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úvodní slovo
Šárka Otradovská – zastupitelka
První červnový den každoročně
slavíme svátek našich dětí,
Mezinárodní den dětí. Chtěla bych
jménem Sboru pro občanské
záležitosti popřát našim dětem
k jejich svátku hodně zdraví, štěstí
a lásky. Přeji jim pěkné vysvědčení
a krásné prožití letních prázdnin.
Hodně slunce o prázdninách, ať je
budete trávit na táboře, u babičky
anebo jen doma.
Krásné prázdniny všem. î

Zaostřeno na hypermarkety/
Ve středu 13. 5. 2009 proběhla v Mateřském
a komunitním centru DUPY DUB vernisáž
výstavy ZAOSTŘENO NA HYPERMARKETY a beseda s koordinátorem stejnojmenné kampaně Milanem Štefancem.
Informační výstava Zaostřeno na hypermarkety je jednou z aktivit dlouhodobé kampaně Nezávislého sociálně ekologického
hnutí – NESEHNUTÍ.
Výstava představuje téma expanze obřích
nákupních řetězců z trochu jiného pohledu,
než na jaký jsme běžně zvyklí. Na celkem

deseti panelech pomocí textů, fotograﬁí,
tabulek i grafů ukazuje, jaké jsou dopady
neregulované expanze nákupních center
v ČR. Výstava nabízí pohled i do zahraničí
a seznamuje se zkušenostmi jiných zemí
s nákupními centry. Věnuje se též možnostem řešení problémů spojených s dalším
růstem obchodních center. Výstavu je možné navštívit v provozní době centra až do
začátku června.
î

Mgr. Jana-Marie di Battaglia
 Medardova kápě – 40 dní kape (8. 6.).
 V červnu deštivo a chladno – způsobí
rok neúrodný snadno.
 Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde,
jak začne kositi.
 Červen studený, sedlák krčí rameny.
 Co v červnu nedá do klasu, červenec
nažene v času.
 Když v červnu severní větry vějí, tu
se bouřky opozdějí.

Volby

Návštěva prachatické Střední pedagogické školy ve STROOMu DUB
a v MKC DUPY DUB / Petra Volenová
22. dubna přijel na návštěvu do Dubu plný
autobus studentek a studentů ze Střední pedagogické školy v Prachaticích. Studenti se
rozdělili na dvě skupiny – navštívili naše
zařízení a mateřské centrum Dupy Dub. Ve
STROOMu DUB nejprve proběhla beseda
s následnou diskusí a studenti se tak mohli
dozvědět cíle, poslání, druhy poskytovaných služeb a informace o každodenním
provozu našeho centra. Potom, co si studenti prohlédli naše zařízení, jsme se všichni
společně sešli v klubovně. V rámci oslav Dne
Země demonstrovaly studentky poutavou

Pranostiky/připravila

formou našim uživatelům jakým způsobem recyklovat odpad. Na závěr posezení
s první skupinou proběhl neplánovaně
téměř hodinový koncert, kdy studentky zahrály několik písniček na kytaru a Štěpán
následně zahrál na harmoniku a všichni si
společně zazpívali a nechyběl dokonce ani
tanec. Po obědě se skupiny vystřídaly.
S druhou skupinou jsme se za doprovodu
houslí rozloučili třemi lidovými písničkami. Bylo to pro nás velice milé setkání a již
teď se těšíme na další shledání.
î

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v Zasedací místnosti Úřadu
městyse Dub v těchto termínech:
v pátek 5. června 2009 od 14h do 22h
v sobotu 6. června 2009 od 8h do 14h.

foto: Petra Volenová

Obrazem / foto: Dana Žílová

Den Země – 22. 4. – žáci ze ZŠ vyčistili od odpadků
okolí školy a náměstí v městysi.

Divadelní představení pro děti ve věku 6 – 10 let
„O zeleném sněhulákovi“
sehrané na zahradě školy – 28. 4.

Osvobození Dubu Americkou armádou,
návštěva vojáků v dobových kostýmech a s dobovou
technikou – akce ŠD.

Lampiónový průvod dne 7. 5.

Kulturní vystoupení dětí ZŠ a MŠ ke Dni matek – 10. 5.

Z vyučování – ing. Burešová
foto: z archívu Marie Matuškové

Tak dnes opět něco málo k historii
zemědělského školství v Dubu /Marie Matušková

Protože jsem v Dubu od roku 1964 a u zemědělského
školství jsem se pohybovala skoro 30 let, neskromně se
cítím dostatečně povolána k tomu, abych mohla na tuto
dobu zavzpomínat a i ji trochu zhodnotit. SZTŠ byla
založena v r. 1959 ve Vimperku, ale již v roce 1963 se
zjistilo, že zázemí pro tuto školu je nevyhovující a byla
proto přeložena do Dubu. O její přeložení se myslím
tehdy hodně zasloužil tehdejší ředitel ZNZZ pan Jan
Toman a tehdejší předseda JZD Dub pan Bedřich Bluma,
oba rodáci z Lipovic. V Dubu dostala škola do užívání
bývalou čtyřtřídní budovu ZDŠ, domov mládeže v zámku,
kde až do té doby byl umístěn internát ZMŠ, dále školní
statek o rozloze 197 ha a několik bytových jednotek. Do
Dubu tehdy přešly 4 ročníky studentů. Od šk. roku 1964/65
již bylo nabíráno každý rok kolem 30 nových studentů.
Začátky nebyly lehké, ale v průběhu existence školy se
mnohé změnilo. Bylo např. zavedeno ústřední topení do
DM, pořízen nový nábytek, škola byla zmodernizována,
byla vybudována laboratoř a na statku byl postaven plně
automatizovaný kravín. Na tehdejší dobu a možnosti to
byly akce mimořádné.
I já se hrdě hlásím k absolventům této střední školy. Dubská
SZTŠ snesla srovnání s ostatními zemědělskými školami
v kraji. Na tehdejší dobu byla poměrně dobře vybavená
a také možnost praxe na školním statku byla velmi dobrá.
Úroveň školy se neodvíjí jen od vybavení, ale zejména
od úrovně vyučujících. A na ty měla dubská škola štěstí.

Vzpomenout musíme zemědělských odborníků jako
ing. Samce, ing. Bureše a ing. Burešovou, ing. Kluibra,
ing. Hořejšího, také ing. Hada a ing. Koutného a samozřejmě ředitele školy ing. Štěpána. Nemohu opomenout také
ing. Brycha, ing. Laudovou, ing. Trubače a Mgr. Trubačovou. Nezapomenutelnou učitelkou byla paní učitelka
Štěpánová, která vyučovala všeobecné předměty a cizí
jazyky.
SZTŠ v Dubu fungovala až do roku 1979, kdy zde
odmaturoval poslední ročník, nový 1. ročník již nabírán
nebyl a 2. a 3. ročník přešel dokončit studia do Nových
Hradů. Škola vychovávala budoucí agronomy a zootechniky. Za dobu trvání školy zde vystudovalo 700 studentů
(570 v řádném studiu, 77 v dálkovém a externím a 53
v jednoletém). Z každého ročníku odcházeli v průměru 3
absolventi na VŠZ do Č. Budějovic a do Prahy. Pozitivum
školy spočívalo také tehdy v jejím umístění na vesnici.
Do školy nastupovaly většinou děti z vesnic, jejichž
rodiče pracovali v zemědělství a i samotní žáci si ještě
pamatovali nebo dokonce zažili zemědělské práce. Tito
mladí lidé z vesnic pocházeli, na vesnici se učili a neměli
pak problém na vesnicích zůstat.
Myslím, že uzavření této školy bylo velkou škodou pro
ni i pro obec Dub. Byla zde možnost zaměstnání a i jinak
přítomnost školy Dubu přinášela mnoho výhod. Ale takový
je život a my bychom se měli opět snažit, aby se o Dubu
VĚDĚLO, a to nejen z „černé kroniky“.

Pozvánky

Týden opravdových plen

Zámecká galerie Dub
Od 31. 5. 2009 do 28. 8. 2009 ZAHRADA BAREV
Mgr. Eva Drančáková (voskové batiky, obrazy, malby
na hedvábí)

Zámecká zahrada
14. 6. od 16.00 DUBSKÉ ROZMARY – beneﬁční akce
na vybudování odpočinkové zóny / Oslava blížícího se
příchodu léta / Hudba a divadlo na zámku
Program:
16.00 OLATS OTESOC – revuální skupina
17.30 Taneční vystoupení místních dětí pod vedením
Radky Matuškové, ml.
18.00 Dubské ratolesti – místní pěvecký sbor pod vedením
Mgr. Martiny Zíkové

Tělovýchovná jednota Dub
7. 6. od 14.00 Oslava Dne dětí
na fotbalovém hřišti v rámci kampaně
„Táta dneska frčí“

Mateřské centrum DUPY DUB se v letošním roce připojilo
k celonárodní kampani Týden opravdových plen, která je
součásti mezinárodní kampaně Real Nappy Week.
Cílem kampaně je přiblížit veřejnosti, zejména rodičům
malých dětí, jaký vliv mají dětské pleny na životní
prostředí, zdraví dětí i rodinné ﬁnance a pobořit některé
zažité mýty ohledně látkových plen, které dnes již dávno
nevypadají jako pleny před 20 lety.

Mateřské a komunitní centrum DUPY DUB
do konce měsíce června – Náves – výstava dětských prací
k tématu, vzhledem k tomu, že výtvarné práce stále přibývají,
je možné hlasovat o nejlepší návrh i tento měsíc
20. 6. od 14.00 – II. Dubská Kuličkiáda u fotbalového hřiště
Talentové zkoušky se konají v průběhu měsíce června, vždy
ve čtvrtek od 15.00, nutno si předem rezervovat termín buď
e-mailem (dub@dupydub.cz), telefonicky (777 186 208)
nebo osobně v centru

Veřejný internet
Omlouváme se za květnové výpadky veřejného internetu
v MKC DUPY DUB. Nejprve jsme přetížili elektrickou
síť a poté signál rušila kopírka. Všechny mouchy jsou
snad již vychytány, těšíme se na Vaši návštěvu. Ti, kteří
v uplynulém měsíci službu nemohli využít, mají u nás
náhradou 10 stran tisku zdarma.

Nabídka dětských táborů
13. – 17. 7. 2009 DUPY DUB – Příměstský tábor (koně,
lana, krokodýli a další…)
pro děti od 6 do 12 let
Kontaktní osoba: Dagmar Šebestová, DiS, tel: 774 833 168
20. – 24. 7. 2009 STROOM DUB – Příměstský tábor
tentokrát na Lipně pro děti od 6 do 15 let
Kontaktní osoba: Radka Furišová, tel.: 388 328 159
17. – 21. 8. 2009 DUPY DUB – Příměstská školička
pro děti od 4 do 7 let
Kontaktní osoba: Dagmar Šebestová, DiS,
tel: 774 833 168

Elektronický zpravodaj
Chcete dostávat aktuální číslo svého zpravodaje s předstihem ve vyšší kvalitě? Stačí, když napíšete svou e-mailovou
adresu na dub@dupydub.cz a od příštího čísla budete dostávat Listy z Dubu i elektronicky!

