každému přítomnému dostane občerstvení a 
končí se dobrou zábavou. Tentokrát byli do výboru zvoleni tito členové“ 
Stanislav Žáček – předseda 
Vladimír Trpišovský – místopředseda 
Miroslav Vinš – velitel 
František Filip – zástupce velitele 
Václav Vinš – strojmistr a techn.referent 
Bohumil Šmahel – jednatel 
Jaroslav Ryšavý – referent pro prevenci 
František Kulík – revizor účtů 
Volby byly provedeny na dva roky jak stanoví směrnice z usnesení ČSPO 
(členský svaz požární ochrany) 
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Úprava břehů rybníka 
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V sobotu dne 11 března 1972 předseda MNV Václav Vinš jistě nemohl ráno již 
dospati, neboť se v pracovním úboru a s nářadím objevil první u rybníka na 
návsi. Mělo se začít s dlážděním břehů. Počasí bylo ten den pěkné slunečné. A 
v zápětí se nás sešlo celkem 15. Udělalo se hodně práce. Téměř tři čtvrtiny 
velkého břehu k návsi se za ten den vydláždilo. Protože se práce všem líbila, 
pokračovalo se i příští sobotu a pak někteří podle svého volného času. Do konce 
května byla celá úprava břehů dokončena. Nejvíce se na práci podíleli požárníci. 
Tím byl též splněn jeden bod volebního programu Hodnota tohoto díla je 
50.000Kčs.  
 
Přípravy na sloučení třech JZD v jeden celek.  
Již od začátku roku 1972 se velmi vážně jedná o sloučení třech zemědělských 
družstev a to Dubějovic, Sedmpan a Hulic. Tato záležitost přinesla mezi 
družstevníky opět jakési vzrušení. A tím víc byli lidé vzrušení tím, když slyšeli, že 
sloučený celek má nést jméno JZD Hulice, a že to je zásadní podmínkou Hulic. 
Názor zemědělců ze Sedmpan a Dubějovic byl jiný. Říkali, že Hulice ztratili 
vybudováním přehrady velkou část zemědělské půdy, takže předpoklad pro 
zemědělskou výrobu je tam mnohem menší než u obou ostatních, tak proč tedy by 
se družstvo mělo jmenovat Hulice. Dne 4 dubna byla slučovací schůze, která se 
konala v Trhovém Štěpánově, tedy na neutrální půdě. Průběh byl rušný a padlo 
tam mnoho nechutných slov a proto výsledek byl nula. Podle některých občanů 
by se nedošlo nikam, ale byli i jiní, kteří říkali, aby se postupovalo rozumněji, 
neboť společná práce vyžaduje tu nejlepší shodu a porozumění. 
 
Národní směna 
V sobotu 22.dubna byla vyhlášena celostátní národní směna na úklid a zvelebení 
měst a obcí. V Dubějovicích se sešlo 25 občanů včetně školní mládeže. Byl 
proveden úklid návsi kolem rybníka, kde byly ještě zbytky kamene po ukončení 
regulace. Bylo u rybníka vysazeno devět mladých lipových stromků jako symbol 
dobré spolupráce a plnění úkolů v nové pětiletce. 
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Veřejná schůze nár. fronty 
Dne 26 dubna 1972 se konala veřejná schůze národní fronty, na níž byl 
projednáván volební program obce. Přítomni byli zástupci okresního nár. výboru 
a to Jiří Plesar z Javorníka, správce polesí, „Javorník“, jako předseda 
zemědělské komise při ONV, a s Adámková členka OV SSM (okresní výbor svazu 
socialistické mládeže). Mimo jiné úkoly se schůze zabývala převážně stavbou 
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nové požární zbrojnice, na níž ONV v Benešově neočekávaně přidělil pro rok 
1972  30.000Kčs. Podmínkou bylo předložit do 15.5.úplnou dokumentaci, aby 
byla stavba povolena. Tato podmínka však byla nesplnitelná pro krátký termín, 
což se později ukázalo. Tím zas nastaly největší starosti předsedovi MNV. 
Vypracování dokumentace zadal, ale termín již dávno prošel. Nevíme nyní jak to 
do konce roku dopadne. 
 
Škodlivé mrazy v dubnu  
Dne 25 a 26 dubna přišly do úplného rozkvětu stromů dva mrazy 4 až 6 stupňů 
pod nulou. Jejich následek se projevil při sklizni ovoce. Téměř žádné. Jen švestky 
z části odolaly. Ranné třešňové stromy napolo zmrzly.  
 
Dokončování stavby kravína 
Po sloučení zmíněných tří JZD byl stanoven termín pro dokončení stavby kravína 
a to do listopadu tohoto roku. Až dosud na kravíně pracovali jen dva zedníci a 
pomocníky přidavači byly čtyři ženy členky JZD a jeden důchodce ve věku 79 
roků Vojtěch Hromas. Tento termín na tolik ještě práce byl tvrdý a udělal 
vedoucím mnoho starostí se zajišťováním řemeslníků a i některého materiálu. Je 
červen a přece nelze říci, že se to zvládne. Ke konci roku si ověříme výsledek. 
 
Okrskové požární cvičení 
Dne 15 července 1972 se konalo v Sedmpanech okrskové cvičení požárních 
sborů., které bylo zaměřeno na připravenost a pohotovost požárníků. Byl to 
maskovaný útok na požár kravína. První se dostavil požární sbor ze Sedmpan což 
je samozřejmé, ale pohotovostně se zařadil jako první požární sbor z Dubějovic, 
jež se na místo dostavil druhý. 
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Příprava na stavbu nové pož. zbrojnice roku 1972 
Jak je na  předchozí straně zapsáno, že ONV v Benešově nenadále uvolnil 
z rezervního fondu částku 30:000 Kčs na výstavbu nové požární zbrojnice, byl od 
té doby tj. od dubna předseda Václav Vinš stále ve styku s ONV, aby zajišťoval 
slíbenou částku do té doby než bude hotová dokumentace. Dobrým rádcem  byl 
ředitel okresního stavebního podniku v Benešově, takže do konce roku bylo 
navezeno velké množství materiálu a zabetonovány základy. Stavba je tedy 
povolena i započata a její dokončení má být provedeno do konce roku 1973. 
 
Změny některých  míst v katastru obce  r. 1972 
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V místě poblíž železniční tratě, kde říkáme  „u Kupsáku“, jižním směrem od obce 
u cesty na Javorník, byly velké nevyužité jámy po starých lomech, v nichž se 
lámal kámen při stavbě dráhy r. 1900 až 1902. Až nyní v r. 1972 tj. za 70 roků se 
naskytla příležitost tyto lomy zavézt a plochu zúrodnit k přilehlému poli JZD. 
Touto příležitostí byl přesun přebytečného materiálu při stavbě kravína. Pro 
pamětníky tohoto místa je to překvapivá změna, neboť  do té jámy se odvážely 
různé odpady. Další podobná změna se stala pod železniční zastávkou u luk 
poblíže „Jakšovky“. Zde byly též po dlouhá léta neplodné plochy a jámy po 
dobývání červeného  jílu po našem „maznice“, z níž se zde dříve vyráběly cihly. 
Při provádění meliorace luk, pomocí mechanizace byly jámy zahrnuty. Byla tím 
získána další plocha k přilehlé louce. Na obou těchto místech bylo získáno asi 2  
arů půdy ke zúrodnění. 
 
Svedení krav do nového kravína 11.12.1972 
Dne 11 prosince tohoto roku byl uskutečněn svod dobytka do nového kravína. 
Uplynuly 3 roky od zahájení stavby a 15 roků od založení Jednotného 
zemědělského družstva v Dubějovicích. Po celou tu dobu byl dobytek ustájen 
v několika větších stájích dřívějších větších soukromých zemědělců, dnes členů 
družstva. Toto hospodaření bylo pro družstvo neekonomické a obtížné. Veškeré 
krmivo se muselo rozvážet do jednotlivých stájí, což vyžadovalo větší čerpání 
pracovních jednotek a též i úbytek výtěžku. Stavba je moderní a náklad činí 3,5 
milionu Kčs. 
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Návštěva z Ameriky 
V létě roku 1972 jsem dostal jako kronikář nečekanou avšak přece jen čekanou 
návštěvu z Ameriky. Bylo to v roce 1970 se u mě přihlásila jakási žena seč svojí 
přítelkyní a jejím příbuzným, že hledají kronikáře. Po chvíli jsem zjistil, že se 
jedná o pí Jurkusovou Elsií američanku, která podle svých dokumentů hledala 
v Dubějovicích  rodnou chalupu svojí matky. Hledala chalupu čp. 9 v níž se její 
matka narodila.. Tuto chalupu vlastní v té době František Trpišovský se svojí 
ženou Růženou a dvěma syny. Po návštěvě u Trpišovsků mě jmenovaná požádala 
o nahlédnutí do kroniky v níž skutečně o čp 9. Mám nějaké záznamy. Než odjela 
žádala mě abych jí sdělil, když bych se něco dověděl o jejích předchůdcích. Mně 
se podařilo určité záznamy najít v matrice, která je nyní v Trhovém Štěpánově na 
MNV a které jsem jí zaslal prostřednictvím oné její přítelkyně od Jind. Hradce. 
Stalo se tedy, že v roce 1972 se pí Jurkusová ohlásila se svojí návštěvou na 3. 
září 1972 a také skutečně přijela. Chalupu čp. 9 si fotografovala a byla hrozně 
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šťastna že ví, kde se její matka narodila, a že aby také její dvě sestry, které již 
nemohou cestovat, věděli jak vypadá chalupa v níž jejích matka bydlela. Za 
přijetí a nepatrné informace mě věnovala na památku stříbrný jubilejní dolar a 
půl dolar.  
Stanislav Žáček – kronikář. 
 

 
Poznámka 
O této chalupě čp. 9 je psáno v této knize  na straně 26, kde je též vysvětlení o 
nesprávném jméně a sice předkovi  zde jmenované Američany pí Jurkusové. Její 
předchůdci se jmenovali Staňkovi a všichni poslední pamětníci, kteří mi dávali 
různé zprávy, uváděli stále jméno Blažek, neboť to byl předchůdce Staňka na 
chalupě čp.9. 

Žáček 
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ROK 1973 
Počasí 

 

Kopii křestního listu věnovala pro kroniku příslušnice USA z Chicaga,paní Elsie Jurkusová, 
když osobně přijela hledat rodnou chalupu svojí matky narozené roku 1874 v Dubějovicích 
čp.9 
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Tento rok 1973 přebírá od předešlého klidné, ani zimu nenaznačující počasí. 
Sníh ještě žádný nebyl a je stále sucho a mrazáky jen do 5 stupňů. 
V Dubějovicích je bída o pitnou vodu a do nového kravína musejí dovážet 
odjinud přestože má studnu svoji a podle průzkumu odborníků má být 
dostačující. 
 
Výstavba nové požární zbrojnice 
Dne 24.března bylo započato, vlastně již pokračováno na stavbě požární 
zbrojnice, jejíž základy byly zbetonovány v listopadu 1972. Nyní byl přivezen 
soklový kámen z Kamenné Lhoty od Ledče n/Sázavou. Místní zedníci 
Boh.Dekarli, Alois Hrdina, Stanislav Mejšner a Stanislav Žáček začali zdít sokl 
(divočinou). Do poloviny dubna byl po chvílích vyzděn. 
 
Špatné počasí v dubnu 
Od poloviny dubna začalo být přeháňkové počasí se sněhem a tak brzdilo 
předčasně se probouzející jaro. Před velikonoci na bílou sobotu od rána padal 
sníh tak tedy 21.dubna bílá sobota se nedala zapřít, neboť sněhové roucho ji 
obléklo bíle. Takové velikonoce do té doby nikdo z občanů nepamatoval. Ze 
starých zkušeností prý takto opožděný není ke škodě. Na konci roku si napíšeme 
jaký vliv mělo počasí na úrodu všeho druhu rostlin a na celou přírodu. 
 
Pokračování ve výstavbě 
V květnu bylo započato se zděním pož.zbrojnice s úrovně soklu. Zúčastňovalo se 
vždy 10 až 12 pracovníků. Všichni byli pilní a práce dobře pokračovala. Do 
konce května byla stavba vyzděna i s příčkami. O tuto práci se staral předseda 
MNV Václav Vinš, který šel vždy první příkladem a s dobrou náladou což byl ten 
nejlepší předpoklad ke zdárnému výsledku. Mimo stavbu požární sbrojnice byla 
započata práce na stavbě silničky spojující silnici od zastávky kolem Vinšových 
na okresní silnici proti Neužilovým. Obě tyto práce jsou součástí volebního 
programu Místního nár.výboru v Dubějovicích. 
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Na místním rozhlase byly vyměněny reproduktory na sloupech. Staré byly 
plechové a velmi poškozené. Nové jsou z laminátu a mají lepší reprodukci. Byla 
též zakoupena a instalována nová stanice pro místní rozhlas, takže celá souprava 
je nová. 
 
Žně 1973 
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V tomto roce probíhaly žně velmi pěkně. Počasí sloužilo k včasnému započetí a 
využití veškeré mechanizace, takže lidé mimo zemědělské pracovníky, téměř 
nepocítili žňové úsilí, jako tmu bylo v předcházejících létech, kdy byly třeba 
brigády. Tento rok pracovaly jen kombajny s obsluhou. A dubnový sníh neměl 
skutečně špatný vliv na úrodu. V tomto roce je v místním JZD již jen 20 členů. 
V průběhu roku pomáhají ještě důchodci bývalí členové, kteří doplňují stav při 
špičkových pracích. Naproti tomu po několik roků nepřibyl do JZD ani jeden 
člen z mladých a k důchodu se přibližují další. Nutnost přesvědčování mladých, 
aby zůstali v zemědělství, již ztratila svojí zásadu a na toto místo nastoupila 
zásada všech rodičů, dostat své dítě do škol a odejít z vesnice. Rok od roku se 
stále snižuje počet obyvatel v obci. Například v předu v kronice je psáno, že v 
18.století bylo v Dubějovicích 355 obyvatel a nyní v roce 1973 je jich 161. 
Přitom počet domů a zemědělské půdy je stále stejný. V důsledku tohoto rozdílu 
obyvatel je snadné domyslet, jakou úlohu v zemědělství hraje mechanizace, která 
je stále na postupu. V roce 1972 bylo místní JZD sloučeno s družstvy Sedmpany 
a Hulice. Proto se již ve žních pracovalo společně a lidé si na sebe zvykli. 
 
Pokračování ve výstavbě 
Jelikož termín pro dokončení pož.zbrojnice je jasný do konce roku 1973, 
předseda MNV Václav Vinš je stále aktivní a současně obstarává materiál a 
brigádníky. Práce dobře pokračuje a v měsíci říjnu se dokončila fasáda. Zbývají 
již jen drobné práce z betonu, které se musí dokončit co nejdříve, neboť letošní 
zima má podle předpovědi přijít mnohem dříve. Plán se podařilo splnit a stavba 
byla do konce roku zkolaudována a předána do provozu. Příští rok se má 
slavnostně předat místnímu požárnímu sboru k užívání 
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Další změna v přírodě 
Ke konci roku 1973 zajely traktory do polí na poslední hlubokou orbu. Avšak 
jaké bylo překvapení občanů, když viděli rozorané veřejné cesty „u Luhů“, lesa 
k Souticům. Je to právě místo nejvyššího bodu v katastru, kde byla  křižovatka 
cest vedoucích do Soutic, do kalné a Hulic a ze Sedmpan do Soutic. Byly to 
zkratkové cesty do jmenovaných obcí a do lesa Luhů. Všechny tyto cesty byly 
rozorané a tím od severu a severovýchodu byly Dubějovice uzavřeny. Dělá se to 
prý kvůli získání další zemědělské půdy. Nemohu zde vypisovat svoje názory, ale 
připojuji se k názorům ostatních občanů, které jsem slyšel, že staré dobré 
kamenité cesty chtějí zúrodnit a nové dělají po úrodných polích a mnohem širší, 
kde půdu ztrácejí. Tím se ztrácejí přístupové cesty k lesu a vůbec do přírody. 
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Venkov pomalu nebude venkovem a proto je mladým lidem jedno když budou ve 
městě, V průběhu posledních dvou roků se v přírodě mnoho změnilo. Zlikvidovaly 
se keřovité porosty na stráňkách, kde hnízdilo mnohé ptactvo a hmyz a stejně na 
těch místech úroda není. Naproti tomu ale přibývá nových mladých lidových 
myslivců, kteří chtějí střílet zvěř, ale nevědí kde tato vyhnízdí. Toto je kritika 
mnoha rozumných lidí na neuvážené zásahy do přírody. 
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Zima stále není 
Příchod a náznak zimy v listopadu 1973 brzo ztroskotal a my máme v lednu 1974 
stále jen podzim. Teplota se drží na nule nebo nad nulou a převážně mrholí. 
Z mnoha míst ze zahraničí hlásí sněhové kalamity a zde v celých Čechách není 
ani na sněhuláka. Říká se : když není leden, nebude ani jeden. Tak tedy si 
počkáme, jak bude dál. 
 
Výroční členská schůze požárníků. 
Dne 20.ledna 1974 konali místní požárníci svoji výroční schůzi. Bylo to současně 
šedesáté výročí založení požárního podle tehdejšího názvu, hasičského sboru 
v Dubějovicích. Schůze byla dobře připravena, měla dobrý a zajímavý průběh, 
neboť předseda sboru Stanislav Žáček předložil staré původní záznamy o 
založení sboru kde jsou jména zakládajících členů. Zdůraznil, že požárníci 
tradují své členství od svých pradědů, dědů a otců, neboť tatáž jména našich 
požárníků v roce 1974 se převážně objevují u členů zakládajících. Chloubou byla 
zmínka ve výroční zprávě o výstavbě nové požární zbrojnice, která byla 
postavena za jeden rok a to svépomocí (brigádně). U příležitosti jubilea sboru 
obdrželo 15 členů – čestné uznání – za věrnost ve sboru a k tomu ještě věrnostní 
medaili od okresního výboru ČSPO v Benešově. Ke konci roku 1973 má místní 
požární sbor v Dubějovicích 39 členů. Bylo hovořeno o slavnostním otevření 
nové zbrojnice, které by mělo být v červnu a tím i odevzdání do provozu a užívání 
požárníkům. 
 
Úmrtí bývalého starosty obce. 
Dne 27.ledna 1974 zamřel Antonín Vinš čp.50. Zmiňuji se o něm již po druhé 
v této knize a to proto, že byl před druhou světovou válkou starostou obce a 
v roce 1939 vstoupil s tímto úřadem do těžké válečné doby a po 6 roků střežil a 
varoval své občany před mnohým nebezpečím. Po celou válku se snažil aby 
občané nebyli zbytečně pronásledováni německými okupanty, 
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kteří číhali na každou příležitost. Byl zásadový, nebojácný a odhodlaný. Od roku 
1918 po skončení první světové války to byl třetí starosta obce, který též navždy 
odešel od svých občanů. 
 
Dokončení silničky okolo Vinšových 
Již minulého roku 1973 bylo započato na úpravě cesty od Filipových čp. 8 okolo 
Vinšových na okresní silnici k Neužilovým. Byla udělána zhruba planýrka a 
navezena část štěrku. V letošním roce 1974 byla tato práce zadána pro 
dokončení pozemním stavbám dálnice, které měly středisko v Bernarticích. Do 
konce května byla silnička dokončena. Je to asfaltka provedena podle patřičných 
norem a kvalitně. Tato vozovka velmi dobře slouží provozu JZD a počítá se, že 
po ní bude jezdit autobus, který má nahradit vlak. V počátku roku 1974 bylo 
definitivně rozhodnuto, že dráha, (železniční trať), vybudovaná v létech 1900-
1903 do Dolních Královic bude mít konečnou stanici v Trhovém Štěpánově a 
odtud směrem na nové Královice bude jezdit autobus. Ze železniční tratě má být 
vybudována silnice a autobusový spoj má nahradit vlakovou dopravu. Je možné , 
že ještě nastanou změny. Faktem již je, že nádraží ve Štěpánově se buduje nové a 
značně zvětšené. 
 
Mrazy v dubnu 
Opět překvapivé počasí v první polovině roku 1974. Měsíce leden, únor a březen 
přinesly čistě jarní počasí. Teplota se pohybovala stále nad nulou.. Následkem 
toho se příroda předčasně probudila. V březnu již propukávaly květy na 
mnohých rostlinách i stromech. Avšak v dubnu se přihlásila zima. Občas 
poletoval sníh a přišly mrazy ,které trvaly týden a dosahovaly 6 a 7stupňů. 
Třešně byly již pěkně rozkvetlé a ostatní stromy již napolovic. Výsledek jsme pak 
viděli za několik dnů. Květy a mnohé listy zčernaly a naděje na ovoce byla velmi 
malá. Obilí na polích je však stále pěkné. A od této doby až do poloviny června je 
počasí stále studené a deštivé. 
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Otevření nové požární zbrojnice 
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Plánovaná oslava otevření zbrojnice v měsíci červnu se nemohla uskutečnit pro 
šíření žloutenky v Benešovském okrese, neboť všechny zábavy a kulturní 
shromažďování byly okresním hygienikem zakázány. Zákaz se stále prodlužoval 
a končil až počátkem srpna. Tak tedy v neděli 4.srpna bylo možno slavnost 
uspořádat. Tato byla velmi dobře připravena jak organizačně tak i slavnostně. U 
staré  zbrojnice za rybníkem byl postaven taneční parket, i u nové hlavní tribuna 
s reproduktory a nedaleko tribuna pro hudebníky. Celý pořad komentovat Mil. 
Zeman čp. 51. Slavnost zahájil předseda MNV Václav Vinš a k šedesátému výročí 
založení sboru promluvil předseda pož. sboru St. Žáček, v té době ještě kronikář. 
Dále promluvil předseda okresního výboru ČSPO s Terešák. Poté př. MNV 
předal slavnostně klíče od nové zbrojnice předsedovi pož. sboru. Po skončení 
tohoto ceremoniálu vystoupili pionýři ze Soutic s řadou požárnických veršů a po 
nich harmonikářka čsl. televize Jarka Čadková. Po tomto zábavném pořadu 
nastoupila protipožární družstva v soutěži několika útočných disciplin. Byla 4 
družstva  okrsku Trh. Štěpánov. Dubějovice, Hulice, Keblov a Trh. Štěpánov. Ve 
slavnostním průvodu jsme viděli v čele naši starou ruční stříkačku jako 
historický exponát taženou koňmi. Velký průvod požárníků i z okolních obcí ve 
stejnokrojích zdobily v čele pož. prapory a na nové zbrojnici vlála čs.vlajka. Od 
18 hodin pak byla na parketu zahájena taneční zábava, která byla pěkným 
zakončením slavnostní neděle. 
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Definitivní zakončení vlakové dopravy 
Jak je již v předu psáno o přehradě na řece Želivce, a zrušení městečka Dolních 
Královic, tak se nyní dovídáme o zrušení železnice z Trh. Štěpánova do Královic. 
Z rozhodnutí  státních  příslušných orgánů bylo započato v začátku roku 1974 
s rozšířením nádraží ve Štěpánově a zrušením konečné stanice v Dolních 
Královicích. Prozatím se jednalo o osobní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nová požární zbrojnice 
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Dopravu neboť nákladní byla stále potřebná pro přepravu dřeva z Keblova a 
dovoz stavebního materiálu pro dálnici. Musela se ve Štěpánově postavit 
prozatímní nástupní stanice pro osobní vlaky a autobusy, které vykonávaly 
náhradní dopravu osob ze Štěpánova přes Dubějovice, Sedmpany, Keblov, 
Němčice, Bernartice, Brzotice, Loket a zpět. Tyto autobusy vykonávají tak  
kyvadlovou dopravu a předjede jich denně přes Dubějovice a ostatní jmenované 
obce celkem 16, Mají takto jezdit až do května roku 1975 za  drážní jízdní tarif a 
pak zde bude normální autobusová linka za tarif ČSAD. 
 
Zrušení další úvozové cesty. 
Za soukromého hospodaření v zemědělství bylo zapotřebí v katastru všech obcí 
mnoho cest, cestiček, mezí a pěšin. Tyto zákonitě oddělovaly soukromé pozemky 
jednotlivých občanů a byly v této formě hospodaření nutné. Avšak zabíraly 
velkou výměru neobhospodařované půdy, čímž byla krácena zemědělská výroba. 
Po nástupu socialistického hospodaření zmizely meze a nyní v letech 1973-1974-
1975 dochází na cesty, které se již málo nebo vůbec nepoužívají. Cesty v úrovni 
polí se rozorávají a úvozové se zavážejí různým odpadem a povrch se pak 
zúrodňuje. Mimo některé, o nichž je psáno již v předu kroniky je nyní na řadě 
úvozová cesta pod Hrabánkovi čp,. 39, která vedla směrem jihozápadním (směr 
obec Javorník) a to na několik polí a luk kolem železniční tratě. Cesta byla asi 
2m hluboká, a proto pojmula mnoho různého odpadu z domácností. Kdyby se 
někdy náhodou přes tuto zavezenou cestu prováděla nějaká zemní práce do 
hloubky dvou metrů, pak by se lidé, kteří ji již nepamatují velmi divili, co tam asi 
bylo. Proto takových nalezišť bude víc a tato kniha jim může dát vysvětlení. 
 
Lovecká sezóna 
Tak jako v jiných  létech se myslivci těšili na podzimní lovy a poslední leč, tak i 
letos provedli plánovaný odstřel zvěře, o kterou po celý rok pečují a nebo ji 
zanedbávají. 
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V letošním roce 1974  proběhla tato sezóna nějak bez hluku a s malým úlovkem. 
Zdá se, že to převrácené počasí má vliv i na rozmnožování zvěře. Přestože celá 
zima až do jara proběhla velmi mírně bez sněhu a mrazů, a že zvěř netrpěla 
hladem ani zimou, k odstřelu jí bylo málo. Zkušení lidé, zemědělci i myslivci 
mnohdy povzdechnou, že zvěř nemá již takové podmínky pro hnízdění a vrhy jako 
dříve. Že příroda je přetvořena na velké lány bez mezí a křovisek po nichž stále 
jezdí velké rušivé stroje., které nedovolí zvěři hnízdit v klidu a když přece jen  
někde zahnízdí, stroje jí předčasně vyženou a zničí. I to snad je velká pravda, ale 
to již tak chodí, jak praví staré přísloví: vždycky něco zlého pro něco dobrého, a 
my k tomu dodáváme - i opak. 
 
Počasí před vánocemi r.1974 
Letošní počasí před a o vánocích se úplně kopíruje z roku 1973 a to tak přesně, 
že ani teploměr venku neukazuje odchylky. Teplota se pohybuje kolem nuly a 
většinou směrem nahoru až do 8 stupňů tepla. Venku je jako na jaře a náš rybník 
nebyl ještě zamrzlý. 
 
Plán výstavby v obci na rok 1975 
Členové místního nár. výboru se zabývají plánem na výstavbu kanalizace v obci. 
Odborníci z okresního stavebního podniku v Benešově vypracovali potřebnou 
dokumentaci a nyní stojí otázka, zda Okresní nár. výbor zajistí a uvolní aspoň 
některé finanční prostředky na započetí prací. Bude to též velká starost pro 
všechny občany, ale věřím, že i tuto společnými silami zvládneme. 
 
Statistika občanů 
V roce 1974 zemřeli dva občané muži. Antonín Vinš čp. 50 ve věku 68 roků a 
Zdeněk Filip čp. 8 ve věku 22 roků. Narodilo se 1 děcko(děvče). Odstěhovalo se 5 
občanů. 
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Celkový úbytek obyvatel v obci v roce 1974 jest 6 občanů. Ke konci roku 1974 je 
v Dubějovicích řádně přihlášeno celkem 149 obyvatel. Z toho 66 mužů a 83 žen. 
(Znamená mužského a ženského pohlaví, neboť jsou to i děti). Z tohoto počtu 
obyvatel je 45 důchodců a z nichž někteří ještě pracují. Dále z tohoto počtu je 19 
vdov žen a 2 vdovci muži.  V JZD pracuje trvale 18 členů a pomáhají někteří 
důchodci. Ostatní obyvatelé jsou děti, školní a studující mládež a dělníci, kteří 
dojíždějí do zaměstnání mimo obec. 
                                                Zapsal kronikář Stan. Žáček. 
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Rok 1975 
Započatý nový rok 1975 je jak bratr bratru podobný minulému 1974 svým 
charakterem počasí. Teplota v lednu se pohybuje v noci slabě pod nulou avšak i 
to jen zřídka a ve dne stále nad nulou 4,6 až 8 stupňů. Dne 5 ledna jsme šel 
navštívit kamaráda Mil. Zemana čp. 51. Bylo to v neděli odpoledne,  ale jeho 
manželka mi řekla abych chvíli počkal, že manžel se šel projít se švagrem do lesa 
a brzo přijdou. Skutečně zda chvíli přišli a k našemu údivu nám ukázali 
v igelitovém sáčku velkou hrst úplně čerstvých hub (lišek), které pravděpodobně 
vyrazily v pěkném podzimu a do této doby tedy 5 ledna dorostly a byly pěkně 
čerstvé jako v létě. V roce 1974 byla zvláštní úroda všech jedlých hub, které 
nebylo možno, všechny účelně zkonzumovat. 
 
O pečení chleba podomácku 
V únoru roku 1975 jsem si náhodou všiml u sousedů, že mají ještě starou pec na 
domácí pečení chleba. A je to shodou okolností pec, kterou jsem já osobně 
vyzdíval někdy v roce 1938. Jak jsem si ověřil, jsou v naší obci v této době ještě 
asi čtyři takové pece, ale žádná se již po léta nepoužívá, neboť jak je již v předu 
kroniky uvedeno, že se chleba do všech obcí dováží z velkopekáren v dostatečném 
množství. 
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Chtěl bych se zmínit o takové peci a samotném pečení chleba. Domácí pec na 
chleba měla vnitřní rozměr asi 82 až 85 cm šíře a 130 až 160 cm délky. Na délku 
130 cm a na délku pece 160 cm se peklo 8 bochníků. Ten větší rozměr měli 
sedláci, neboť tam se snědlo více chleba než v malých chalupách, protože sedláci 
zaměstnávali pomocníky na práci a nechávali si doma i všechny své děti dokud 
se neoženili nebo dívky se provdali jinam. .Peklo se tak třikrát do měsíce. V peci 
se topilo dřevem. Hospodář vždy pamatoval na suché štěpiny z nichž se v peci 
srovnala hranice. Ta se zapalovala v určitou dobu., když se chleba v díži mísil 
před kynutím. Shořené ale žeravé uhlí se nechalo ležet v peci na ošatce. Pak se 
uhlí vyhrabalo a popel se musel vynést. To vše se dělalo s nářadím na dlouhých 
násadách, neboť z pece sálal velký žár. Pak se bochníky z ošatek vhodily na 
dřevěnou kulatou lopatu též na dlouhé násadě a v peci se rovnaly vedle sebe tak, 
aby počet šest nebo osm se dobře upekl. Ústa pece se zakryla plechem a za dvě 
hodiny byl chléb upečený. Hned po vytažení z pece se bochníky omývaly vodou a 
někdy i potíraly po vrchu máslem, aby byly pěkně lesklé a voněly. 
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Jak se pec stavěla.Aby držela dlouho žár, musela se při jejím stavění dodržet 
určitá technika. Dno pece bylo vydlážděno cihlami. Pod touto dlažbou byla si 20 
až 25  cm vrstva rozdrceného křemene a skla z rozbitých lahví, a proto dlažba 
držela dlouho žár a chleba se dobře propekl. Celá pec se zdila z cihel včetně 
klenutí, ale nepoužívala se vápenná malta, ale pěkně rozdělaná červená maznice 
(správně jíl) a do ní se přidávala sůl, aby se vše dohromady dobře spojilo a mělo 
pevnost. A nyní z jaké mouky se domácí chleba pekl 
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Domácí chleba se pekl jen  z žitné mouky bez přísad. V tehdejší době bylo v okolí 
hodně mlýnů a mlýnků., kam si lidé odváželi obilí a buď si na mouku počkali, 
nebo si za několik dní pro ni přijeli. Ze žita mlynář semlel mouku chlebovou a 
vejražku. Kdo chtěl vejražku, musel mít nejméně 5 až 6 q žita, a když měl méně, 
musel počkat až takových zájemců bude víc, aby mlynáři stálo za to vyměňovat 
síta a plátna, neboť vejražka vyžadovala větší péči, aby byla bělejší než 
chlebová. Z jednoho q žita bylo 40 kg chlebové, 20 kg vejražky, 35kg otruby a 
zbytek byl rozprašek. Mouka pšeničná se mlela na tři druhy. Byla to první 00, 
hrubá krupicová, druhá hladká na vaření a třetí podbělka na chutné vdolky 
nejtmavší. 
Domácí pečení chleba začalo zanikat již ve druhé světové válce v létech 1940-
1945. Po roce 1948, kdy se u nás začala budovat socializace a postupné rušení 
soukromého podnikání, byly zrušeny i mlýny málo produktivní a tím zanikalo i 
soukromé pečení chleba, neboť byly vybudovány velké mlýny a pekárny a chleba 
a ostatní pečivo dováženo do všech obcí.  
 
Definitivní ukončení vlakové dopravy v roce 1975 
Jak je již v předu psáno o zrušení osobní vlakové dopravy z Trhového Štěpánova 
do Dolních Královic od 4 srpna 1974, tak téměř o rok později, a bylo to již v 
červnu 1975 byla definitivně zrušena na této trati i nákladní vlaková doprava a 
končí tedy i ta v Trh. Štěpánově. Od té doby již není slyšet v katastru naší obce 
houkání vlaku na něž jsme byli zvyklí. Kolejnice se již na povrchu nelesknou, ale 
žloutnou rezem a některé z nich ještě nesou čitelné datum 1902, kdy byly 
vyrobeny a na novou trať v tomto roce položeny. Trať tedy sloužila 73 roků. Od 1 
června 1975 se změnil jízdní řád osobní autobusové dopravy z Trh. Štěpánova do 
Lokte a Sněta. Změnil se i jízdní tarif z vlakového na normální 
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Postavení autobusové čekárny. Rozpočet 18 000 Kčs, skutečné náklady 12 000 
Kčs 
autobusový a zhoršilo se spojení na vlak ve Štěpánově. Když se uvedla definitivně 
do provozu přes Dubějovice autobusová doprava, rozhodla se rada MNV 
k zakoupení nové kovové čekárny na návsi. Nová čekárna na betonovém základě 
dobře slouží svému účelu, neboť za deštivého počasí i za horka se v ní  ukrývá 
denně asi 30 občanů, včetně školáků, kteří dojíždějí do zaměstnání do škol a za 
nákupem. 
 
Spojení národních výborů 
V roce 1975  se začalo se slučováním národních výborů menších obcí. Tak se 
stalo v srpnu 1975 i v Dubějovicích, že funkce MNV byla přenesena do Trh. 
Štěpánova. Tomuto rozhodnutí předcházelo několik jednání, neboť  MNV Hulice 
měl úmysl z Hulic vybudovat střediskovou  obec a získat  do sloučení Dubějovice, 
Sedmpany a Soutice. Protože někteří občané se přikláněli k Hulicům a někteří ke 
Štěpánovu, navštívili členové rady MNV všechny občany s oběžníkem na němž 
mohli svým podpisem vyjádřit své rozhodnutí. Výsledek byl ten, že obce 
Dubějovice a Sedmpany byly připojeny k Trh. Štěpánovu. 
 
Úprava provádění činnosti sloučených MNV 
O měsíc později tj. koncem září 1975 si ověřuji činnost sloučených nár. výborů se 
střediskem v Trh. Štěpánově. Dosavadní předsedové MNV jsou dále ve funkci 
předsedy avšak s novým jmenováním a to předseda občanského výboru ve své 
obci. Prostřednictvím předsedy obč. výboru si občané vyřizují své záležitosti na 
MNV v Trh. Štěpánově. Předseda obč. výboru ještě s jedním dosavadním členem 
rady MNV jsou členy rady v Trh. Štěpánově. V Dubějovicích jsou to : Vinš 
Václav čp. 35 a Vošický Jiří čp.19. Pro seznámení občanů s touto úpravou 
provádění činnosti sloučených nár. výborů byla v říjnu konána veřejná schůze za 
přítomnosti delegáta ONV soudruha Plesara a tajemníka MNV z Trh. Štěpánova 
soudruha Johanisa. 
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Plnění volebního programu v naší obci. Kanalizace hodnota díla 250 000 Kčs. 
V roce 1975 vyčerpáno 80 000 Kčs. Odpracováno 2 100 hodin. 



 - 50 - 

Jedním z hlavních bodů volebního programu na rok 1975 bylo vybudování 
kanalizace pro  povrchovou vodu. Byla to  druhá akce  - Z -  v tomto volebním 
období. Ta první byla jak  již víme výstavba požární zbrojnice. Jelikož bylo 
obtížné zajistit včas kameninové roury, začalo až 13 září a vždy jen o sobotách. 
Každý pátek vyhrabal s. Zika ze Štěpánova s rypadlovým strojem jeden úsek a 
v sobotu vždy dobrá brigáda dokázala položit roury a částečně zasypat.Nejdříve 
to byl úsek od Kadeřábkových k budově MNV, druhý úsek od Vinšových čp. 35 až 
k rybníku, třetí úsek od Trpišovskových čp.9 pod hráz rybníka, čtvrtý od 
Novotnových čp. 26 přes louku do meliorace a tento rok poslední od Vinšových 
čp.43 až na louky pod Hatašovi též do meliorace. Na další již nebyl čas a snad i 
uvolněné peníze, a proto se bude dokončovat až na jaře roku 1976. Tato 
kanalizace má sloužit jen pro povrchovou vodu a prameny. Kdo se chce připojit 
z domácnosti, musí mít svůj vlastní septik, který má zabránit vpouštění znečištěné 
vody chemikáliemi do veřejné kanalizace. 
 
První sníh 1975 
Dne 11 října ráno začal po nočním ochlazení padat hustě sníh. Bylo to velké 
překvapení oproti dvěma předešlým rokům, neboť na všech stromech bylo ještě 
všechno zelené listí a mnoho ovoce. Tento sníh dlouho nevydržel, ale bylo to 
solidní upozornění abychom se připravili na zimu. Dne 24 listopadu napadl nový 
sníh a v noci přišel mráz 12 stupňů a 25 listopadu 17 stupňů. Očekáváme tedy 
správnou zimu. 
 
Výroční čl. schůze  požárníků 
Jako každého předešlého roku, konali místní požárníci svoji členskou výroční 
schůzi, která je vždy zrcadlem jejich činnosti za uplynulý rok. Vypracovaná 
výroční zpráva obsahovala velmi dobrou práci, jak ve své požárnické činnosti, 
tak v mnoha odpracovaných brigádnických hodinách v akci –Z- MNV a i 
v zemědělství. 
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Sloučení JZD 
V průběhu roku 1975 se na ONV v Benešově projednávalo sloučení Jednotných 
zemědělských družstev v rámci zakládání větších zemědělských celků. Nastalo též 
nové napětí jako v roce 1972, kdy se slučovala družstva Hulice, Sedmpany a 
Dubějovice. Nyní již bylo rozhodnuto, že od 1.1.1976  bude tento celek přidružen 
k JZD Trhový Štěpánov jakožto středisku této oblasti. Tentokrát již nebylo tolik 
vzrušení, neboť družstevníci byli již zvyklí na systém společného hospodaření. 
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Tedy od 1.1.1976 má středisko Trhový Štěpánov tyto obce: Dalkovice, 
Střechov,Dubovka, Štěpánovská Lhota, Dubějovice, Sedmpany a Hulice, o 
celkové výměře cca 1 800 ha. Opraveno  2 194 ha. 
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Rok 1976 
Hospodaření sdružených osmi JZD 
Od 1.1.1976 začalo hospodařit osm JZD společně jako jeden celek. Celý 
organizační systém byl již předem připraven, neboť se jednalo o nový a složitější 
způsob hospodaření a to rozčlenění jednotlivých farem a jejich vedení a mnoho 
dalších dílčích ustanovení. Avšak předchozí zkušenosti určovaly směr bez 
velkých obtíží. Po uplynutí jednoho roku jsou družstevníci spokojeni, neboť se 
tato změna nedotkla jejich mzdy směrem dolů a nutno říci, že práce je po celý rok 
pro všechny velmi přijatelná, neboť jak sám vidím v Dubějovicích, chodí do 
práce i v zimě důchodci muži i ženy, které tak pravidelně nechodily ani před 
svým důchodem. 
 
Úplná likvidace dráhy Trh. Štěpánov Dolní Královice 
Ke konci května 1976 začala specielní četa ČSD likvidovat koleje dráhy 
z Dolních Královic do Trhového Štěpánova. Část této trasy z Trh. Štěpánova za 
sedmpanskou zastávku má být využita jako objezdová silnice a připojena na 
silnice v Keblově. Zatím se s touto prací v začátku roku 1977 ještě nezačalo. 
 
Pokračování v akci –Z- 
Jelikož v minulém roce 1975 nebylo možno dokončit kanalizaci v Dubějovicích, 
zůstala akce otevřena na příští rok 1976. Podle možnosti zajištění stroje na 
vyrytí rýhy pro roury, je možno nyní pokračovat. Většinou se tato práce dělá 
v sobotu, neboť se získá nejvíce brigádníků, kteří dokáží udělat kus poctivé 
práce. Veškerou činnost výstavby obce řídí předseda občanského výboru Václav 
Vinš. Na povrchu této kanalizace jsou plánovány chodníky a proto předseda 
zajistil chodníkové obrubníky a betonové desky na vydláždění chodníků.. 
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Suché léto r. 1976 
Po červnu r. 1976 se začínala obloha vyjasňovat a slunce hřálo k naší 
spokojenosti, neboť do té doby bylo poměrně chladno. Dnes 18 července zapisuji 
situaci o počasí. Až do dnešního dne, tedy 18 července dostupovaly denní teploty 
ve stínu kolem 30 stupňů a jen jednou nepatrně zapršelo, což mělo význam na 
utlumení prachu. Příroda trpí suchem a je ohrožena celková sklizeň všech 
plodin. V Dubějovicích je tradiční bída o vodu. I v kravíně nastává nedostatek 
vody i krmení.  
 
Žně roku 1976 
Žně bývaly vždy dá se říci do jisté míry problémem. Někdy to bývalo velmi 
deštivé počasí, jindy bylo obilí polehlé, že se nedalo stroji sekat a ručně jen velmi 
těžko., a pak to nejhlavnější, vždy nedostatek pracovních sil. V dobách 
soukromého hospodaření se to vždycky nějak udělalo, ale celostátní efekt nebyl 
valný. Letošní žně proběhly tak hladce a klidně, že ostatní občané mimo 
pracovníky JZD tuto sezónu sotva postřehli. Obilí vyrostlo na kratší slámě, čímž 
zůstalo nepolehlé a k tomu sloužilo dobré počasí. Co však hrálo největší roli ve 
žních byly sklizňové kombajny. Byla to též pěkná podívaná na obilní lány, když je 
odkrajovalo šest kombajnů za sebou a od nich nákladní auta a traktory odvážely 
krásné čisté obilí do skladů a sušiček. Krátce po nich jezdily sběrací vozy a 
odvážely slámu. Po letošním suchém létě byl sklizeň obilí snad jen o málo menší 
než za počasí normálního, přestože se říkalo jaká bude z toho sucha bída. 
Zůstaly otázkou ještě brambory. Ani u nich není sklizeň katastrofální ale jejich 
cena v obchodech zůstává dost vysoká.. Až do poloviny září se prodávaly za 3 
Kčs 1 kg  a pak byly zlevněny na 1,60 Kčs. Tato cena již zůstala i na uskladnění. 
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Čtyři svatby za půl roku v čp. 35 
Tuto událost zaznamenávám úmyslně, neboť je výjimečná. Manželé Vinšovi čp. 
35 vychovali 4 děti. Syna Jiřího, Libuši a Jiřinu dvojčata, a nejmladší Lenku. 
Během půl roku, všechny tyto děti vstoupily ve stav manželský. Nejstaršímu 
Jirkovi bylo 24 roků a nejmladší Lence 18. Sami jejich rodiče si právě v tomto 
roce připomněli 25 výročí jejich manželství a to měla být podle starých zvyklostí 
i jejich stříbrná svatba a pak tedy do počtu pátá. První se oženil Jirka v březnu a 
poslední Jiřina v září. Lenka tedy nečekala na své pořadí podle věku, ale to již 
nebylo rozhodující. Na každé této svatbě bylo cca 65 hostů. V předvečer každé 
svatby bylo loučení se svobodou tak zvané štandrle, kdy přišli též hudebníci a 
občané zvlášť mladí a byli pohoštěni tak jako o svatbě. Vydání na tyto svatby 
bylo značné, ale jeho výši jsem se nedověděl. 
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Druhá tragická smrt dítěte od roku 1969 
Stalo se to opět jednoho podzimního dne za sedm roků po sobě s rozdílem dvou 
dnů. O té první je již psáno v předu kroniky „rok 1969“ a tato se událo 28 září 
1976 asi 9,30 hod. dopoledne.Vesnice byla tichá, převážně vylidněná, neboť to 
byl všední den úterý, kdy většina občanů je mimo obec v zaměstnání a školní 
mládež samozřejmě ve školách. Některé ženy důchodkyně byly zaměstnány svojí 
prací doma. Avšak některé, bydlící uprostřed obce zaslechly neobvyklý křik a 
nářek venku. Za okamžik se ocitly v blízkosti neštěstí. Mladá sousedka Jiřina 
Filipová z čp. 8, nesla v náručí od vodní nádrže nehybné tělíčko svého 
dvouletého synka Zdeněčka. Ani pohotový pokus sousedek vylitím vody z tělíčka 
chlapce, ani další pokusy rychle zavolaného lékaře a za malou chvíli převoz do 
nejbližšího sanatoria na Kostelíku v Kladrubech nepomohly k životu. 
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dítěte. Vysvětlení příčiny tohoto neštěstí bylo hned jasné. Hošík v malé 
nestřežené chvilce odběhl matce z dohledu, až na okraj rybníka a beze svědků 
osud vykonal své dílo. Byla to jeho matka, která jej první hledala a zoufale 
volala na všechny strany. Nalezení bylo neuvěřitelné. A bylo to také dovršení 
jejího zoufalství, neboť  před dvěma roky dne 28 listopadu 1974 zemřel na 
následky žloutenky její manžel, otec tohoto dítěte. Jak pro Filipovu rodinu, tak i 
pro celou obec je to smutná bilance. 
 
Volby do národních výborů 
Dny 22  a 23 října 1976  byly určeny pro celostátní volby do všech nár. výborů. 
Přípravy byly pečlivě sledovány a nebylo občana, který by nebyl informován. 
Vybraní členové nár. fronty zastávali své funkce ve volebních komisích s plnou 
zodpovědností a svědomitě od začátku příprav až do dne voleb. V Dubějovicích 
přicházeli občané vykonat svoji občanskou povinnost hned po otevření volební 
místnosti a s vážností odevzdali své hlasy pro kandidáty NF jako své zástupce do 
Národního výboru. Při těchto volbách jsme volili kandidáty z těchto obcí: 
Trhového Štěpánova, Dalkovic, Střechova, Dubovky, Štěp. Lhoty, Dubějovic, 
Sedmpan a Soutic s názvem MNV Trhový Štěpánov. Volby byly prováděny 
v každé obci a výsledky pak předány do Trh. Štěpánova. Z Dubějovic byli 
navrženi a zvoleni do MN Václav Vinš elektrikář, Jiří Vošický účetní JZD čp.19  
Jan Němec řidič ČSAD čp. 46. Dne 19 listopadu byla konána ustavující schůze 
na níž byli zvoleni do hlavních funkcí Štěpán Johanis jako předseda bytem Trh. 
Štěpánov a Václav Vinš jako tajemník bytem Dubějovice. Ostatní členové NV  
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jsou zastoupeni ze jmenovaných obcí a veškerá administrativa je přenesena do 
Trhového Štěpánova. 
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Výroční čl. schůze požárníků 
Dne 19 prosince 1976 konali místní požárníci svoji členskou výroční schůzi. 
Místní pož. jednota v Dubějovicích je největší složkou národní fronty, a proto 
také její činnost je všeobecně známa jako dobrá nejen v administrativě, ale také 
svojí uvědomělou prací pro veřejnost. Každého roku vykazuje řadu splněných 
úkolů. Počet členů se stále pohybuje kolem čtyřiceti ze 138 obyvatel. Kdykoliv 
bylo třeba zasáhnout při požáru nebo při namáhavějších pracích na výstavbě 
obce, byli to vždy požárníci jako první a poslední. Výroční členské schůze jsou 
vždy pečlivě připraveny a jejich průběh je vždy slavnostní. I když v průběhu roku 
se nemohou vždy všichni sejít, pak na výroční schůzi se scházejí pravidelně a 
jejich kamarádství a společný zájem je znovu potvrzován mnohými projevy. 
Výkaz činnosti za uplynulý rok byl bohatý na splnění úkolů celoročního plánu 
v souladu se státními směrnicemi a taktéž byl i přijat plán a závazek na rok 1977 
bez pochyb o jeho splnění. Jako každoročně, tak i letos zakončili svůj slavnostní 
den při harmonice a písničkách.  
 
Obnovení činnosti mladých 
V tomto roce 1976 se opět obnovila činnost mladých SSM ( socialistický svaz 
mládeže). Z podnětu pracovníků okresního sekretariátu SSM v Benešově byl 
ustaven nový výbor místní organizace SSM v Dubějovicích. Přistoupilo  několik 
nových členů, kteří projevili zájem o činnost již tím, že přijali některé funkce a 
účastnili se na plnění úkolů, které si na své schůzi vytyčili. S činností začala 
organizace hned na jaře tak zvaným – jarním vejšlapem-  za účasti 14 členů. 
Byla to túra z Dubějovic přes Javorník, Javornickou Hůru, Zdislavice, 
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Kde vykonali prohlídku kostnice, pak přes úpatí Hůry zvané – Peklo - , Chlum a 
Dubějovice. Tato cesta byla po úsecích vyplňována různými úkoly, které byly 
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časově odměřovány a pak vyhodnocováni vítězové. Dále si organizace  vzala za 
svůj úkol starat se o výsadbu růží na návsi u budovy MNV. Současně si členové 
vyřizovali záležitost místnosti v budově čp. 6, která byla v roce 1957 předána 
k užívání místního JZD. Tuto místnost si chce organizace zřídit jako svoji 
klubovnu. Jelikož byla tato ve velmi zanedbaném stavu, což bylo charakteristické 
všade tam, co užívalo JZD, zahájili mladí vyklízení různého odpadu a 
připravovali místnost k renovaci. V tomto roce tam odpracovali přes 100 hodin 
zdarma za velké pomoci mladých pionýrů, kteří velmi ochotně pomáhali. Dále 
uskutečnili několik dálkových pochodů, které vedla soudružka Jarča Dekarliová. 
Například: Praha – Prčice a pochod přes 7 vrchů. V červnu připravili táborák 
pro děti k Mezinárodnímu dni dětí. Pak ještě jeden táborák pro starší děti, u 
něhož předvedli  krátký pestrý program. V průběhu roku se někteří zúčastnili 
brigád na výstavbě kanalizace. 
 
Závěr roku a statistika o pohybu počtu obyvatel v obci r.1976 
V důsledku stárnutí občanů a na druhé straně mladých dorůstajících, nastává 
v obci každým rokem pohyb počtu obyvatel, ale téměř vždy je to úbytek. V roce 
1976 se narodila tři děcka a zemřelo šest osob. Dva muži a tři ženy ve věku přes 
70 roků a jedno děcko předškolního věku tragicky, o němž je v předu zmínka. 
Tedy úbytek v jednom roce 4 osoby. Dále pak se každým rokem odstěhuje z obce 
několik mladých, buď kvůli zaměstnání nebo z důvodu oženění nebo provdání 
jinam. Tak za poslední dva roky, tj. od konce roku 1974 do konce roku 1976 
ubylo v Dubějovicích 12 obyvatel. 
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Palacký – z popisu Čech – vykazuje v Dubějovicích roku 1850 – 45 domů a 351 
obyvatel.Koncem roku 1976 je v Dubějovicích 41 obydlených domů a v nich 137 
obyvatel. Rozdíl je 4 domy a 214 obyvatel. Příčiny této skutečnosti nejsou 
tajemstvím, neboť  víme, že na svět přichází u nás mnohem méně dětí než dříve a 
pak že se vesnice vylidňují a města přeplňují. 
                                                       Zapsal kronikář Stanislav Žáček 
 
 
Rok 1977 
Poslední opravář obuvi v obci 
Dne 10 února 1977 zemřel František Kulík ve věku 81 roků v čísle 40. Tento 
záznam pořizuji z několika důvodů. V této kronice je již v předu psáno, že 
v Dubějovicích bývalo hodně řemeslníků, kteří pracovali pro místní i okolní 
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občany. Pamatuji se, že nejvíce bylo obuvníků a krejčích. Tak v začátku 
dvacátého století, řečeno přesněji v létech 1912 až 1930. Bylo v Dubějovicích 8 
obuvníků a 7 krejčích. Dále to byli dva truhláři, 2 kováři, 3 tesaři, 2 koláři, 5 
zedníků, 1 kožešníci, 1°šofér z povolání, 1 cementář, který měl v Dubějovicích  
výrobu cementových tašek a jiného zboží a 1 zámečník - zbrojař, opravář všech 
zbraní. V té době se všechno opravovalo více než nyní. Byly to oděvy, obuv, 
zemědělské nářadí též muselo být v pořádku a pak když nebylo něco k opravě, 
vyrobili místní, řemeslníci nové. Bylo to pro občany velmi pohodlné  neboť 
veřejných dopravních prostředků bylo mnohem méně a soukromé vůbec žádné. 
Většina těchto řemeslníků měla nějaké 
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hospodářstvíčko a k tomu řemeslu se našla obživa i pro početnou rodinu. Nyní 
v roce 1977 dělá své řemeslo pro občany, jak dnes říkáme melouchem, a to jen o 
svých volných dnech v sobotu a v neděli jen několik zedníků. A nyní se vrátím 
k úvodu tohoto zápisu, k Františku Kulíkovi, jako poslednímu obuvníkovi, který 
své řemeslo provozoval až  téměř do 80 roků svého věku. V poslední době to byly 
opravy obuvi hlavně pracovní, ale práci měl po celý rok. Pro občany a hlavně 
pro zemědělce to bylo stále výhodné, neboť  nemuseli jezdit mimo obec, čímž 
neztráceli čas a také nemuseli dlouho čekat na opravu. Tímto úmrtím zemřela též 
stará tradice domácích řemesel. 
 
Úprava obce 
Z minulého roku zůstalo po provedení kanalizace ještě mnoho práce a to úprava 
povrchu míst, kudy kanalizace vede. Václav Vinš, tajemník MNV, který veškerou 
práci řídí, se se svým pracovním kolektivem dohodl, že rozrušený povrch nad 
kanalizací bude nejlépe upravit chodníky, neboť tato vede po okrajích vozovky. 
Podařilo se hned obstarat betonové desky a obrubníky a práce se započala. 
Jelikož se prováděla brigádnicky jen po normální pracovní době hlavně o 
sobotách, potrvá jistě po celé léto, neboť ani všechny soboty nelze této práci 
věnovat pro jiné úkoly. Mimo vnitřní úpravu v obci se opravuje povrch silnice 
k Souticům. 
 
 
Kronika – strana 130 
 
 
 



 - 57 - 

Zvlášť mokré léto 
Jaro roku 1977 se projevilo dost předčasně a velmi krásně, hlavně v únoru a 
březnu, což probudilo přírodu též předčasně hřejivým sluníčkem. I začátek dubna 
byl pěkný, avšak konec dubna začal mařit všechno to, co se v přírodě těšilo 
z nelepšího života. Přišly šesti až sedmistupňové mrazy a to bylo zlé. Květnové 
pupeny na stromech již před rozvitím přimrzly, tráva přimrzla a přestala růst a 
všechno ostatní v přírodě trpělo zimou. Po deseti dnech mrazy ustaly a vystřídaly 
je časté studené deště, které sice přírodě neuškodily, ale zdržovaly mnohé práce 
venku. Tráva a obilí všechno dohonily, takže senoseč začala dříve než jindy, ale 
pro velmi časté deště se špatně sušilo seno.V tuto dobu se projevila dobrá 
iniciativa družstevníků zemědělců za pomoci mechanizace, což urychlilo sklizeň 
ve chvílích příznivého počasí. Je konec května a deštivé počasí trvá. 
 
Další úmrtí dobrého občana 
Dne 29.července 1977 zemřel Emil Zeman hostinský a vedoucí prodejny toho 
času již na odpočinku. Toto úmrtí zaznamenávám proto, že odešel z obce jeden 
z nejlepších sousedů a kamarádů ve věku 67 roků. Při vyslovení jeho jména, hned 
každý kdo ho znal, viděl před sebou čestného, poctivého hostinského a 
obchodníka, sportovce, hudebníka, kulturního pracovníka a nejlepšího 
kamaráda, který nikdy nezradil a když mu bylo ukřivděno, vždy odpouštěl. Jeho 
zásluhou se pěstoval sport, v mládí nás učil jezdit na kole, 
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 hrát šachy, hrát na housle a být činnými divadelními ochotníky, kde sám nejvíce 
působil. Později jsme se stali požárníky, neboť on sám byl členem od 18 roků 
svého věku. Byl vynikajícím trubačem a v době, kdy ještě nebylo jiného 
poplachového zařízení musel v každé i noční době burcovat občany poplachovou 
trubkou signálem „hoří“, aby přišla rychlá pomoc k požáru. Jindy zas 
doprovázel požárníky na svých slavnostech velmi pěknými fanfárami na trubku, 
jimiž zvláště vynikal. Později zastával funkci jednatele a pak předsedy požárníků 
a uměl skládat plesové pozvánky velmi pěkné a charakteristické veršíky, které 
sami přitahovali mnoho návštěvníků na naše požárnické plesy. Dá se říci, že byl 
duší veškeré veřejné činnosti v obci. 
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Požárníci v Dubějovicích byli nejen dobrými požárníky,ale také dobrými vlastenci a uměli 
rozdávat dobrou náladu a radost. 
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Jako kronikář jsem si dovolil napsat charakteristiku zemřelého Emila Zemana, 
neboť v současné době, tak iniciativního a činného člověka v obci nemáme. 
 
Žně roku 1977 
Tohoto roku přes velmi proměnlivé počasí a jistě vlivem častých dešťů narostla 
bohatá úroda na polích i na loukách, která slibovala nadměrnou sklizeň. Když 
doba sklizně přišla, dostavily se prudké a trvalé deště, které zapříčinily nejdříve 
polehnutí porostů a pak jejich obtížné sklízení. Kombajny čekaly mnoho dní, aby 
využily své schopnosti, které jsou skutečně vynikající. Pokud se podařilo sklidit 
některé ječmeny, bylo zjištěno, že jejich výnosy se pohybují od 40 do 50q 
z hektaru. Špatné a deštivé počasí 
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trvá, na polích je ještě mnoho obilí a kalendář ukazuje 20 srpna. Snad o měsíc 
později napíši lepší zprávy. 
 

 

Autorem těchto veršíků byl zasloužilý člen požárního sboru – hostinský - Emil Zeman  
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Hojnost hub 
Deštivé počasí ve žních je opravdu nežádoucí, ale ostatní rostliny si nestěžují. 
Naroste mnoho trávy a jiných zemědělských krmiv. Mimo zemědělství mají též 
letošního roku pěkné žně houbaři. Necelý kilometr od Dubějovic směrem na Trh. 
Štěpánov je dubový les, který je v posledních několika létech v našem kraji 
štědrým dárcem pravých hříbků dubáků. Od jara a po celé léto se doubí jen 
hemží houbaři a každý najde. Letos, roku 1977, vlivem dostatečné vláhy, 
narostou houby ve všech lesích. Jsou to houby jak říkáme míchané. Panské 
hříbky, sameťáci, kačenky, bedly jedlé, masáci, klouzky a celá řada jiných 
jedlých hub. Tyto názvy nejsou snad správné, odborné, ale my je tak od dávna 
nazýváme. V současné době jsou lesy stále plné lidí, neboť motorismus nezná 
velké vzdálenosti a tak vidíme značky aut houbařů i z jiných vzdálených okresů. 
 
Žně 1977 skončily 
Již delší dobu, o žních známe heslo – boj o zrno-. Letošní žně se toto heslo 
uplatňovalo po celou dobu sklizně, neboť stálé a vydatné deště neznaly slitování 
se zemědělci, kteří skutečně o to zrno velmi těžce bojovali. Ve sloučeném 
Jednotném zemědělském družstvu Trhový Štěpánov, kam patří i naše obec 
Dubějovice, bylo připraveno 13 kombajnů jako útočná brigáda, avšak jen po 
chvilkách mohly vyjíždět do polí, kde čekalo polehlé a přezrálé obilí. Situace se 
zdála úplně beznadějná 
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na sklizení tak pěkné úrody. Avšak pohotovost a rychlé využití příhodných 
okamžiků, šikovnost a zkušenost kombajnérů, přece jen zvítězily a 3. září v našem 
JZD žně skončily. Obilí bylo sklizeno všechno, ale přece jen z citelnými ztrátami 
zrna i slámy. Ječmen, že byl sklizen ještě za příhodného počasí, tak měl u 
Dubějovic výnos 49q po hektaru. Ostatní obilí sklizené za nepříznivého počasí 
dávalo v průměru 28q, neboť velké procento zrna se nezadržitelně vysypalo do 
země. Přesto však státní plán nákupu byl splněn přes 100 % a ostatní dávky 
družstevní zůstaly též podle plánu. Nyní jsou ohroženy brambory. 
 
Ovoce r. 1977 
Zmíněné jarní mrazy ke konci dubna, měly skutečně neblahý vliv na úrodu 
některého ovoce. Nejvíce utrpěly stromy ranných odrůd, neboť měly velmi 
vybujelé květné pupeny a ty přimrzly. Dnes 25 září je snadné zhodnotit úrodu 
ovoce, na níž působilo toho roku několik povětrnostních vlivů. Z jara pozdní 
mrazy, později do květu deště a většinu léta studeno. Úroda jablek je 
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podprůměrná a ještě trpí velkým opadem se  stromů a červivostí. Tento velký 
opad nezralého ovoce si vysvětlujeme přesycením půdy vodou a proto se ovoce 
neudrželo do uzrání na stromech. Naproti domu je hojná úroda švestek. Na ně 
též škodlivě působí trvalé deště, neboť předčasně praskají a zahnívají. I 
některých odrůd hrušek je hodně, ale pro nedostatek slunce nejsou kvalitní. 
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Ubývá lesních plodů 
Naše lesy jsou v posledních dvaceti létech obhospodařovány jiným způsobem než  
tomu bylo dříve. My starší si pamatujeme a sami jsme tak v lesích pracovali, že 
lesní porosty byly pěstovány odděleně podle druhů a tak se snadno sledoval 
jejich růst a věk. Podle růstu se dělaly uvolňovací probírky a pak po jejich 
vyspělosti vykácení celých pasek. Po odklizení dřeva se prodávaly pařezy, které 
se vydobily ze země, kteráž se tímto zkypřila a vyvzdušnila a nechala do jara 
usadit. Z jara se do této připravené paseky vysazovaly mladé tříleté stromečky 
jiného druhu, jimž se velmi dobře dařilo. V současné době se paseky nekácejí, ale 
dělají se jen stále probírky. Nakonec zůstane jen několik přestárlých stromů, 
v nichž se drží škodlivý hmyz, půda pod nimi zarůstá plevelem a divokou směsí 
trávy. Do této divočiny se vysazují 20 cm vysoké stromečky, které nemají vzduch 
ani slunce. V takovémto prostředí neroste nic, ani jahody nebo maliny a 
zanedlouho neporostou ani houby. V současné době se tomu říká ekonomické 
obhospodařování lesů, ale nám starším se to nelíbí. 
 
Sklizeň bramborů 
Jelikož žně probíhaly za velmi špatného  počasí, tak zemědělci se obávali sklizně 
bramborů, neboť tato je též velmi obtížná za dešťů. Ale jak se říká nikdy nebylo 
tak zle, aby nebylo lépe. Počasí se umoudřilo a sklizeň bramborů proběhla 
úspěšně. Největší podíl na sklizni měly bramborové kombajny. Úroda byla 
bohatá. 
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Veřejná slavnostní schůze k 60 výročí VŘSR 
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Dne 21. Října 1977 se konala v Dubějovicích v místnosti MNV veřejná schůze 
občanů k 60 výročí „Velké říjnové socialistické revoluce“ za účasti 40 občanů. 
Schůzi zahájil tajemník MNV s. Václav Vinš. Po zahájení přednesli pionýři pěkné 
verše, které charakterizovaly  dobu Velké socialistické revoluce. Dále přednesl 
naplňující projev  předseda MNV s. Johanis z Trh. Štěpánova. Byla zde přítomná 
zástupkyně ONV s. Kohoutková z Benešova, která schůzi velmi pěkně zhodnotila. 
Jelikož verše pionýrů byly zvlášť vybrané pro tuto oslavu, ukládám je jako 
přílohu ke kronice –: 
 
Karel Toman – Lenin 
Ten den přišel tak, jako všechny jiné. 
Nezhaslo slunce, ale umřel člověk, a že byl velký, zem se zapotácela jak lodička, 
Když veslař vyskočí z ní na břeh. 
Širou Rusí smuteční písně zakvílely, neseny větrem po sněhových pláních, 
Smuteční písně rozhoupali srdce miliónů,  
A všichni chudí světa i pokorní zaplakali. 
Přednesl : Antonín Vošický, 10 let 
 
Sedmý listopad v Moskvě – Samuil Maršak 
Rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. 
Podívej se oknem: všude v ulicích je všechno rudé. 
Každé okno, každá střecha, jakoby dnes hořela. 
Tam, kde jindy tramvaj spěchá,  
kapela jde zvesela. 
Celá země i my děti velký svátek máme dnes. 
Rudý balónek můj letí přímo k obloze se vznes -. 
Přednesla : Helena Vošická – 8 let 
 
Jevgenij Dolmatovskij – Hrdina 
S veselým srdcem, límec od jíní, vrací se voják do své dědiny. 
Otcovský dům a za ním známá stráň, korouhvička a zahrádka jak dlaň. 
Rozepjal plášť …  Konečně tedy cíl! 
A vichr za ním dveře přirazil. 
Mamince spadlo šití do klína a plna štěstí syna objímá. 
Děti má přece skoro každý z nás, jejího však zve synem – celá vlast. 
A přesto sama musí všechno nést, mít místo pro radost i pro bolest. 
Syn sundal přilbu, ulehčeně vzdych, a matka vidí – vlasy má jak sníh. 
Přednesla :Pavla Kadeřábková – 8 let 
 
Zhodnocení  úpravy obce 
Okresní týdenník „Jiskra“, vydávaný OV KSČ  a ONV v Benešově, přinesl dne 2. 
prosince  1977  tento článek: 
Vesnice jako ze škatulky 
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Předseda MNV v Trhovém Štěpánově, soudruh Johanis byl jistě mile překvapen 
výkonem čiperné party brigádníků v připojené obci Dubějovice, kterou navštívil 
při závěrečné sobotní brigádě, organizované na počest 60 výročí VŘSR.. Pod 
vedením předsedy občanského výboru V. Vinše, sehranými pohyby dokončovalo 
kanalizaci 11 brigádníků vesměs svazáků, kladením cementových rour 
„padesátek“. Celkem jich za sobotu uložili do betonu 42 a to vše kromě výkopu, 
ručně. Úspěšná brigáda v Dubějovicích byla tečkou za letošní akcí „Z“ 
v hodnotě 75 tisíc Kčs, při které bylo během roku odpracováno víc jak 5000 
hodin. Jaké to musí být pochopení občanů a jak soudružská spolupráce, když 
obec Dubějovice má jen 134 obyvatel. Výsledky spolupráce 
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jsou vidět v Dubějovicích na každém kroku. Nové chodníky, kanalizace, 
květinová výsadba, nová požární zbrojnice, autobusová čekárna, každý domek 
jako klícka, prostě vesnice jak ze škatulky. Stojí za to si vzít příklad z této 
pracovitosti a péče o životní prostředí                      tčk ------------- 
Toto veřejné zhodnocení je důkazem a potvrzením předchozích zápisů v této 
kronice, které jsem podle skutečnosti vždy zapisoval. Je také odměnou a 
povzbuzením pro další veřejnou činnost všem, kdo se na zvelebení obce podíleli, 
neboť práce je ještě mnoho a oni se nevzdají. 
 
Dostatek pracovních možností a výdělku 
Současná životní úroveň všech občanů dokazuje, že socialistický řád v našem 
státě je tou nejlepší a nejspolehlivější zárukou dobrého žití lidu nejen ve městě, 
ale i na vesnici, když chtějí všichni pracovat. Vzpomínám si, jak jsme za první 
republiky sháněli práci a to jakoukoli a jakkoli daleko od svého bydliště a bez 
veřejných dopravních prostředků. Hned předešlý zápis nám říká, kolik peněz si 
bylo možno vydělat po sobotách brigádnicky na akci „Z“ v roce 1977. Bylo to 75 
tisíc Kčs přímo v obci mimo své zaměstnání. V současné době je v Dubějovicích 
38 důchodců. Z toho 2 invalidní předčasně. Těchto 38 důchodců pobírá měsíčně 
cca 32 tisíc Kčs. Dále z těchto 38 chodí ještě 16 do zaměstnání. Velká většina 
jich pracuje v Jednotném zemědělském družstvu, kde jsou velmi pěkné podmínky, 
neboť každý člen, tedy i důchodce, má nárok na určené dávky obilí 
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a brambor, čímž si může, chovem domácího zvířectva zvýšit a vylepšit další 
úsporu při nákupu potravin.Není třeba mnoho slov k tomu, abychom v těchto 
možnostech viděli výsledky životní úrovně. Je to výstavba, bytová zařízení, 
automatické pračky, v každé domácnosti i několik rozhlasových přijímačů a 
televizor, v současné době r. 1977 ve 42 obydlených domech je 17 automobilů a 
téměř tolik motocyklů. Mimo to každý občan má dostatek i moderního oblečení. 
Dalo by se k této charakteristice obce napsat ještě mnohem více, ale toto bohatě 
stačí na přirovnání k době předmnichovské republiky , což můžeme ohodnotit jen 
my starší, kteří jsme v ní ještě žili.  
 
Malá kulturní činnost v roce 1977 
Největší kulturní činnost v Dubějovicích vytvářela tradičně organizace 
požárníků, neboť je stále nejpočetnější složkou NF (národní fronty) v obci. Od 
roku 1969, kdy byl pořádán poslední požárnický ples, je kulturní činnost 
omezena, neboť majitelé budovy pohostinství Zemanovi, použili jednu třetinu 
sálu na zařízení prodejny potravinového zboží. Ostatní část sálu používají jako 
sklad prodejny. Proti této adaptaci, kterou provedli sami ve svém objektu, neměl 
nikdo z veřejných činitelů námitek a tak skončily všechny možnosti k doplňování 
kulturního života v obci. Proto při výroční schůzi konané 25 prosince 1977., 
dojednali požárníci již předem připravovaný ples, který se má konat v Souticích 
v sále „Jednoty“ dne 7 ledna 1978. Jedinou kulturně vzdělávací činností je 
celoroční půjčování knih v obecní veřejné knihovně, kterou v současné době vede 
soudružka Jarča Dekarliová. 
 
 
 
Kronika – strana 138 
 
 
 
Půjčovním dnem je každé úterý v 19 hodin. Mimo to soudružka Dekarliová 
organizuje několikrát do roka sportovní pochody s mládeží, při nichž se 
ohodnocují nejlepší výkony zdatnosti, vtipu a jiné  zábavy. Taneční zábavy, 
estrády nebo jiné podobné akce, které vyžadují za nepříznivého počasí větší 
kulturní místnost jako je taneční sál. jsou v současné době v Dubějovicích 
vyloučeny. 
 
Na závěr roku 1977 statistika obyvatel 
Již několikrát  jsem se v této kronice zmínil o trvalém vylidňování vesnic a proto 
se zájmem sleduji tento stav v naší obci Dubějovicích. Největší pohyb 
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obyvatelstva začal po roce 1945, kdy se lidem naskytla možnost v prvé řadě 
osídlit pohraničí a po roce 1948 si najít trvalá bydliště i zaměstnání po celé 
republice. Tak v květnu roku 1945 bylo v Dubějovicích kolem 220 obyvatel a nyní 
ke konci roku 1977 už jen 131. Od minulého roku 1976, tedy za jeden rok je 
úbytek 6 obyvatel. V poslední době tento stav zapříčiňuje více úmrtí než 
narození. Avšak odchod mladých z obce je již pravidelný, neboť někteří odejdou 
kvůli profesi svého povolání a jiní se jinam ožení nebo provdají. 
                                 Zapsal kronikář Stan. Žáček 
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Rok 1978 
Dne 7 ledna t.r. uskutečnili dubějovičtí požárníci svůj tradiční ples v Souticích 
v sále Jednoty dříve u Petrů. V současné době je konání plesu v jiné obci 
poněkud obtížná záležitost, neboť je spojená s mnoha starostmi. Především se 
jedná o hlavní podmínku podniku a to, zda se vyrovnají výdaji z výtěžku, neboť 
požární sbor nemá peníze uhrazovat vzniknuvší schodek. Dále je to zajišťování 
tomboly a převezení do Soutic. Je to pak výzdoba sálu a mnoho jiných věcí 
k zajišťování dobrého průběhu tak tradičního plesu. O tom všem se předem 
mnoho diskutovalo. Na konec všechno dobře dopadlo. Návštěva hostů byla 
hojná, tombola bohatá a tedy i výsledek uspokojující, neboť  finanční bilance 
dopadla též dobře. Ples se všem přítomným líbil a požárníci mají ve své kulturní 
činnosti o jednu hvězdičku více. 
 
Oslava ČSČK 
Oslavu  k mezinárodnímu dni žen uspořádala organizace Československého  
červeného kříže v Dubějovicích dne 10 března 1978 v zasedací síni MNV 
v Dubějovicích, neboť organizace je složena převážně z žen. Hlavní slovo měli 
pionýři, kteří svými přednesenými verši vyjádřili ženám uznání za jejich obětavou 
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každodenní práci nejen pro své rodiny, ale i pro veřejný život mimo domov. Po 
všech projevech uznání, následovalo pohoštění pro všechny přítomné sladkými 
zákusky a navíc pak pionýři ještě donášeli stejné porce ženám domů, které se 
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nemohly slavnosti zúčastnit. Všem to bylo velmi milé, neboť tím byla projevena 
soudružnost žen na vesnici. 
 
Jarní vejšlap mladých 
Základní organizace Svazu socialistické mládeže v Dubějovicích, uspořádala 
opět svůj pravidelný „jarní vejšlap“ po předem určené několika kilometrové 
trase. V sobotu ráno dne 25.3.1978 se sešlo k deváté hodině před klubovnou 19 
účastníků pochodu. Jejich věk byl velmi rozdílný. Nejmladšímu bylo 9 a 
nejstaršímu přes 20 roků. Přišli řádně vyzbrojeni jak oblečením tak i jídlem na 
celý den. Podle věku to tedy byli pionýři a svazáci. Vedoucího jim tento den dělal 
Jiří Vošický mladší, čp,.19 toho času student na vysoké škole ekonomické 
v Praze. Všem zúčastněným byla znovu připomenuta trasa a celodenní program. 
Směr trasy byl z Dubějovic do Javorníka, dále javornická hůra, Peklo za hůrou, 
les Cípy a zpět do Dubějovic. Délka trasy cca 13 km. Program cestou byl 
následující“ jako svačina bylo 
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opékání vuřtů .Po svačině pořádány soutěže jako stoj na hlavě, běh dvojic se 
svázanýma nohama, běh dvojic s jedním na zádech a další podobné soutěže. 
Všichni účastníci pochodu prožili pěkný den a projevili přání na další „vejšlap“. 
Vrátili se po sedmnácté hodině do Dubějovic plni pěkných dojmů a zážitků, které 
jim určitě nebyly ke škodě. 
 
Zemědělské jarní práce 
Sdružené Jednotné zemědělské družstvo nemá již v jednotlivých fázích 
zemědělské výroby tolik problémů, jako tomu bylo v menších celcích. Nyní je 
dostatek velkých strojů a traktorů, je mnohem více přípravných a skladovacích 
prostorů pro sadbu a osivo a když poslouží počasí, tak ostatní občané mimo 
zemědělce ani neví, co se na polích děje a jsou překvapeni když slyší, že je zaseto 
a zasázeny brambory. Letošního roku skončilo jarní setí a zasázení brambor již 
před 1 májem. 
 
Národní směna 
V sobotu 22 dubna byla vyhlášena národní směna na úklid veřejných 
prostranství a kolem budov v obcích. V Dubějovicích s podobnými akcemi nejsou 
nikdy problémy, neboť občané i mládež mají 
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vždy pochopení pro pořádek a kolektivní práci. Tohoto dne se sešlo na návsi 15 
mladých a několik starších, aby svou morální povinnost co nejlépe vykonali. 
Mládež zametla košťaty celé prostranství kolem budovy Národního výboru, 
okopali a ošetřili vysázené růže. Dospělí starší občané za pomoci traktoru 
odklidili zbylý materiál po pracích na komunikacích a chodnících, při čemž 
dokončovali ještě některé úpravy. 
 
Nový majitel v čísle 40 
Domek čp. 40 v Dubějovicích, kterým byl poslední majitel po 40 roků František 
Kulík obuvník, dostal opět nového majitele dne 3.3.1978. Tedy po smrti 
Františka Kulíka zdědil domek jeho syn Josef Kulík bytem v Liberci a ten jej za 
krátko prodal. Novým majitelem je nyní paní Jaroslava Černohorská bytem 
v Praze, rodačka tamtéž. Změna majitele nastala koupí dne 3.3.1978, za odhadní 
cenu 4.825 Kčs. Podle doslechu snad byla skutečná cena o něco větší po 
vzájemné dobrovolné dohodě, kterážto není uvedena. Domek byl úředně vyjmut 
z bytového fondu na rekreační a proto nová majitelka do něho přijíždí jen na 
soboty a neděle a dovolenou. 
                                                Skutečnost ověřil a zapsal kronikář Žáček 
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Opožděné žně 1978 
Rok 1978 je, dá se říci svými rozmary počasí poněkud zvláštní. Zimní období 
probíhalo dosti přijatelně bez velkých mrazů a s normálním sněžením bez 
kalamit. Jaro přišlo též včas a normální. Stromy dobře vegetovaly, ale v nejlepší 
čas pro jarní přírodu, přišlo opět v dubnu a v začátku května několik mrazíků, 
které pokazily všechno, čím se příroda začala chlubit. Zakrátko bylo vidět, jak 
citelně bylo poškozeno mnoho ovocných plodů a celá příroda jakoby ustrnula. 
Celý květen a červen byly provázeny studeným počasím, které přinutilo 
pracovníky v přírodě, aby oblékali zimní oděvy. Nechyběly ani časté a studené 
deště, které sice nebránily růstu obilí a trávy, ale jejich zrání velmi zpožďovaly. 
Následkem toho byly o mnoho zpožděny žně a jejich zahájení počalo až kolem 10 
srpna. Žně byly citelně přerušovány deštěm a pro dnes, kdy činím zápis, tj. 27 
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srpna, je na polích ke sklizni v našem JZD, ještě asi 15% obilí. Oproti jiným 
rokům je to velké zpoždění. Když píši že je to letos poněkud zvláštní rok, mohu to 
dokumentovat tím, že je mnohem méně ovoce, téměř žádné houby oproti roku 
loňskému a neurodily se vůbec žádné borůvky. Krásné letní dny by se lehce 
spočítaly na prstech. 
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Opět tragická smrt mladého občana 1978 
V roce 1969 jak je již v kronice poznamenáno, byla rodina Mejšnerova čp. 14, 
postižena tragickou smrtí svého jedenáctiletého synka Jaroslava. Po devíti létech 
se rodiče zhroutili po druhé, neboť jim tragicky odešel druhý syn Zdeněk ve věku 
23 roků, ne svoji vinou. V červenci o své dovolené byl u  Českých Budějovic 
sražen osobním autem při chůzi po silnici a za 3 dny dokončil svůj mladý život 
v budějovické nemocnici. 
 
Žně 1978 skončeny 
Nepříznivé počasí v tomto roce ohrožovalo letošní úrodu a velmi znervózňovalo 
zemědělské pracovníky. Avšak pevná vůle, velká snaha a přičinění žňových 
dělníků a dobré stroje, zvládly kolektivně tak velký úkol jako je sklizeň všech 
obilovin u sedmi obcí JZD Trhový Štěpánov za zvláště těžkých podmínek do 30 
srpna. Trochu pomaleji se sklízí sláma a len, neboť časté dešťové přeháňky 
nedovolují soustavně pracovat. Nutno ale připomenout, že všechny tyto potíže 
vynahradila skutečná sklizeň. Hektarové výnosy překonaly letos všechny 
předchozí. Podle informace funkcionářů JZD zaznamenávám 61 q na jenom 
honu u ječmene a 59q u pšenice. Toto ovšem není průměr. U žita to bylo stejné, 
průměrně 28 q po hektaru. 
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Celkový průměrný výnos činí 42 q obilí po hektaru. Dobrou úrodu též očekáváme 
u brambor což je velmi potěšitelné pro tento zemědělský rok. Zřejmě jsou též 
spokojeni všichni družstevníci, neboť jejich životní úroveň má stálý vzestup. 
Všichni členové družstva dostávají jako naturální dávky obilí a brambor za 
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normální prodejní cenu. Jsou to 3q pšenice, 3q ječmene a 6 až 8q brambor. Tyto 
dávky umožňují družstevníkům chovat pro sebe domácí zvířectvo, což je nemalý 
přídavek na zpestření a zlevnění spotřeby masných poživatin.  A nyní dodatečný 
zápis ke sklizni brambor. Úroda brambor v r. 1978 byla skutečně dobrá a proto 
dostali družstevníci oproti předchozím rokům zvýšenou dávku brambor z 8 na 
10q a navíc 2q pšenice. 
 
Úroda ovoce 
Předešlé zápisy sdělují, že rok 1978 byl zvláštní svými rozmary počasí, avšak 
sklizeň obilovin a jiných zemědělských plodin byla hojná přes všechny 
povětrnostní nesnáze. Jiné výsledky však byly u ovoce a lesních plodin. Tak hned 
časně z jara přišly mrazíky do nejlepšího květu rannějšího ovoce, což zanechalo 
první neblahé následky na ovoci. Třešně byly toho roku vzácností, hrušky téměř 
žádné , švestky jen místy a jablka pokud se urodila byla velmi skvrnitá, 
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popraskaná a méně chutná než za normálního počasí. Borůvky v lesích nebyly 
vůbec žádné a houby se objevily v nepatrném množství. Tento zápis pořizuji jako 
poučení, že vlivy počasí nepůsobí vždy na všechny plodiny stejně a sebe 
zkušenější člověk nemůže odhadnout potřeby a štědrost země. 
 
Veřejná schůze 
Dne 13 listopadu 1978 byla konána veřejná schůze občanů v Dubějovicích, na 
které byli též přítomni zástupci Okresního nár. výboru z Benešova. Na této schůzi 
se občané seznámili s činností Národního výboru za celý uplynulý rok 1978. Na 
úvod schůze vystoupili pionýři, žáci devítileté školy za řízení učitelky s . 
Horáčkové, s kulturní vložkou, v níž přednesli pěkné budovatelské verše. Po 
tomto vystoupení následoval projev tajemníka MNV s. Vinše na téma 
socialistického budování mládeže a její činnosti v obci. Dále zdůraznil celkový 
význam socialistického budování a jeho výsledky odrážející se hmotně v životní 
úrovni občanů. Například konstatoval, že v současné době vlastní téměř každá 
druhá rodina osobní automobil, v každé domácnosti televizor a radiopřijímač, 
ledničku a mnoho jiných spotře- 
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bičů, tedy pomocníků pro pohodlí lidí. Je též zjištěna skutečnost, že pošta Trhový 
Štěpánov vyplácí pro svůj obvod MNV 480 000 Kčs důchodového zabezpečení. 
K tomuto faktu možno dodat, že na jednoho důchodce připadá průměrně kolem 
jednoho tisíce Kčs. Ve školního roku  1978 byly zrušeny školy pro nedostatečný 
počet žáků v oblasti Trhového Štěpánova a to v Souticích a Hulicích. Na štěstí se 
tento problém vyřešil bez velkých potíží, neboť škola v Trhovém Štěpánově 
zajistila převzetí dětí z obou obcí. Dále projev a informace s. Vinše, byly 
zaměřeny na plnění volebního programu ve všech přidružených obcích. Tak 
v Trhovém Štěpánově bude tento rok dokončena stavba mateřské školy, která má 
kapacitu 60 dětí se vším příslušenstvím, včetně bytu pro školního správce. 
V Sedmpanech se dokončuje stavba nové prodejny potravinového zboží, velmi 
pěkně zařízená, která je vybudována v akci „Z“ místními občany i řemeslníky 
stavbaři. Ve Střechově byla započata též stavba nové prodejny potravinového 
zboží, která bude dokončena v roce 1979, také v akci „Z“. Po projevu a 
informacích s. Vinše byla zahájena diskuse. Jako první připomínka byla 
k dobudování silničky z Dubějovic do Soutic, která je dobře sjízdná 
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Po celém bývalém dubějovském katastru asi polovina celé trasy a zbývá tedy jen 
něco přes kilometr na dokončení do Soutic. O tomto kousku silnice se jedná již 
44 roků, kdy dubějovští dokončili úsek po svém katastru a tento zbytek měla 
dokončit obec Soutice po své  katastru. Obec Dubějovice patřila a dosud patří 
k Souticům farností a hřbitovem, tehdy ještě školou a poštou. Dnes by to byla 
velmi příhodná příjezdová cesta na dálnici. Dále byla též zmínka o vybudování 
vodovodu pro Dubějovice, neboť tato obec po celá léta v době nepravidelných 
dešťů trpí nedostatkem vody. Tento problém však zůstává nadále otazníkem. 
V dalších informacích se občané dověděli o příčině snížení dávek uhlí pro 
domácnosti a bylo jim nabídnuto palivové dřevo v uhelných skladech za sníženou 
cenu a to 100 kg za 10 Kčs Musím konstatovat, že tato veřejná schůze měla svou  
úroveň.. 
                         Na schůzi byl přítomen a zapsal kronikář Stanislav Žáček 
 
Výlov rybníku na návsi 
Po velmi dlouhou dobu se v rybníku na návsi nedařil chov kaprů a to z několika 
důvodů. Tak v prvé řadě to byl poměrně velký příliv močůvky ze stájí soukromých 
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zemědělců, kteří neměli vybudovanou vlastní jímku. Za druhé to byla malá 
hloubka od hladiny ke dnu, kde 
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kapři potřebují přezimovat u dna a v klidu a tak se stávalo, jak to na vesnici 
bývá, že po celou zimu na ledě rybníku se schází mládež na bruslení, hraje se 
hokej apod. Při nízké vodě se kapři pohybem ledu a vody zvedli ode dna a už 
během zimy bylo vidět na spodu ledu mrtvé přimrzlé ryby a pak z jara po roztátí 
byl vidět celkový úhyn, téměř všech kaprů. Až v roce 1969 byl rybník vybagrován 
do hloubky 4 m a od té doby se kapři, pokud bylo možno opatřit mladou násadu, 
dali vypěstovat do normální velikosti a váhy. O tento chov byť i jen v malém 
měřítku se stará tajemník MNV Václav Vinš s kolektivem mladých rybářů. Při 
výlovu dbá na to, aby se kapři dostali do každé domácnosti v obci za cenu 10 Kčs 
za jeden kus. Za stržené peníze obstarává nákup nové násady. Poslední výlov se 
provedl 19 listopadu 1978 a opět byli podělení všichni zájemci. 
 
Záznam o rozmarech počasí 
Podzim roku 1978 byl nad očekávání velmi příznivý pro dokončení některých 
zemědělských prací, hlavně sklizení posledních plodin jako je krmná řepa. Do 23 
listopadu se dalo velmi dobře pracovat venku v přírodě. Až 23 listopadu napadlo 
asi 10 cm sněhu na nezamrzlou zem a byl stále vlhký. Dne  7 prosince začal 
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opět sníh padat nepřetržitě až do výšky 28 až 30 cm a sále vlhký. Pod jeho tíhou 
vzniklo v lesích mnoho polomů, nastaly vážné poruchy na elektrickém vedení, 
některé silnice byly nesjízdné a mnoho jiných nesnází zapříčinily hromady sněhu. 
Za krátko přišla obleva a týden před vánocemi bylo již jako z jara a bez sněhu. 
Tento týden od vánoc do Silvestra byl velmi teplý až k neuvěření a právě 31 
prosince ukazoval teploměr 14 stupňů nad nulou. Z meteorologických zpráv 
v rozhlase, jsme slyšeli předpověď počasí na příští den tj. 1 leden 1979, že přijde 
mráz 18 stupňů pod nulou, který do rána skutečně přišel. Již tento první mráz 
natropil mnohým lidem mnoho starostí a škody, kteří s tím nepočítali. Téměř dva 
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týdny tyto mrazy řádily, což se silně projevilo v narušení národního 
hospodářství. 
 
Stručná charakteristika života lidí v Dubějovicích 
Ke  konci roku 1978 má obec Dubějovice 131 obyvatel. Z toho je 101 dospělých 
a 30 mladistvých. Ze 30 mladistvých je 10 studujících na různých školách, 9 
chodí do základní devítileté školy do Trhového Štěpánova a ostatních 11 je věku 
předškolního. Ze 101 dospělých je 40 důchodců, z nichž 3 invalidní, předčasně 
v důchodu. Ze schopných důchodců jich ještě 18 chodí nebo dojíždí do 
zaměstnání. Někteří trvale a někteří přerušovaně. V každé domácnosti se dosud 
pěstuje různé domácí zvířectvo. Jsou to slepice, kachny, husy, králíci a u pěti 
družstevníků je to hovězí dobytek a u více, ještě prasata na domácí porážku. 
Z tohoto rozboru se dá hodnotit snaživost a pracovitost lidí na vesnici, ale také 
celková životní úroveň. Mimo slušné příjmy dostávají zaměstnanci od svých 
závodů krásné rekreace. 


