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Měsíc březen v Dubu / text: Jolana Nováková
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úvodní slovo
Text: Lenka Uhrová

V tomto měsíci se v Dubu událo dost
akcí, které je třeba zmínit.
Na samém počátku 5. 3. jsme mohli
v naší obci potkat masopustní průvod.
Letos nejen přálo počasí, ale do samotného průvodu masek se zapojilo více
lidí, je jen dobře, že naši pořádající
fotbalisti nebyli sami tak jako loňský
rok.
Myslím, že masopust jako tradice slaví návrat do Dubu.
12. 3. jsme v místním sále viděli rej masek, v kterých se ukrývali naši nejmenší. Zábavné odpoledne se soutěžemi

Den plný zážitků
a poučení

a príma muzikou nenechalo malé neposedy v klidu. Snad se tedy budou těšit i příští rok. Neměla bych zapomenout na to, že akci uspořádali opět fotbalisti a městys Dub.
19. 3. si mohli vyrazit dospělý, čekala
je Josefovská zábava. Tanec a společenský ruch nás vytrhl s každodeního
koloběhu běžných starostí a poviností.
Mohli jsme se zasmát, pobavit a načerpat pohodu do dalších obyčejných
dní. A pořadatelé? Opět fotbalisti. Určitě jim tedy patří poděkování za takové spestření života u nás v Dubu. î

Při poutavém vyprávění policejní
mluvčí se seznámili s prací policistů
V pondělí 21. března se žáci ZŠ Dub na oddělení i v terénu, na vlastní kůži
učili trochu jinak. Ráno se seznámili si vyzkoušeli pobyt v cele předběžnés prostředím Pekárny Cais ve Vlacho- ho zadržení, stejně jako řidiči při silvě Březí. Viděli, jak se míchá těsto, niční kontrole si zkusili „dýchnout“,
jak se peče chléb a také jak vzniká zastříleli si na laeserové střelnici.
ostatní pečivo. Za svoji pozornost byli Posledním zastavením dětí byl Hasičský záchranný sbor Prachatice. I tady
odměněni výbornými koláčky.
Poté odjeli do Prachatic a navštívili se seznámili s náročnou prací hasičů
obvodní oddělení Policie ČR. Tam na a prohlédli si auta i ostatní techniku,
ně čekala ukázka práce s policejními kterou hasiči při zásazích používají.
psy, podrobně mohli prozkoumat slu- Potom došlo i na nákup malé hračky,
sladkosti nebo dárečku pro rodiče.
žební auta.

Když ještě žila moje babička, kladla mi na
srdce, že nemám nikomu věřit.
Že mám být pořád na pozoru, protože nejčastěji zklamou lidé blízcí a kamarádi. Já si
myslela, že nemá pravdu a vidí všechno černě. Přece by mě dobrý přítel nemohl podvést
a ošidit. A v dnešní době je opravdových
přátel málo.
Ale dnes vím, že babička měla pravdu,
a proto s ní mohu jen souhlasit.
Pracuji v obchodě nějaký ten rok a mohu
říci, že posledních pár let je pro mne opravdu vysilujících. Práce mě baví, ale přístup
některých občanů ke mně, a tím pádem
i k obchodu, je zarážející. Od mala učíme
děti nekrást a nepodvádět a poté jim sami
nejsme schopni jít příkladem.
Odsuzujeme zloděje, kteří vykradou obchod
v noci, ale někteří občané si troufnou krást
v obchodě i za bílého dne. A to mě velice zaráží. Zkuste se nad sebou někteří zamyslet! î

Celodenní exkurze dala všem docela
zabrat, nožky bolely, ale super zážitky
vyvážily únavu z krásného, i když náročného, dne.
î
Za ZŠ a MŠ Dub Mgr. Dana Žílová

Děti děkují
Mateřská škola Dub děkuje mysliveckému sdružení Lipovice za
každoroční příspěvek 1000,- kč
pro děti k MDD. Děkujeme!

Děti z místní základní školy se zúčastnily projektu Když je tma…
Jedná se o výtvarný, literární, dramatický a hudební projekt pro základní, základní umělecké a střední školy pro školní
rok 2010/2011. Projekt není soutěžní, jde spíše o příležitost podílet se na intenzivnější práci na určité téma a prezentaci vlastní práce před ostatními školami, rodiči i veřejností.
Žáci ZŠ Dub pod vedením svých učitelek vytvořili výtvarné práce, které jsou k vidění v hlavním sále Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Vernisáž výstavy se konala 6. dubna 2011, celá výstava pak potrvá až do
25. dubna. Škola obdržela certiﬁkát pro skupinu a každý účastník získal pamětní placku. K celé výstavě pak bude
také vydán katalog všech prací. î

Duben v Dubu / text: Jolana Nováková
24. 4. nás přivítala zámecká galerie a nabídla nám jaro v podobě výstavy
kde jsme mohli vidět zázraky, které dokáže vytvořit lidská ruka. Pan
Martin Dunovský je nám známý svým uměním s proutí, které se snaží
naučit i další, i on byl iniciátorem tohoto dne spolu s rodinou Battagliů.
Program byl doplněn muzikou a pohoštěním a ani počasí se netvářilo
nepřejícně, naopak byl příjemný den. V místnostech zámku jsme viděli
paní Evu Drančákovou a její frivolitkovanou krajku, nebo paní Dagmar
Paterovou tvořit voskové a paličkované kraslice.
Další, kteří předvedli své umění a zručnost byli Helena Bělohlavová –
paličkovaná krajka, nebo Jana Tomášková předvedla patchworkem zdobená vejce, samozřejmně nechyběli ani proutěné košíky pana Dunovského. Vše co bylo k vidění jsme si mohli také koupit a donést si tak domů
kousek jara. î

Květen / text: Jolana Nováková

V tomto měsíci si s námi počasí hrálo, ale přesto nám nezabránilo se potkat na některých akcích ať už tradičních
a nebo vyjímečných.
Lampionový průvod patří mezi ty tradiční setkání u nás.
Stejně tak den matek, na který naše děti s mateřinky a místní školáci pilně nacvičují pod vedením svých paní učitelek.
A tak jsme se nedělní odpoledne 8. 5. sešli v hojném počtu maminek, babiček, tetiček a sledovali naše ratolesti jak
předvádějí program, který si pro tento den nacvičili. Je to
milé poděkování, když k tomu přidáte dárek vlastnoručně
vyrobený dětmi a kytičkou od pana starosty můžeme říct,
že je to slavnostní den!
Nezapomnělo se ani na naše nejstarší občany, 26. 5. měli
možnost přijít na setkání seniorů do místního sálu kulturního domu v Dubu, který pro ně uspořádal městys Dub.
Vystoupili zde také děti ze základní školy a s programem
jim vydatně pomohli i uživatelé centra. Jeden s uživatelů,
Štěpán Kůs umí krásně hrát na harmoniku a tak i našim
senoirům záhrál a nabídl, že se pokusí hrát i na přání. Pan
starosta Václav Novák všechny přivítal a nabídl možnost
zeptat se jeho,nebo i ostatních členů zastupitelstva, na cokoliv s oblastí života v Dubu. Jisté je,ale to,že v tento den
se všichni sejdou, aby si v příjemné pohodě odpočinuli od
běžných starostí a mohli si popovídat se známými, které
mnohdy dlouho nepotkají. î

Zprávy ze STROOM Dub/
Únor měsíc sportu
Tématem měsíce února byl pro nás sport.
V rámci výchovně vzdělávacích aktivit
jsme si povídali o různých druzích sportu
o slavných sportovcích, které známe, o historii i současnosti olympijských her.
A jak se ukázalo, jsou mezi námi opravdový znalci a odborníci na sport.
Abychom si ale o sportu jen nepovídali, vyhlásili jsme turnaj v ping-pongu. Celý měsíc jsme pilně trénovali a poslední únorovou středu to vypuklo. Rozdělili jsme se
do dvojic a ze vzájemných zápasů jsme
po tvrdých a vyrovnaných bojích určili
vítěze. Z děvčat byla nejlepší Eva a z kluků Standa. Hlavní cenou pro vítěze byl dort, který jsme den předem
společně upekli. A protože se řídíme heslem „Sláva vítězům, čest poraženým“ pochutnali si nakonec na dortu
všichni, kteří se turnaje zúčastnili. Ať již jako hráči nebo výborní sportovní fanoušci.

Návštěva knihovny v Prachaticích / Standa Hokeš
Ve středu 16. 2. jsme se vypravili do knihovny v Prachaticích, kde pro nás paní knihovnice připravili program
na téma „Cesta do historie“. Měli jsme možnost dozvědět se mnoho zajímavého o historii rodu Rožmberků.
Povídání se nám velice líbilo. A co jsme se dozvěděli? O tom Vám napsal jeden z uživatelů.
„Ahoj milí čtenáři. Zase po čase jsme se byli podívat v knihovně v Prachaticích. Tentokrát na téma historie.
Povídali jsme si o zakladatelích rodu Rožmberků. Například o Vítkovi z Prčic, Perchtě, Vilému a Petru Vokovi.
Dozvěděli jsme se kde žili, o hradech a zámcích a o jejich manželstvích. Poslední z rodu Rožmberků byl Petr
Vok, který neměl dědice, a tak rod Rožmberků vymřel po meči.“

Plavecký výcvik uživatelů
Od začátku dubna jezdíme pravidelně každou středu do bazénu v Prachaticích, kde máme plavecký výcvik.
Paní plavčice jsou velmi trpělivé a ti z nás, kteří se zpočátku vody trochu báli, jdou po několika lekcích do
bazénu bez obav. Ti šikovnější si mohou vyzkoušet různé plavecké styly a všichni společně jsme si nejvíce
oblíbili lovení barevných puků na dně bazénu a hraní vodní košíkové.
Na každou lekci se velmi těšíme a doufáme, že všechno, co se naučíme, využijeme při pobytu na Lipně.

Setkání starostů ve Stroomu

Ve čtvrtek 14. dubna proběhl již 2. ročník Setkání starostů okolních obcí ve Stroomu Dub.
Návštěvníci měli možnost prohlédnout si naše centrum, dozvědět se jaké služby poskytujeme a co všechno
můžeme případným novým zájemcům o službu nabídnout.
V rámci setkání starostů se konala také vernisáž výstavy výrobků z našich dílen v prostorách na zámku v Dubu.
Ve spolupráci s místní ZŠ jsme si připravili na slavnostní zahájení krátký kulturní program plný jarních básniček a písniček.
Na závěr setkání jsme pozvali naše hosty na malé pohoštění, kde mohli ochutnat i velikonočního beránka,
kterého jsme sami upekli.
Pokud si budete chtít naši výstavku na zámku prohlédnou a třeba si i něco hezkého koupit, máte možnost do
15. května 2011.

Chcete si koupit výrobky z našich dílen???
Poradíme Vám, kde nás najdete :
Stálý prodej :
• v centru STROOM DUB prodej přímo ze skladu - denně od 7.00 do 14.30
• v nové prodejně Baumax v Českých Budějovicích (stánek u pokladen)
• v Nýrsku v naší nové prodejně (Tyršova ulice 218)
• v prodejně Nábytek Lišková (Budějovická ulice - Vodňany)
Prodejní akce:
• 12. 5. - prodejní výstava výrobků OC IGY České Budějovice (10-14. h) - prostory kulturního centra Bazilika
• 14. 4. - 15. 5. - prodejní výstava na zámku v Dubu
• 14. 5., 11. 6., 17. 9., 15. 10. - Trhy Prachatice - Poštovní ulice
• 7. 5., 4. 6., 2. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10. - Chlumanské trhy - vždy od 6.30 h

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!!!

Mateřské a komunitní centrum DUPY DUB
V rámci „Týdne opravdových plen a Světového týdne respektu k porodu“ pořádali MKC DUPY DUB
a ROSA o.p.s. dne 20. 5. 2011 v MKC Dupy Dub
besedu pro maminky a těhotné na téma „Jak se rodí
v našem regionu“.
Maminky se podělily o zážitky z porodů, které
proběhly jak klasickým způsobem, ale i netradičním způsobem (porody v domácnostech, mimo
prostředí nemocnic a podobně). Účastníci besedy
měli možnost shlédnout porodnicky laděný ﬁlm.
Na své si přišly i nastávající maminky, které se
dozvěděly jaké pleny jsou dnes „IN“, jak vybírat
plenky pro své děti s ohledem na jejich zdraví. Následovala ukázka velké škály moderních látkových
plen.
A ani na ty nejmenší se nezapomnělo. Pro děti byla
připravena maňásková pohádka O království za
plenku. Akce proběhla v příjemném duchu, k čemuž přispěla i výstavka prací dětí na téma „Jak
jsem přišel na svět“.
Nejedná se o poslední akci, která byla MKC
DUPYDUB pořádána.

Mateřské centrum DUPY DUB bylo založeno v roce 2007 a ve své době bylo prvním ekologicky zaměřeným
venkovským centrem v rámci Sítě mateřských center. Od října 2008 disponuje pronajatým prostorem v budově
hasičské zbrojnice v Dubu č. p. 93. V prostorách Mateřského a komunitního centra, které byly rekonstruovány
a vybaveny s přispěním dotace SZIF s ohledem na ekologické přírodní materiály, je realizován celoroční program akcí pro děti a rodiče. Centrum slouží místním i přespolním, je neformálním prostorem setkávání a sdílení. Stalo se zázemím pro aktivity sdružení Impakt i zázemím pro své vlastní uživatele. Mateřské a komunitní
centrum DUPY DUB realizuje svůj program pro rodiče a děti díky podpoře MPSV a Městyse Dub.
Bližší informace o činnosti MKC DUPYDUB a o pořádaných akcích pro všechny generace lze získat na tel.:
724 113 559.
Pavli Bártíková
koordinátorka centra
Mateřské a komunitní centrum DUPY DUB

Pozvánky/

Přání

Mateřské centrum DUPY DUB
Dne 4. 6. 2011 proběhne kurz „Batikování“, kde si
mohou účastníci vyzkoušet techniku batiky: vyvazovanou, skládanou, sypanou a voskovou.
Následující den 5. 6. 2011 je pak možnost si svůj
výtvor dozdobit konturovými barvami a savováním
přes šablony a krajkami.
Dále si s námi 18. 6. 2011 můžete vyzkoušet
DECOUPAGE – ubrouskovou techniku a vytvořit
si tak originální dárek.

Termíny svatebních obřadů na
zámku Dub v roce 2011
Obecní úřad Strunkovice nad Blanicí a zámek Dub
oznamují termíny svatebních obřadů na zámku Dub
v roce 2011.
Jedná se o termíny:
2. července / 6. srpna / 3. září / 1. října / 5. listopadu /
3. prosince
Jiná data svateb, včetně magického data 11. 11. 2011
v 11 hodin a 11minut, je možno domluvit individuálně na telefonu 603 750 056 nebo 603 906 219,
nebo e-mail: zamek.dub@centrum.cz
Dovolujeme si vás pozvat i na nezávazné prohlídky
obřadní síně a prostorů zámku, kde můžete získat organizační informace o průběhu svatebního dne i kontakt na doprovodné a další služby.

Pro naše oslavence malé přání za nás všechny.
Přejeme vám, aby ve vašem životě bylo vše, co
si budete přát, zdraví, štěstí, mnoho radosti
a síly do dalších let.
Gratulujeme!
„To co máme, není málo času, spíše je mnoho
takového, jehož nedovedeme využít.“ Seneca
V měsíci dubnu oslavili:
paní Dáša Skopcová z Dubu
paní ing. Květoslava Petrášková z Dvorce
paní Antonie Kuželová z Dubu
paní Jitka Rosová z Dubské Lhoty
pan Oldřich Pavlovský z Dvorce
V měsíci květnu oslavili:
paní Marie Chromá z Dubu
paní Ludmila Habichová z Dubu
paní Miluška Neužilová z Dubu
pan Václav Provod z Javornice

Omluva
Chtěla bych se touto cestou za sebe omluvit našim
čtenářům a přispěvovatelům. Neobdrželi jste své dubské listy tak jak jste zvyklí. Bohužel nejen technika
mě potrápila, ale i běžné starosti. Budu se snažit již
podobné zdržení neopakovat a vaše Listy vám připravit včas. Děkuji za pochopení a zachování vaší přízně.
Jolana Nováková

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.
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