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Mikulášské vaření/
Marta Matušková

Dne 4. 12. 2008 se v MC Dupy Dub konalo „mikulášské vaření“. Pozvali jsme
děti z naší základní školy, ale zváni byli
samozřejmě všichni, kdo měli chuť si
„zakuchtit“. Celou akci jsme pojali ve stylu studené kuchyně z důvodu bezpečnosti, jelikož jsme očekávali i návštěvu maminek s nejmenšími dětmi. Děti přišly
ve 14 hodin se svou paní družinářkou,
a hned se pustily s chutí do práce. Z toastových chlebů tak byly za okamžik Mikulášové a čerti. Čerti ― chleby namazané
Nutelou měly i rohy (z lentilek) a Mikulášům přibyla čepice z tvrdého sýru.
Chleby jsme dělali na sladko i na slano,
mnozí však kombinovali a tak vznikaly
zajímavé výtvory. Veškeré dobroty po
shlédnutí skončily v bříškách našich
kuchtíků spolu s teplým čajem. Myslím,
že se nám tato akce povedla a děti pobavila. Nakonec všichni pomohli umývat nádobí a uklidit prostor. Příští rok si
to jistě s chutí zopakujeme, a přidáme
vyprávění o tom, proč vlastně Mikuláš,
čert a anděl za našimi dětmi chodí. î

úvodní slovo
Karel Novák
zastupitel

Mikulášské vaření
foto: Marie Matušková

Nejmladší kuchařka Terezka
foto: Marie Matušková

Zpívání
na rynečku/

Výstava
dětských prací
na zámku/

Marta Matušková
Jak už se stalo naším každoročním zvykem,
i letos proběhlo „zpívání na rynečku“. Tento rok nám to vyšlo na 18. 12. 2008. Zazpívat nám přišla místní základní škola pod
vedením paní učitelek. Zapěl také sbor
Dubské ratolesti, který vede paní Martina Zíková. Na okamžik zavládla na naší
návsi ta pravá vánoční atmosféra, lidé se
v předvánočním shonu na chvíli zastavili, a mnozí si i zazpívali koledy společně s dětmi. Voněl zde i svařák a grog,
který rozlévali pracovníci Stroomu Dub.
Všichni si přáli hezké svátky vánoční
a děti rozdávaly pytlíčky vonící skořicí,
badyánem a sušenou kůrou z pomeranče. Snad jsme tedy všichni prožili krásné svátky a za rok se zase sejdeme. î

Vážení spoluobčané,
mám tu čest přispět úvodním
slovem do prvního vydání Listů
z Dubu tohoto roku. V loňském
roce se událo mnoho důležitého
pro naše životy a soužití, zároveň
se nám podařilo oživit dění
v našem městysi. Naše poděkování
patří organizacím a všem aktivním
spoluobčanům, kteří se na tomto
podíleli. Přál bych si, aby bylo
více těch, kteří se do této rodiny
zapojí. Co spolu dokážeme, nám
přinese tolik potřebnou radost,
pohodu a klid do našich domovů.
To a mnoho štěstí v novém roce
2009 Vám přeje
Karel Novák î

Marta Matušková

Společné zpívání koled
foto: Marie Matušková

Týden před Vánocemi jste mohli na
zámku shlédnout výstavu prací dětí
ze ZŠ a MŠ Dub. Děti z MŠ přišly
19. 12. 2008 na zámek s přáním hezkých Vánoc a s malým dárečkem pro
manžele Janu Marii a Jaroslava di
Battagliovi. Společně si zazpívaly koledy a ochutnaly cukroví, které pro
ně bylo připraveno. Každý ještě dostal
na cestu zvoneček z perníku, a pak již
pospíchaly na oběd do školky.
î

Pozvánky
1. 1. 2009 Novoroční výstup na Helfenburg
12. 1. 2009 od 16 hodin Veřejná prorodinná koncepční
schůzka – zasedací místnost úřadu Městyse

Nové knihy v knihovně
Otevírací doba knihovny:
Každý čtvrtek 15.30 – 16.30
v budově STROOM Dub na návsi.

Blahopřejeme
Jubilea v měsíci lednu 2009 (65 let a více)
Květa Bízková
Jaroslava Laudová
Marie Vojíková
Jan Kahovec
Anežka Bísková
Josef Hron
Alena Vyšatová

Z

Seznam nových knih v knihovně:
Obrázkové staré pověsti české / Velká dětská encyklopedie / Tajné novoroční recepty
Špalíček pohádek a říkadel / Kamarádi z Liščího lesa / Bababook / Birlibán / Kuchyň staré Šumavy
Láska je jen slovo / Anglická slovíčka / Anglická učebnice

Z historie Dubu a okolí/
Marie Matušková
Vážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte popřát vše dobré v roce 2009.
Jak člověku přibývají léta, tak každý rád vzpomíná
na doby nedávno minulé, ale také na doby, které ani
pamatovat nemůže. Každého z nás by měla zajímat
nejen historie naší vlasti, ale také historie rodu. Měli
bychom znát své kořeny.
A nás občany Dubu by měla také zajímat historie naší
obce. Jistě pro vás není novinka, že Městys Dub má
nové www stránky. Hezké, ale je nutno je doplnit, a to
nejen o aktuality, ale také právě o historii.
Historie Dubu byla velmi obsáhle zpracována
PhDr. Václavem Starým v knize o Dubu, ale i ta by
šla doplnit. Například o historii zemědělského školství
a také o dobové fotografie. Ráda bych se o to pokusila, ale potřebovala bych k tomu Vaší pomoc. Prosím
proto všechny, kdo by mohli k historii Dubu něco říci
nebo měli nějaké staré materiály, ať už písemné nebo
fotografie, pohledy, atd., zda by mi mohli dát vědět
nebo materiály zapůjčit. Zapíšu, ofotím, oskenuji
a hned vrátím.
Co se podaří dát dohromady, vyjde v Listech z Dubu
a vybrané pasáže budou uveřejněny na www stránkách.
První téma: Historie školství od prvních zmínek až po
současnost. Týká se všech škol, které v Dubu existovaly.
Předem děkuji za pomoc
Marie Matušková

Mateřská škola Dub (pravděpodobně rok 1945)
foto: archív rodiny Matuškových

Vzhledem k nedostatku místa Vás budeme o avizovaném restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
a případné obnově dalších památek informovat až
v příštím čísle. Děkujeme za pochopení.

Vydává DUPY DUB, o.s. ve spolupráci
s Městysem Dub
Redakce: Kateřina a David Kulhánkovi,
Marta Matušková, Antonín Řádek
Adresa redakce: Dub 93, 384 25
E-mail: dub@dupydub.cz
Uzávěrka čísla vždy 20tého v měsíci.

