listy z dubu
Finanční příspěvky na letní tábory/ KK
Od počátku roku konzultujeme s MPSV
možnosti využití neinvestiční dotace související
s oceněním Obec přátelská rodině, které získal
Městys Dub v loňském roce.
Již víme, že část těchto prostředků bude uvolněna na příspěvky na dětské prázdninové tábory.
Máte tak jedinečnou možnost zajistit svým dětem kvalitní náplň volného času v době, kterou
musíte trávit v zaměstnání.
Každé dítě od 4 do 15 let s trvalým bydlištěm na
území městyse Dub má nárok na příspěvek
ve výši 2.000,- Kč na účast na dětském letním
táboře v sezóně 2009.
Postup vyplacení příspěvku:
O příspěvek můžete zažádat v průběhu měsíce
dubna vyplněním níže uvedeného „formuláře“
(případně kopie formuláře) z tohoto zpravodaje
a jeho odevzdáním na úřadě Městyse, abychom
věděli, jak velkou částku z dotace uvolnit na tuto
formu přímé podpory.

Zóna aktivního
odpočinku

Příspěvek bude proplacen po obdržení dotace
oproti dokladu o zaplacení tábora vystavenému
na jméno dítěte.
Příspěvek je možné použít i na více táborů
v různých hodnotách (např. první tábor za 1.400,-,
druhé soustředění za 600,-), s tím, že na každé
dítě je možné čerpat max. 2.000,- Kč. Zároveň
je možné čerpat pouze část příspěvku (např.
když dítě bude na týdenním táboře v hodnotě
1.500,-, bude Vám vyplacena tato částka).
Můžete využít i nabídku místních příměstských
táborů, pořádaných již tradičně obecně prospěšnou společností STROOM Dub pro děti od 6
do 15 let v termínu 20. – 24. 7. 2009, tentokrát
v chatkách v Nové Peci, či příměstského tábora
pro děti od 6 do 10 let v termínu od 13. 7. do
17. 7. 2009 a příměstské školičky pro děti
od 4 do 7 let v termínu 17. – 21. 8. 2009
pořádaných sdružením DUPY DUB v Dubu.
Věříme, že Vám tato forma podpory usnadní
prázdninové slaďování zaměstnání s péčí o děti
a Vašim dětem přinese mnoho nových zážitků. î

9. 3. 2009 proběhlo na půdě úřadu Městyse Dub komunitní plánování Zóny aktivního odpočinku.
Účastníci mohli vyjádřit své vize a nápady, a to nejen slovem, ale i zakreslením do plánu budoucí zóny.
Výsledky plánování budou zohledněny a zahrnuty v projektu. Projekt pro územní řízení zpracovává
Ing. Helena Stejskalová z Č. Budějovic. Je to jeden z prvních kroků na dlouhé cestě a pevně věříme,
že Vás budeme moci v následujících vydáních informovat o dalších dílčích postupech. Čekáme na výsledek jednání s majitelem zchátralé hospodářské budovy navazující na obecní pozemky, následovat bude pyrotechnický průzkum a územní řízení (dle posledního územního plánu
vede uprostřed dané parcely silnice do Borčic). Přes všechny komplikace věříme, že dubské
děti budou mít své bezpečné místo na hraní!
î

06/04
2009

úvodní slovo
Romana Brožová, zastupitelka
Vážení spoluobčané,
I když to venku tak nevypadá, už se nám
blíží jaro. Tak jako každý rok, i letos brzy
budou Velikonoce. Touto cestou Vám všem
přeji krásné velikonoční svátky prožité
v kruhu svých nejbližších. Do dalších let
hodně zdraví a pohody. Po dlouhé zimě
se těšíme na první jarní sluníčko, těšíme
se nejenom my dospělí, ale především
děti. Věřím, že i naše děti si budou mít kde
hrát, že i u nás v naší obci bude dětský
koutek. Určitě to bude stát mnoho úsilí,
práce a financí. A právě proto, až bude
dětský koutek vybudován, apeluji na rodiče,
aby se svými ratolestmi k tomu také tak
přistupovali, neboť tento dětský koutek má
sloužit i pro další generace. î

Vynesení
Morany – Mořeny

V sobotu 21. 3. nepanovalo vlídné počasí, ale
naštěstí neproběhlo krupobití ani nefoukal obzvláštní severák, a tak se podařilo sochu naší
zimní smrtky, kterou vyrobily děti v MKC
DUPY DUB, bez potíží za zpěvu písní přenést přes louku u rybníka až k mostu. Hořící
Morana letěla dolů a poté se dlouhé okamžiky točila v tůni a svědomitě hořela a kouřila.
Možná i díky této akci si v dubnu budeme
moci v Dubu užívat skutečného jara se všemi
klady, které přináší do našich životů.
î
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Pozvánky

Pranostiky na měsíc duben/
připravila Mgr. Jana-Marie di Battaglia

4. 4. od 14h – Velikonoce v Dubu: Pletení pomlázek s panem
Martinem Dunovským, mistrem košíkářského řemesla,
MKC DUPY DUB, Dub 93
8. 4. od 15h – Velikonoce v Dubu: Malování vajec,
MKC DUPY DUB, Dub 93
12. 4. od 14h „Velikonoční setkání s řemeslem“
Zámecká galerie v Dubu Vás srdečně zve na již tradiční jarní
výstavu, tentokrát své umění představí:
Martin Dunovský – pletení košíků
Eva Pinkeová – zdobené perníčky, kuřátka
Dagmar Paterová – malovaná vejce voskem
Eva Drančáková – frivolitkovaná krajka
16. 4. od 18.30 – Dubské ratolesti – veřejné vystoupení
v Prachaticích (horní internát SPgŠ Prachatice)

Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem.
Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři. (24. 4.)
V dubnu hrom – nebojí se mrazu strom.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Je-li v dubnu povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
Mokrý duben – hojnost ovoce.

Nová nabídka
MKC DUPY DUB nabízí v rámci svého programu možnost
doučování německého jazyka dětem školního věku. Máte-li
zájem o tuto službu, prosíme, kontaktujte nás.
(dub@dupydub.cz, 777 186 208
či přímo v prostoru centra – Dub 93)

od 24. 4. do 3. 5. Týden opravdových plen (v MKC, Dub 93)

Dále bude spuštěn ve vymezených hodinách MKC DUPY DUB
veřejně přístupný internet s možností využití odborné
asistence zdarma pro všechny obyvatele městyse. Fixní hodiny
této služby budou stanoveny na základě projeveného zájmu
veřejnosti.
V návaznosti na tuto službu lze využít i možnosti tisku
a kopírování za provozní náklady - poplatek zohledňující
spotřebu papíru a toneru.

30. 4. – Čarodějnice a čarodějové z Dubu – slet a přehlídka
(pořádá DUPY DUB, sledujte informace na vývěskách)

Z historie Dubu a okolí/

Žijeme zdravě díky stravě – kurz
zdravého vaření

Tato zajímavá rubrika zůstala uvězněna v počítači paní
Matuškové – doufejme, že si přístroj dá do budoucna říci... ☺

22. 4. – Den Země v Dubu (ve spolupráci se SPgŠ Prachatice
a MŠ Dub) na různých místech v obci a okolí.
24. 4. Spolu u kulatého stolu – prorodinná politika
Prachaticka – kulatý stůl za účasti veřejnosti (v MKC, Dub 93)

Pod názvem Rodinné stříbro v domácí kuchyni probíhá od
20. 3. v MKC DUPY DUB série vaření pod taktovkou Petry Petit.
Připravuje se vždy kompletní menu, které vyhovuje nárokům na
zdravou výživu a uspokojuje chuťové pohárky nejen našich dětí,
ale i dospělých. Jednotlivé kurzy pokračují vždy v pátek a to
v těchto termínech: 3. 4., 17. 4., 15. 5., 22. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6.,
26. 6., od 10.30 do cca 13.00. Hlídání dětí zajištěno.

Kreslíme naši náves – vyhlášení
soutěže
Obracíme se na děti i dospělé, aby ztvárnili svoji ideální představu, do níž by mohla být proměněna naše náves. Každý obrázek
bude oceněn, ty nejhezčí budou otištěny ve zpravodaji a všechny
obrázky budou vystaveny od 4. 5. v MKC. V tento den také
proběhne komunitní plánování na téma Náves v Dubu. Měl by to
být první krok na cestě skutečné obměny našeho rynku. Kresby,
malby či snad dokonce modely prosím průběžně doručujte do
MKC DUPY DUB – uzávěrka je 30. 4. 2009.

Jméno dítěte:
Trvalé bydliště:
Datum narození:
Zákonný zástupce:
Podpis zákonného zástupce:
Datum předání žádosti:
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