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úvodní slovo
Text: Jolana Nováková
Bilance
Rok se s rokem sešel a my se probíráme ve svých myšlenkách událostmi a okamžiky, které nám nadělil.
Ať už převažují radosti či starosti
můžeme si s ulehčením oddechnout,
že jsme urazili další kus cesty
životem. A je tu čas nadechnout se
pro nový zítřek, který nám doufám
nadělí zdraví, pochopení, radosti
a spoustu elánu pro všechna
předsevzetí, která jsme si uložili
a všeho nového, co se na nás chystá.
Já vám přeji, aby tento rok byl
rokem štěstí pro každého z vás,
aby vám každý den nadělil nějakou
radost, která vám pomůže přemoci
starost! î

2. 12. 2010 se sešli naši noví občánci v zasedací
místnosti našeho městyse Dub, aby prošli tradičním
uvítacím rituálem do života našeho městyse. Nové
občánky s rodiči a jejich blízkými potěšily malým
kulturním programem děti z místní základní školy.
Tradice mohla pokračovat v podobě uvítání od
pana starosty Václava Nováka, který si tuto roli

vyzkoušel poprvé. Noví občánci dostali malé pozornosti na svou cestu životem a mohlo se přikročit
k focení na památku na tento den. A koho jsme to
přivítali?
Novými dubskými obyvateli se stali: Anna Kunešová,
Lukáš Humpolák, Lukáš Ježek a Tomáš Skopec,
hodně štěstí!
î

Zprávy ze STROOM Dub/
Štědrovečerní večeře ve Stroomu

V úterý 21. 12. jsme již tradičně slavnostně povečeřeli u nás v Centru. A aby všechno mohlo proběhnout, tak
jak má, bylo důležité již pár dní předem obstarat vše potřebné. Každý měl plné ruce práce. Někdo pekl cukroví,
jiný zdobil vánoční stromeček, vyráběli a balili jsme dárky,…
V den D jsme měli vše řádně přichystáno a mohli se těšit, zda nám Ježíšek něco přinese. A abychom si zkrátili
dlouhou chvíli, vydali jsme se na zámek. Zde jsme se setkali s ostatními obyvateli Dubu a společně jsme si
navodili vánoční atmosféru. Zpívali jsme koledy a shlédli jsme vánoční představení dětí ze základní školy.
Po příchodu domů jsme si dali výbornou rybku se salátem a už nám nic nebránilo, abychom se koukli pod
vánoční stromeček. Byli jsme pravděpodobně celý rok
hodní, neboť každý z nás něco pod stromečkem našel.
Celý večer jsme zakončili vánočními zvyky a diskotékou.
Do Nového roku Vám přejeme hodně spokojenosti, zdraví,
štěstí a pracovních úspěchů.
Kolektiv zaměstnanců a klientů STROOM Dub

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!!!

Magická noc – Srdce pro děti /
Krásný kulturní zážitek v předvánočním čase prožili žáci a pedagogický sbor ZŠ Dub. Ve středu 15. prosince
se zúčastnili multimediální show Magická noc – Srdce pro děti v Tesla Aréně v Praze. V dokonalých laserových efektech a 3D animacích viděli přední umělce české hudební scény, a to Karla Gotta, Petra Hapku, Ewu
Farnu, Petra Bende, Mistu, Philipa Maxxe, Turbo a Libuši Vojtkovou, Mighty Shake, JAD Dance Company,
Pyroterru a 5Angels. Celým večerem provázel Petr Vondráček. Pořadatelem akce bylo občanské sdružení
Život dětem. Výtěžek beneﬁce bude věnován na nákup přístrojové techniky do 14 nemocnic v ČR. Nadšení
dětí z tohoto večera bylo veliké a ani návrat v pozdních nočních hodinách nic neubral na dojmech, které si
z magické noci odnesly.
Za ZŠ Dub Mgr. Dana Žílová, ředitelka školy.

Ryneček / text: Jolana Nováková

Dalším milým setkáním bývá naš ryneček, letos se konal 21. 12. s malou změnou. Nesetkali jsme se na rynečku (naší návsi), ale byli jsme pozváni na zámek, kde
děti z místní základní školy zahrály scénu s Betlémské
noci o narození Ježíše. Malí herci byli opravdu přesvědčiví a jejich výkon ocenili návštěvníci malí i velcí.
Se svým vánočním programem přispěli i uživatelé
ze STROOMu Dub. Celou atmosféru podtrhovala
nádherně zrekonstruovaná místnost místního zámku
a oheň v krbu krásně zahřál. Po kulturním programu
jsme se přesunuli na náš ryneček, kde nás už čekal
čaj nebo svařák a děti užily pobíhání s prskavkami
u vánočního stromku. My dospělí jsme se mohli
zastavit popovídat a popřát si krásné Vánoce. Letos
nám příroda nadělila Vánoce opravdu bílé a tak nám
nechybělo k celkové pohodě vůbec nic.

Zeptejte se veřejně /
Chtěla bych připomenout tuto rubriku. Nezmizela
je tu stále pro vás. Stačí se přes naše Listy optat
kohokoliv na cokoliv, co vás zajímá o fungování
a životě v našem městyse. Zjistíme a následně
přineseme odpověď.

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.

Vydává Městys Dub
Redakce: Václav Novák, Jolana Nováková
ve spolupráci s přispěvovateli z řad občanů
a místních organizací
E-mail: listyzdubu@seznam.cz

