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úvodní slovo
Text: pisatelka z řad čtenářů
Nastal nám Nový rok a všichni jen
doufáme, že bude tenhle rok daleko lepší
než ten předešlý, aspoň naši politici nám
to slibovali a slibují. No tak trochu s tím
nesouhlasím a myslím, že platí to naše
staré české pravidlo, že o svoje štěstí se
musí postarat každý sám.
A to je problém, o který bych se chtěla
podělit. Jsou různé druhy práce, jak
zajistit rodinu, někdo ráno brzy vstává
a ví, že ho čeká jen každodenní práce,
kdy večer dojde unavený, ale ví, že si tu
výplatu pořádně zasloužil.
Ale jsou dvě nejstarší řemesla, která
přežívají snad každý režim, jedna tahle
zajímavá práce se hodí jen pro ženy, ale
druhou se zabývá daleko více lidí a je to
čím dál horší. Někdo tomu říká krádeže,
někdo čórky, existuje na tuhle práci jistě
text: Za ZŠ a MŠ Dub Mgr. Dana Žílová
více názvů.
Netradičním způsobem zakončili 1. pololetí školního roku žáci a pedagogický Teď nevím jestli je to jen můj dojem nebo
sbor v ZŠ Dub. Namísto učitelek před žáky stanuli Palo Habera, M. D. Rettigová, i váš, ale nezdá se vám, že druhu téhle
Kateřina Neumannová a Pavel Šporcl. Do lavic usedli mimo jiné takové osob- práce se věnuje již moc lidí a hlavně
i v našem okolí se začíná objevovat
nosti jako W. A. Mozart, Ludvík XIV., A. Einstein, prezident republiky Václav daleko více následků téhle práce. Daleko
Klaus, M. Monroe, Ch. Norris, S. Laurinová, Ozák, Josef Macháček a jiní známí více je slyšet po ránu slova “oni nás
sportovci, herci a pohádkové postavy. Každý se musel představit, říci o sobě vykradli“. Samozřejmě jsme rádi, že tahle
pár slov a případně předvést něco ze svého repertoáru nebo své role. Všichni se slova se netýkají nás, ale co když jednou
svého úkolu zhostili velmi odpovědně, takže kromě legrace byla proměna i zají- ano.
î Tahle doba přináší dost nového, někdy
mavá a poučná. Takto strávený den byl příjemný a zdařilý.
pozitivního, ale myslím, že spíš
negativního a tenhle druh práce je čím
dál víc oblíbenější. Nestálo by za to říct
si „už dost“. Tuhle výzvu neposílám
zlodějům, ale nám, lidem, co zde žijeme.
Začněme si trochu více všímat náznaků,
přeci jen v našem okolí žije dost starších
lidí, kteří jsou pro tyhle typy lákadlo.
Trochu více aktivity by nám neuškodilo.
Zvednout se z postele a podívat se, co je
to za hluk třeba u sousedů nám nezabere
až tolik času, podívat se ráno ke starší
sousedce, jestli je v pořádku taky ne.
Všímat si podezřelých lidí, to přece
umíme všichni, tak pro ten Nový rok
to začněme více praktikovat, třeba tím
zachráníme sousedovi jeho majetek.
Myslím, že pocit dobře vykonané práce
si zasloužíme všichni a pocit bezpečného

Den proměn ve VIP osobnosti v ZŠ Dub/

domova také. Děkuji. î

Zprávy ze STROOM Dub/
Do Nového roku v novém
Vzhledem k tomu, že se během minulého roku naše řady úspěšně rozrůstaly a podařilo se nám naplnit kapacitu
zařízení, začalo nám být na dílnách „trochu těsno“. Takže jsme během prosince naše centrum úplně přestavěli. Tam, kde byla dříve společenská místnost, vznikla krásná velká dílna s novými stoly. Z bývalé kanceláře
sociálních pracovnic je útulná klubovna s úžasnou novou televizí, která byla vánočním dárkem pro všechy
uživatele. A povedlo se nám také zařídit místnost pro fyzioterapeutku, která k nám začala koncem minulého
roku pravidelně docházet.
Z celé akce „kulový blesk“ jsme měli trochu obavy, ale výsledek nás přesvědčil o tom, že to nebyla zbytečná
práce. A těší nás o to víc, že každý z nám pomáhal podle svých sil a schopností. V novém prostředí se nám
nejen dobře pracuje, ale i odpočívá.

Nová služba pro uživatele
Od prosince loňského roku jsme rozšířili nabídku o poskytování fyzioterapeutických služeb. Do Centra dochází pravidelně každou středu paní Eva Prášková, která zájemcům z řad uživatelů, ale i zaměstnanců, uleví
od bolesti zad, krční páteře a jiných zdravotních problémů. Již po krátké době se ukázalo, že o tuto službu je
velký zájem a paní fyzioterapeutka má vždy plné ruce práce. A podle ohlasů uživatelů je patrné již teď, že tato
péče přinesla první pozitivní výsledky.

Poděkování
Vážení spoluobčané Dubu, děkujeme všem, kteří nám
do Centra zanesli pytle s látkami. Chtěli jsme Vás jenom poprosit, abyste nám donášeli pouze staré povlečení, prostěradla a ubrusy. O oblečení nemáme zájem.
Děkujeme.

Jak nám můžete pomoci???
Od 14. 12. 2009 máme aktivovanou službu DMS, jejíž prostřednictvím nám můžete pomoci. Veškeré ﬁnanční příspěvky budou použity na
nutnou opravu střechy našeho sociálního centra STROOM Dub o.p.s. a předem za ně velmi děkujeme.
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS STRECHA na číslo 87 777. Cena DMS je 30,- Kč. Centrum STROOM DUB o.p.s. získá z každé
odeslané DMS 27,- Kč. Prostřednictvím DMS můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve
tvaru DMS ROK STRECHA na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30,- Kč. Více na www.darcovskasms.cz
Děkujeme!!!

Zastupitelstvo / text: Jolana Nováková
V naší zasedací místnosti městyse Dub se konalo dne 21. 1. 2011 zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé se sešli v plném počtu a mohli se tak věnovat programu svého zasedání.
Než tu uvedu čemu se toto zasedání věnovalo, chtěla bych připomenout, že zasedání je veřejně přístupné,
můžete se tedy do naší zasedací místnosti dostavit a poslechnout si sami co musí naši zastupitelé v zájmu nás
všech řešit.
Podle programu byla věnována pozornost inventirizaci majetku, bylo shledáno, že tento úkon proběhl řádně
podle předpisů a v platném znění.
Dále byl podán návrh na schválení objektů s kulturně památkovým významem pro městys Dub.
Jsou to tyto objekty: kaple Panny Marie v Dubské Lhotě
kaple sv. Jana z Nepomuku
kaple sv. Václava ve Dvorci
ohradní hřbitovní zeď v Dubu
kašna na náměstí v Dubu
památník obětem I. světové války
kaplička směr Tvrzice
statek Borčice čp. 1
mlýn Dub
Pozornost věnovali i návrhům na schválení rozpočtových změn podle akuální situace v městysu.
Jedním z bodů byl také návrh na schválení vyhlášek týkajících se poplatků TDO. Byly schváleny poplatky se
sazbou v původních relacích. Vzhedem k tomu, že i u nás je třeba likvidovat odpad, který nepatří do kontejnerů byly podány návrhy na uzavření smluv s ﬁrmami provádějící tuto činnost. Je to ﬁrma EKOLAMP , která se
zabývá likvidací zářivek a spořivých žárovek, dále pak ﬁrma RETELA , která likviduje elektro odpad.
Pokud budete potřebovat zlikvidovat zmiňovaný odpad obraťte se na úřad městyse kde se dovíte, jak postupovat.

Z historie Dubu
V současné době žije v Dubu a v sousedních obcích již jen velmi málo pamětníků (a stále ubývají), kteří pamatují, jak
naši předkové chránili kašnu v zimě před zamrznutím.
Kašna byla před zavedením vodovodu jedním z mála zdrojů
pitné a užitkové vody. Zejména část Kostelní ulice neměla
zdroj vody žádný . Voda se donášela nebo dovážela z kašny,
také
od pumpy před domem čp.23 /dnes zasypané/ a nebo
od Laudů /bývalého hostince/.
Aby voda nezamrzala, přikrývala se kašna dřevěnou stříškou.
Ta byla dvojitá a mezera mezi stěnami byla vyplněná slámou.
U kašny byly v roce 1916 vysazeny 3 lípy, z nichž zůstala již
jen jedna a ostatní byly zasazeny později znovu. K výstavbě
kašny došlo pravděpodobně
při povýšení Dubu na městys v r.1869. Dle ústního podání v domě
čp. 8 žil kameník, který kašnu postavil. Jeho jméno není známo.
Bohužel se o vzniku kašny nedochovaly žádné písemné podklady.
Po zavedení vodovodu v roce 1948 vody v kašně a ostatních studních již nebylo potřeba. Kašna osiřela, přítok vody byl
přerušen a zima vykonala své. Mráz potrhal stěny a poničil také dno kašny. Škoda zničené stavební památky.
Uvidíme ještě někdy v kašně vodu? Pokud budeme opravdu chtít, určitě ano!
V místní Jednotě, nalevo od vchodu je umístěna výzva, kterou je potřeba si přečíst a reagovat na ni. Sejde-li se dostatek
podpisů a prostředků, bylo by určitě možné v příštím roce požádat o nějakou ﬁnanční dotaci a pokusit se o generální
opravu.
Josef Matuška

Pozvánky/

Přání

Co nás čeká tento rok na dubském zámku?

Rádi bychom zařadili novou rubriku. Narozeninová
přání pro naše spoluobčany, kteří se právě v tomto
období dožívají významného životního jubilea.
V dnešních listech jsou oslavenci, kteří své narozeniny oslaví v únoru, dále pak oslavenci, které jejich
výročí čeká v březnu tohoto roku.

Právě probíhá vernisáž Ivany Řandové – umělecká
fotograﬁe
20. 3. 2011 – Adolf Hřebík a malíři Šumavy
14 h., galerie
24. 4. 2011 – M. Dunovský – výstava košíků
pí. Paterová – kraslice, paličkování, drátování,
14 h, galerie

Přejeme Vám, abyste měli v životě všechno, co si budete přát, zdraví, štěstí,
mnoho radosti a síly do dalších let.
Gratulujeme!

22. 5. 2011 – Valentin Horba- výstava obrazů
14 h,. galerie
8. 8. 2011 – Jan Novotný, akademický sochař
výstava soch,14h. v obřadní síni

"To co máme, není málo času, spíše je mnoho takového, jehož nedovedeme využít."
Seneca

Závody ve střelbě z historických kuší,
10 h. park

V měsíci únoru slaví:

30. 10. 2011 – Miroslav Pangrác – výstava obrazů
14 h., galerie
26 – 27. 11, 3 – 4. 12, 10 – 11.12, 17 – 18. 12. 2011
adventní prohlídky zámku a vánoční tradice

pan Václav Geier z Dubské Lhoty
pan Karel Hais z Dubu
paní Alena Nováková z Dubu
paní Terezie Řezníková z Javornice

Elektronický zpravodaj /
Chcete dostávat své číslo zpravodaje dříve a ve vyšší
kvalitě? Stačí, když napíšete svou e-mailovou adresu
na: listyzdubu@seznam.cz. Rádi vám je zašleme.
Také uvítáme vaše příspěvky či dotazy. Pokud vám
listy nepřijdou, můžete také touto cestou na to upozornit. Rádi to napravíme.

V měsíci březnu slaví:
pan Milan Bízek z Javornice
pan Josef Čužna z Dubu
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