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Třicet dní neziskových organizací
Centrum STROOM DUB se
v měsíci březnu účastní výstavy 30 dnů neziskových organizací seniorů a osob s handicapem, která se koná v galerii
MěKS Vimperk a kterou uspořádala pod záštitou Města Vimperk Místní organizace Svazu
tělesně postižených. Slavnostní zahájení proběhlo v pondělí
3. března. Každá z organizací

měla připravenou prezentaci
své činnosti a výrobků. I my
jsme přivezli ukázky naší práce – keramiku, tkané koberce
a prostírání i výrobky truhlářské dílny, připravili jsme
i informační stojan, na kterém
jsou fotografie z činnosti našeho centra.

Výstavu slavnostně zahájil starosta Vimperka Pavel Dvořák,
o milý kulturní zážitek se postaraly děti z místní zvláštní
školy. Připraveno bylo i bohaté
občerstvení. Celá akce pro nás
byla nejen možností popovídat
si o společných problémech,
ale hlavně pěkným výletem,
který jsme si jaksepatří užili.

Navázali jsme spolupráci se Strunkovicemi nad Blanicí
Výbornou spolupráci se nám
podařilo navázat s městysem
Strunkovice nad Blanicí. Na počátku bylo naše pozvání, zda by
se nechtěli zástupci obce přijít
podívat k nám do STROOMU.
Ačkoliv jsou Strunkovice od
Dubu „co by kamenem dohodil
a zbytek došel po rukou“, byl pan
starosta ing. Karel Matějka mile
překvapen tím, co jsme mu nabídli a ukázali. Nejprve jsme se
dohodli, že vyrobíme keramické
kachle s dětskými motivy na vítání občánků pro Úřad městyse,
a abychom informovali i obyvatele Strunkovic, vytiskli jsme
v místním zpravodaji informace
o našem centru. Zároveň jsme
připojili pozvánku na setkání
zaměstnanců i uživatelů Centra
STROOM DUB s místními lid-

mi, které jsme společně s panem
starostou uspořádali ve středu 5.
března odpoledne v jídelně místní
základní školy. Připravili jsme si
ukázku výrobků i krátké povídání
o nás, zlatým hřebem však bylo
vystoupení našich klientů s pásmem velikonočních básniček. Na
závěr jsme ještě zodpověděli řadu
zajímavých dotazů z řad obyvatel. Setkání bylo velice příjemné a milé, nicméně nám radost
trošku kazil fakt, že se nás sešlo
opravdu málo.
Tato úspěšně navázaná spolupráce s městysem Strunkovice
nad Blanicí bude i do budoucna
pokračovat, už s panem starostou „kujeme pikle“ a plánujeme,
co dál. A věřte, že se bude na co
těšit!

Nová sociálně terapeutická dílna
Od počátku letošního roku nabízí
naše centrum novou službu – sociálně terapeutické dílny. Tomu jsme
přizpůsobili také prostory zařízení
a v bývalé šatně zaměstnanců tak
vnikla nová sociálně terapeutická
dílna. Její součástí je kromě prostorů pro práci klientů i malá kuchyňka, kde jsme s našimi uživateli již upekli a uvařili řadu laskomin
– například puding se šlehačkou,
linecké pečivo, bábovku či štrúdl.
V pracovních prostorách probíhají

jak vzdělávací aktivity, tak i vznikají nejrůznější výrobky – v současné době se zaměřujeme na práci s velikonoční tématikou, takže
jsme zde například zdobili zápichy, vyráběli velikonoční ozdůbky
či osívali misky pšenicí. O výzdobu naší dílničky se postarali sami
klienti spolu se sociálními pracovnicemi, a pokud se k nám přijedete
podívat, sami můžete posoudit, že
se jim to moc povedlo.

Návštěva v Rolničce
Co se věku týče, je STROOM DUB
vlastně ještě batole. Proto jsme rádi
přijali pozvání od staršího a zkušenějšího zařízení Diakonie ČCE
– střediska Rolnička Soběslav a vyrazili jsme na zkušenou. Ačkoliv se
v mnohém naše zařízení liší, nalezli jsme spoustu společných bodů
a otázek, které pálí v dnešní době
sociální zařízení.
Nejprve se nás ujal ředitel Rolničky
Mgr. Karel Novák, aby nám stručně
pověděl něco o organizaci a fungování jejich centra. Následovala prohlídka prostor MŠ a ZŠ speciální
a praktické školy s Mgr. Monikou
Macákovou. Zasvěceně nás informovala o jednotlivých třídách i odborných pracovištích, mohli jsme
si promluvit s pedagogy i uživateli.

Pak jsme již vyrazili do chráněných
dílen, které provozuje Rolnička
v jiné části města. Prošli jsme si
keramickou, šicí i truhlářskou dílnu, pokochali se krásnými výrobky,
všude jsme si popovídali, vyměnili
si zkušenosti a navázali další kontakty. Na závěr jsme poseděli nad
toustem a šálkem čaje v malé čajovně.
Návštěva střediska Rolnička byla
pro nás nejen milou zkušeností
a obohacením, ale i velice příjemným zážitkem. Věříme, že i do budoucna budeme navázané kontakty
nadále prohlubovat a spolupracovat. Vždyť jak zní motto Rolničky
– jsme různí, ale patříme k sobě.

Medaile pro Horažďovice
se pustili do práce. Ale vyrobit
a naglazovat 150 medailí, to
byla fuška! Celá první polovina února byla ve znamení malých barevných koleček. Vše
se nám podařilo a ještě navíc
jsme dodali tři byliňáky, které
byly použity jako dárky pro
Zajímavou zakázku dostala
v lednu naše keramická dílna
od Kulturního střediska v Horažďovicích. Byli jsme osloveni, zda bychom mohli vyrobit
pamětní medaile na 25. ročník divadelní přehlídky. Naše
vzorky se moc líbily, takže už
nic nestálo v cestě, abychom

nejlepší soubory. Podle slov
Libuše Mužíkové z Kulturního
střediska Horažďovice dopadla
přehlídka k všeobecné spokojenosti a my už se chystáme
na další práci – vždyť koncem
jara se v Horažďovicích konají
Slavnosti kaše.

Nový obyvatel našeho centra
Úplně čerstvý přírůstek má naše zařízení od 10. března. Je to slečna –
malá, chlupatá, má veliké zuby a dlouhé uši. Pokud vás teď napadají
poznámky o tom, že takhle se o slečnách nemluví – nebojte. Pořídili
jsme si totiž malou králičí samičku. Jmenuje se Bobina a je zatím celá
vyplašená z toho rozruchu, který vyvolala. Vždyť co je u nás, tak ji
každý hladí, mazlí, dává seníčko či vodičku. Na jaro plánujeme výrobu výběhu, aby se mohla proskotačit i venku. Už se všichni těšíme, až
budeme chodit venčit králíka!

Masopust v Dubu
Stejně jako v mnoha jiných obcích byl i v Dubu první únorový
týden ve znamení Masopustu.
Průvod plný nejrůznějších masek se sešel 5. února v 15 hodin
před naším centrem a vyrazil po
obci. Nejprve se masky zastavily u pana starosty, následovala
návštěva paní baronky na zám-

ku. Pak už průvod obcházel další stavení a pro radost obyvatel
Dubu se všude hrálo, zpívalo
i tancovalo. Za odměnu vždy
následovalo občerstvení – masopustní koblihy, koláče, pro
dospělé masky i nějaký ten panáček pro zahřátí.

Ve l i k o n o č n í v ý s t a v a v G é č k u
Velikonoční přípravy a jarní nálada ovládly v minulých dnech celé
centrum STROOM DUB. Spolu se sociálními pracovnicemi a mistrovou dílen vyráběli naši uživatelé už několik týdnů byliňáky, květináče, vázy či ozdobné zápichy. Květináč – slepička či zajíček od nás
tak zdobil nejeden velikonoční stůl. Stačilo jen zasít obilí a krásná
dekorace byla na světě. K vidění a zakoupení jsou i výrobky truhlářské, tkalcovské a šicí dílny.

A protože jsme se se svou prací chtěli pochlubit i ostatním, zúčastnili
jsme se od čtvrtka 13. do neděle 16. března Velikonočních dní, které
ve své pasáži pořádalo Géčko České Budějovice. Předvedli jsme zde
nejenom naše zboží, ale v sobotu 15. března od 14 do 16 hodin byla
k vidění i praktická ukázka výroby keramiky. Věříme, že jsme tak
alespoň trochu zpestřili uspěchanou dobu předvelikonočních nákupů, které většinu z nás neminuly.

Máme stánek v Baumaxu
Odbyt výrobků je palčivé
téma mnoha sociálních zařízení. V současné době je
často velký problém najít odběratele, který nehledí jen na
komerční výhody spolupráce,
ale má, jak se lidově říká, srdíčko na pravém místě a je
ochotný pomoci lidem, kteří
to potřebují. S radostí musíme
říci, že nám se takového partnera podařilo najít v českobudějovickém Baumaxu. Díky
ochotě a vstřícnému přístupu
vedoucího obchodu pana Kratochvíla jsme mohli 20. února
umístit v prostorách Baumaxu Č. Budějovice (za pokladnami) regál s našimi výrobky.
Odezva na naše zboží byla
velice příznivá hned v prv-

ních dnech po instalaci. A pro
ty, kteří ještě neměli čas se
sem podívat, uvádíme jen
malou ochutnávku: naleznete zde pestrý výběr keramiky
– květináče, vázy, byliňáky,
krajáče, misky či talíře. Veliký úspěch pak měly květináče
– slepičky, které jsou krásnou
velikonoční dekorací. V budoucnu plánujeme prodávat
i výrobky dalších dílen našeho centra (truhlářské a tkalcovské).
Baumaxu České Budějovice
a panu Kratochvílovi moc děkujeme a věříme, že tato první kapka nebyla tou poslední
a že nalezneme ještě další
partnery ke spolupráci.
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