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DUBANY

SPORTOVNÍPLÁCEK. V Dubanechpřišlo na řadu i bu-
dování sportovníhoplácku.18. dubna 1942obecní za-
stupitelstvo odsouhlasilo a projednalo seSpolkem
Smetana aSdruženímmládeže úpravudolíku zaBera-
novouhospodouna sportovní hřiště. Dopráce se s vel-
kýmelánemdala skupina nadšenců abudovala hřiště,
na kterémse vbudoucnuhrály volejbalové turnaje.

ČESKÁBESEDA.Během roku 1946byly pořádány i různédalší akce, napří-
kladoslava 100. výročí zrušení roboty, dubanský hostinský panBeran zase
pořádal v širokémokolí známéodpolední čaje. Tanecbesedanacvičila a při
různýchpříležitostech ráda zatancovala skupina školáků adorostu pod ve-
denímVlastyČapské.

SPORTVROCE1946. Známébyly turna-
je ve volejbalu, byl také založenSokol.
14.července se konala oslava šedesáti-
letého trvání Sborudobrovolnýchhasičů
vDubanech. Slavnost v obecnímsadě
zahájilo skupinové vystoupení členů
hasičského sboru smládeží.

SÁZENÍ LÍPYSVOBODY1919. Za zvukuhudby šel průvodmládeže, družiček
a četymalých sokolíků, dívek v krojích a členů sborudobrovolných hasičů
kobecnímuúřadu, kdebyla vyzdvižena slavnostně vyzdobená lípa adonese-
na na určenémísto – na náves, před číslo popisné 30.

Založení republiky oslavila obecDubanyvkvětnu 1919
velkolepě sázením lípy Svobody.
Kronika obce památnou chvíli popisuje: „Náves zářila květy
jabloňovými, na domkách třepotaly se prapory a co chvíli
ozývaly se střelné rány.Na travnaténávsi před číslem30
stála slavobrána chvojímakvítímvyzdobená, u které byla
vykopána jámapro lípu Svobody.“
Připojujeme i část projevu, který tehdypronesla jedna z
účastnic. „Ženy české, sestry drahé, v tento památnýden
přísahejme!Až za sto let, až tato lípa budekošatá, až podní
se budouděti, děti našichdětí za večeru scházeti, že budou
vzpomínati nás, které dnes jsmevyvoleny osudembýti
tvůrci jejich lepší budoucnosti, že jichnezklameme.Nanás
budouvzpomínati, buďnámžehnati, nebonámklnouti. V
nás je příští svět, v nás je budoucnost. Adnes, při této dějin-
né chvíli slibujeme, že nezklameme těch, kteří budouponás,
krev svoji, naše děti! Ať vzkvétánaše drahá republika!“
Lípa je dodnes ozdoboudubanskénávsi, právě pod její ko-
runou se konají setkání při různýchobecních oslavách,
sportovníchkláních, při posvícení.
Letos bude obecDubanypořádat oslavu stoleté lípy.

ROK1944. Bombydopadly i na některé vesnice, na
Staré Jesenčany, StarýMateřov a jejich okolí. Dubany
minuly, spadly napole za váhou směremnaMateřov.
V továrněKAPOzahynulomnoho zaměstnanců,mezi
nimi i šestnáctiletá Emilka Tichá zDuban. Posledního
rozloučení a smutečníhoprůvodudo třebosického
kostela a na hřbitov se zúčastnilo velkémnožství lidí.

VROCE1959 zakoupilmístní národní výbor televizor Athos. Většina oby-
vatel byla uvedenímpřijímačedoprovozupříjemněpřekvapena. V kulturní
místnosti v budově čp. 23 to vypadalo jako v kině. Židle obsadili starší oby-
vatelé a děti,mladší dospělí stáli. Ve stejné budově je dnespohostinství
Dubanka, obecní úřad adalší prostory využité jako sklad a archiv obce.
Pardubický deník děkuje starostceDuban IvěKučerové zaposkytnutíma-
teriálů pro tuto stranu. Stranu připravila: Pavlína Roztočilová


