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Léto
Je tu letní čas ve své plné nádheře
a síle. Letos se nám dostává slunce
stejnou měrou jako bouřek. Bohužel
ty bouřky už takovou radost nepřinášejí. Na našich zahradách ničí
naši práci, ale i radostné očekávání
té nádhery. Snad tedy zbytek léta
přinese slunce a deště tak akorát
nám pro radost. Vždyť to ani nejde
vynechat koupání, opalování či
posezení venku, když přijde hezký
večer. Samozřejmě nesmíme zapomenout na dovolenou a výlety kdy
počasí může nepříjemně zasáhnout.
Přeji vám, aby vaše letní plány
a radosti nic nepokazilo a naopak
užívejte každý krásný den. î

30. 6. byl den nejen o rozdávání vysvědčení, ale některé děti čekal rozloučení s místní základní školou a mateřskou školou. Tento malý obřad se koná
v zasedací místnosti místního obecního úřadu. Za doprovodu svých spolužáků velkých i malých a paní učitelek
se loučící žáci a žáčci dostaví do zasedací místnosti, kde na ně čeká i pan starosta se slavnostním přípitkem a malou pozorností na jejich cestu za dalším vzděláním. Letošní rok opouští
místní základní školu čtyři žáci páté
třídy a mateřskou školu tři předškoláci, které čeká první třída. Nezbývá než
jim popřát hezké prázdniny, spoustu
krásných zážitků, a načerpání energie
pro nový školní rok, který těmto dětem přinese tolik nového. î

Historie zámku Dub

Tentokráte sledujeme cestu majitelů zámku a jejich vlivu na ži- Na dvou dochovaných ostěních (nad oknem pravé části východvot v Dubu. Do této chvíle jsme zaznamenali spíše časté změny ního průčelí a u komínových dvířek ve schodišťové hale v 1. patvlastníků zámku.
ře) se na zámku zachovaly drobné erby stavebníků: Pavla Kavky
Dnes se ocitneme v roce 1591 kdy je jako vlastník uveden Kryš- z Říčan a jeho manželky Anežky Hodějovské z Hodějova, s letotof st. z Leskovce. Byl ze zámožné rodiny sídlící převážně ve počtem 1607. Říčanští z Říčan byli starobylou rodinou.
východních Čechách – Cerkevici, Humpolci, Orlíku u Humpol- Ve znaku měli na červeném štítě tři lipové listy stříbrné barvy
ce, Novém Rychnově a j., povýšené v r. 1583 do panského stavu. spojené ve středu stonky. Pavel Kavka od samotného počátku
Ve znaku měli dvoje stříbrné vidle v červeném poli. / M. Mysli- stavovského povstání v roce 1618 stál výrazně proti Habsburvec /. Jejich znak byl později polepšen ve druhém a třetím poli kům, byl zvolen mezi direktory za panský stav a podílel se na
o zkřížené klíče. Jejich původní znak – vidle – jsou zachovány sesazení Ferdinanda II. a na zvolení Fridricha Falckého českým
i ve znaku podanského města Humpolce. /A. Sedláček – Hrady králem.
sv. IV s 309: Vývoj Leskovců z Leskova /
Po porážce na Bílé hoře byl uvězněn a spolu s dalšími předáky
Držitel Dubu Kryštof z Leskovce byl třikráte ženat. První jeho odboje odsouzen k strátě hrdla, cti a statků. Jeho obratná výmanželka Anna z Varteberka pocházela z panského stavu, dru- mluvnost však přesvědčila exekuční komisi, že jeho provinění
há byla Alžběta Krolovna z Kynštejna a třetí Anna z Hochauzu. nebyla tak závažná a neodpovídala nejvyššímu trestu.
Jeho synem Janem Kryštofem, kterým, ač šestkrát ženat, rod po Trest smrti mu byl proto změněn na doživotní žalář na zámmeči vymřel, neboť mu zůstaly jen dvě dcery. Tento muž však ku Zbiroh. Jeho jmění však propadlo Habsburkům. Jednalo se
již Dub nevlastnil.
o Dub, Dubskou Lhotu, Borčice, Újezdec, Horní a Dolní NakvaRoku 1608 získává Dub Pavel Kavka z Říčan, příslušník panské sovice, Želibořice a Zálezly.
rodiny, velmi vážené. Někdy v této době, při přechodu panství Po zaplacení čtvrtiny hodnoty statků Dubu a Zálezlů manželkou
Dub z majetku pánů z Leskovce do rukou Říčanských z Ří- Pavla Kavky však Anežka z Hodějova dostala, podle císařského
čan dochází k další přestavbě Dubu, kdy se gotická tvrz mění rozhodnutí z roku 1622 Dub zpět.
v pozdně renesanční zámek.
Později, v roce 1627 byl, na přímluvy manželky, propuštěn z věRenesanční přestavba do značné míry zbořila západní, pozdně zení i Pavel Kavka, svobody si však neužil, neboť již v témže
gotický palác, aby mohla rozšířit obrys tvrze na jih a na západ roce, na následky podlomeného zdraví, umírá.
a doplnit stavbu na relativně pravidelnou dispozici.
Po jeho smrti držela statek jeho manželka, pak synové Jan, OlVznikl uzavřený čtyřkřídlý zámek s malým středním nádvořím, dřich, Přech Šebastian, později dcera Anna provdaná za Diviše
t. j. stavba, která v této základní podobě přetrvala dodnes. / Zlatá Markvarta z Hrádku. Jejím prostřednictvím přichází tak na Dub
stezka 10 2003, F. Kubů: Osudy pošumavských zámečků /
další starý český rod.

Prázdniny plné zážitků
Mateřské a komunitní centrum DUPY DUB, se sídlem v Dubu 93, pořádá letní aktivity pro všechny
generace. Prázdninové období si mohou zpestřit nejenom děti, ale i jejich rodiče, babičky a dědové,
pro které je připraveno mnoho atraktivních akcí.
Radost dětí v průběhu letních prázdnin jistě podpoří realizace „příměstských táborů“, které budou probíhat v období od 11. července do 15. července a od 8. srpna do 12. srpna 2011. Již v minulých letech byl o tento typ prožití volného času v okolí Městyse Dub
velký zájem.
Příměstského tábora se zúčastnily nejen místní děti, ale i děti z okolních měst a obcí. Loňské příměstské tábory byly tzv. „duhové“,
kdy každá z barev duhy představovala nějakou činnost. Děti si vyzkoušely výtvarné tvoření, zúčastnily se mnoha sportovních aktivit,
policejního dne, získaly zkušenosti s ochranou přírody a podobně. Letošní tábory budou „pirátské“ a „indiánské“. Pro malé piráty
a indiány je připraveno velké množství soutěží a her. Naučíme se malovat mandaly na sklo a plést indiánské copánky. Jako správní
indiáni se také naučíme ctít přírodu. Vydáme se do Dubské hajnice, kde se dozvíme něco o zvířátkách a povozíme se na hřbetu opravdového koně. Vyzkoušíme si i střelbu, a to z laserové pistole v rámci policejního dne za spoluúčasti policistů. A samozřejmě nebude
chybět hon za pokladem a pořádný táborák. Tábory mají na starost Pavlína Bártíková ml., Pavli Bártíková a Bc. Pavel Bártík.
Jedním z dalších projektů je pořádání akce tvorby netradičních šperků z ovčí vlny, kterou nás provede Mgr. Václava Bílková.
Dne 16. července 2011 si mohou všichni vyzkoušet své dovednosti a kreativitu. Jedná se o možnost výroby vkusného a netradičního náhrdelníku, náušnic, „dredíků“ do vlasů nebo tvorbu nápadité brože. Výtvory formou „plstění“ mohou být realizovány dvěma
technikami. Technikou suchou (pomocí jehly) nebo mokrou (pomocí vody a mýdla).
Bohužel se z kapacitních důvodů nemohli zúčastnit všichni zájemci o vybrané kurzy, proto ke konci srpna zopakujeme kurz
Batikování pod vedením Lucie Stráské, o který byl velký zájem. Celá akce bude zpestřena novou kolekcí indického zboží z jejího
obchůdku Gabreta.

V neposlední řadě bych chtěla zmínit akci pořádanou MKC DUPY DUB. Dne 16. 6. 2011 se v Mateřské školce v Chlumanech konal
první veřejný koncert Dubské a Chlumanské ﬂétničky, kde děti předvedly své nadání, které trénovaly celý školní rok pod vedením
Mgr. Martiny Zíkové. Rodiče i prarodiče si tak mohli poslechnout krásné skladby svých malých ratolestí.
Dále pak v sobotu 18. 6. 2011 proběhl kurz Decoupage pod vedením Kateřiny Hamerníkové, kde si všichni zúčastnění vytvořili
originální dárek pomocí ubrouskové techniky. Zdobily se kameny i květináče.
Také bych ráda pozvala všechny ty, kteří chtějí změnit svůj život, zvýšit osobní výkonnost, vyřešit emoční i fyzické problémy pomocí metody EFT – techniky emoční svobody. EFT je meridiánová energetická terapie, vlastně akupunktura bez jehel. Je to velmi
jemná, jednoduchá, bezbolestná a bezpečná metoda. Působí velmi rychle a je možné ji použít i jako první pomoc. EFT vám může
pomoci s problémy jako např. alergie, nadváha, deprese, fobie, traumata, ztráta milované osoby, nízké sebevědomí, závislosti, noční
můry, nespavost, sebelikvidační chování, apod. Zkuste EFT na jakýkoliv problém. V našem centru budou probíhat semináře EFT:
23. 7. 2011 Minikurz EFT, 26.-27. 7. 2011 EFT pro zvířata I-II., 30. 7. 2011 Minikurz EFT, 13. 8. 2011 Minikurz EFT, 14. 8. 2011
EFT a život bez stresu, 15. 8. 2011 EFT zvýšení osobní výkonnosti. Semináře povede Zlatuše Pištěková, DiS a Pavli Bártíková.

Pavli Bártíková
koordinátorka MKC
724 113 559
Mateřské a komunitní centrum DUPY DUB

Pozvánky/

Přání

Mateřské centrum DUPY DUB

Pro naše oslavence, zde přinášíme 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!

V MKC Dupy Dub budou probíhat semináře EFT
(meridiánová energetická terapie):
23. 7. 2011 Minikurz EFT
26. - 27. 7. 2011 EFT pro zvířata I.-II.
30. 7. 2011 Minikurz EFT
13. 8. 2011 Minikurz EFT
14. 8. 2011 EFT a život bez stresu
15. 8. 2011 EFT zvýšení osobní výkonnosti
Semináře povede Zlatuše Pištěková, DiS
a Pavli Bártíková

„To co máme, není málo času, spíše je mnoho
takového, jehož nedovedeme využít.“ Seneca

V měsíci červenci slaví:
pan Jaroslav Hron z Dvorce

V měsíci srpen slaví:
pan Josef Matuška z Dubu
pan Bohumír Lauda z dubu

Kam s nefunkční zářivkou?

Elektronický zpravodaj /

Každý to asi někdy zažil. Máte v ruce vysloužilou zářivku a přemýšlíte, co s ní. Mám ji hodit do popelnice
nebo snad do kontejneru na tříděný odpad? Trubicové
a úsporné zářivky obsahují malé množství rtuti, a pokud se rozbijí, rtuť se uvolní do okolí a může poškodit životní prostředí či lidské zdraví. Nepatří proto do
směsného odpadu, ale ani do kontejneru na tříděný
odpad.
Zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky do 40
cm., světelné zdroje s LED diodami můžete zdarma
odevzdat na Úřadu městyse Dub.
Prosíme, neodevzdávejte zde klasické žárovky, trubicové zářivky nad 40 cm., reﬂektorové žárovky a halogenové žárovky.

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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