listy z dubu

02/12
2008

úvodní slovo
Pavel Matuška
místostarosta městyse Dub /
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle měsíčníku Listy
z Dubu bych Vás rád informoval
o nových webových stránkách
našeho městyse. Stránky byly
spuštěny na webové adrese
www.dubuprachatic.cz.
Byl jsem pověřen jejich spravováním a aktualizací dat. Protože se
stránky teprve tvoří, je důležitá
i Vaše spolupráce – Vaše náměty
a připomínky. Budu rád, pokud se
vám stránky budou líbit a naleznete
na nich potřebné informace.
Dovolte mi, abych Vám v závěru
tohoto roku popřál pěkné vánoční
svátky a do nového roku hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody. î

Povídání o knihách
s nakladatelem
Ivo Stehlíkem

Výlov rybníka
Radka Matušková ml./
Až do 1. listopadu museli letos čekat
milovníci ryb na dubský výlov. Rybáři
roztáhli své sítě v sobotu už časně ráno.
V rybníku se lovili kapři, štiky, candáti,
líni, sumci, amuři a také bílá ryba s tolstolobikem.
Za hlavního škůdce ryb je rybáři považovaná vydra, která bohužel pytlačí
i v našem rybníku. Ale přesto byl letošní
výlov mimořádně úspěšný nejen množstvím ryb, ale i počtem účastníků.
Během výlovu hrála kapela, zájemci si
kupovali ryby, byla možnost občerstvení

Foto: Radka Matušková ml.
a drobných nákupů u stánků. Na výlov
se přišli podívat nejen místní, ale i lidé
z širokého okolí.
Mateřské centrum DUPY DUB připravilo pro děti soutěže s rybářskou tématikou. Zasoutěžit si přišlo kolem čtyřiceti
dětí. Vítězové byli oceněni diplomem
a medailí, avšak všichni si odnesli kromě zážitků i sladkost a malou hračku.
A tak se už těšíme na ten další.
î

V pátek 28. 11. přijal naše pozvání
na čaj o páté nakladatel Ivo Stehlík. Všichni návštěvníci Mateřského
a komunitního centra měli možnost
dozvědět se více o počátcích rodinného nakladatelství, domácím vzdělávání, ale i psaní dřevorubeckých
pohádek. Většina účastníků využila možnosti nákupu knih pro radost
i pod stromeček.
î

Pozvánky na aktuální akce
Mateřské centrum
zve všechny děti 3. 12. 2008 od 14h na Mikulášské vaření
vaření pro děti „ve stylu“ Mikuláše, čerta, anděla…
ve spolupráci se školní družinou

Příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce mnoho
zdraví, štěstí, spokojenosti
přeje všem občanům městyse Dub

Zámecká galerie Dub
Vás srdečně zve dne 7. 12. 2008 ve 14h na vernisáž výstavy
Markétka a Jana Hadová Vánoční perníčky
Výstava potrvá do 15. 12. 2008 denně od 9.00 do 17.00
za přítomnosti majitelů zámku (tel. 603 750 056)

starosta městyse Dub
Antonín Řádek

19. 12. 2008 od 10h
Výstava dětských prací – každoroční výstava prací dětí MŠ,
ZŠ a MC Dub, vernisáž za účasti autorů spojená se zpíváním
koled a ochutnávkou vánočního cukroví
Výstava potrvá do 1. 1. 2009
ZŠ a MŠ Dub
Vás srdečně zve dne 18. 12. 2008 od 17h
na tradiční Zpívání na rynečku na návsi v Dubu spojené
s dalším veřejným vystoupením sboru Dubské ratolesti

Připravujeme
již druhým rokem Novoroční výstup na Helfenburk,
udělejte něco pro své zdraví a vypravte se 1. 1. 2009
odpoledne na nedalekou zříceninu. Odměnou vám bude
pamětní list s pořadovým číslem.

Vyjádření ministra zemědělství
k naší petici proti rušení
poštovních úřadů
V minulém měsíci jsme získali písemnou reakci jednoho
z oslovených – ministra zemědělství Petra Gandaloviče.
Přestože v rámci kompetencí Ministerstva zemědělství
není možnost zabránit rušení malých pošt a v Programu
rozvoje venkova jsou pouze projektové dotace, vyjádření
pana ministra zní: „Ve Vašich aktivitách proti rušení
poštovních úřadů Vás budu v rámci možností mého
resortu podporovat“.

Retro
Slepice a fotbal
Ve Státním okresním archivu v Prachaticích jsem si nechala
vyhledat první a poslední zachovaný dubský zpravodaj.
První – s názvem „Dubské noviny“ vyšel v únoru 1960. Formát je totožný se současným – oboustranná A4, na titulní straně se dozvíte, že: „JZD hodlá v nejkratší době skoncovat se
studeným odchovem strojů a vozů na návsi a volných prostorách a tak se ušetří velké hodnoty na společném družstevním
majetku, zlepší se vzhled náměstí a zmenší se možnost úrazu
dětí.“ O kousek dál je pod titulkem JEN TAK DÁL! Zveřejněna informace, že: „Družstevní slepice snesly v lednu o 90%
vajec víc než stanovil plán. Jsou však nespokojeny – štípají se.
Potřebovaly by živočišnou bílkovinu. Statkové slepice snesly
10,34 vajec na kus a měsíc“.
Druhé – s názvem „Dubská kronika“ jsou z června roku 1978.
Formátem velkorysé – 18 stran A5. Jak jsme si v té době vedli
v kopané? Cituji: „Závěr sezony okresního přeboru v kopané
potvrdil, že družstvo kopané naší TJ je v okresním přeboru
nejlepší. Vyhrálo v posledních třech zápasech nad mužstvy,
která byla v horní polovině tabulky. V konečném hodnocení
obsadilo mužstvo TJ Dub první místo a stalo se přeborníkem
okresu pro rok 1978 a postoupilo do krajské soutěže I.B třídy.
V historii oddílu kopané je to zatím největší úspěch o který
se zasloužili jak hráči tak i funkcionáři tělovýchovné jednoty. Hráči, kteří se zasloužili o to, že mužstvo kopané se stalo
v sezoně 1977/78 přeborníkem okresu a postoupilo do I.B třídy: Michálek Jan, Chromý Jaroslav, Prášek Jiří, Barcal Josef,
Mühlstein Jiří, Hrneček František, Švec Jan, Lád František,
Lád Jindřich, Michálek Jiří, Šuba Jan, Černý Pavel, Vašíček
Jaromír, Kukla Jindřich, Čech František, Sebera František.“
Jak jsme na tom po třiceti letech?
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V předešlých dvou číslech Listů z Dubu jsme Vám dávali
prostor k vyjádření Vašich podnětů, názorů či připomínek
formou anket. Vzhledem k tomu, že návratnost je minimální (celkem tři lístky!), prosíme Vás o jejich dodatečné vyplnění.

V příštím čísle
O připravovaném restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a případné obnově dalších památek.

