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DUBSKÉ LISTY květen
Informace z Úřadu městyse Dub
Pozvánka
v souladu s § 91 odst.1/ zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění
Vás zvu na zasedání Zastupitelstva městyse Dub,
které se koná v pátek 15. 5. 2020 od 18.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení
Bytová situace
Žádosti o finanční dar
Rozpočtové opatření
Pošta Partner
Otevření MŠ Dub
Ostatní

V Dubu dne 4. 5. 2020

Václav Novák, starosta

Zachovej klid a pokračuj
Keep Calm and Carry On (zachovej klid a pokračuj). Tohle propagandistické heslo se objevovalo na plakátech v Anglii v roce 1940 během
bombardování anglických měst nacistickým letectvem. Mělo za cíl pozvednout
morálku civilního obyvatelstva v nelehké době. Ne, opravdu nechci srovnávat
utrpení civilistů za 2. světové války s dnešní pandemií koronaviru, to opravdu
nejde. Jen se tohle heslo tak trochu hodí do každé krizové doby.
I nyní, kdy začne docházet k rozvolňování vládních opatřeních, musíme
postupovat v klidu a s rozvahou, protože úplně vyhráno zřejmě není. Pandemie
nás připravila o spoustu akcí, na které jsme byli zvyklí. Senioři neměli v dubnu
své tradiční setkání, nestavěla se Májka, neoslavíme 75. výročí konce 2. světové
války lampionovým průvodem s ohňostrojem a ani děti nepopřejí maminkám
v místním KD nacvičeným představením. Hasiči nesoutěží a nehrajeme fotbal.
Samé nepříjemné věci.
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Bohužel jsou to maličkosti v porovnání s tím, že spousta lidí již přišla o práci,
nebo o ní velmi brzy přijde. Ekonomické dopady budeme pociťovat všichni delší
dobu a obávám se, že jsme teprve na začátku. První finanční výpadky ve
financování obcí začínáme pociťovat již nyní.
Máme-li to všechno zvládnout co možná nejlépe, musíme být trpěliví
a solidární. Takže Keep Calm and Carry On.
Václav Novák, starosta
Zájezd na divadelní představení se ruší
Bohužel je to tak. Zájezd na divadelní představení Chvála bláznovství, které
jsme měli původně shlédnout v sobotu 2. května, Městys Dub ruší. Divadlem
Palace nám byl sice nabídnut náhradní termín, ale po zvážení všech aspektů jsme
se rozhodli tuto akci zrušit. Žádáme tak všechny občany, kteří si zakoupili
vstupenky na představení, aby je vrátili zpět na úřad městyse. Při vrácení
vstupenek Vám budou vyplaceny peníze za zrušený zájezd.

Základní a Mateřská škola Dub
Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dub pro školní rok 2020/2021
Vážení rodiče,
v důsledku mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem
a onemocněním COVID-19 proběhne zápis do naší MŠ v období
od 3. května 2020 do 11. května 2020
bez osobní přítomnosti dítěte
Žádost může zákonný zástupce dítěte podat jedním ze způsobů:
1. do datové schránky školy - ID: pkcmc5q
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - skola@zsdub.cz
3. poštou - ZŠ a MŠ Dub, Dub 102, 384 25 Dub
4. osobním podáním: ve výše uvedených pracovních dnech po telefonické domluvě na tel.
čísle 724 328 103
Zákonný zástupce doloží okopírovaný rodný list dítěte a vyplněný
Evidenční list
Žádost o přijetí
Čestné prohlášení a kopii očkovacího průkazu nebo potvrzenou část evidenčního listu
pediatrem
Dané dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách školy nebo k dispozici v ředitelně
školy.
Oznámení o přijetí najdete po skončení zápisu také na webu školy.
V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat.
Mgr. Radka Matušková, ředitelka školy
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Oznámení Základní a Mateřské školy Dub
Vážení rodiče,
pravděpodobně od pondělí 18. května (po projednání zastupitelstva) zahájíme provoz mateřské školy a od pondělí 25. května bude umožněna osobní přítomnost žáků v základní škole.
Sledujte, prosím, webové stránky.
V základní škole budou vzdělávací aktivity probíhat formou školních skupin pravidelně každý
pracovní den. Dopoledne bude probíhat vzdělávání žáků zaměřené na hlavní učivo, cílem
odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání a je určeno pro všechny žáky, nejen pro žáky
navštěvující školní družinu. Je bezúplatné, denně do 15:30. Dřívější odchod žáků bude
možný. Účast žáků ve škole nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin
pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných
příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka.
Ve škole budou dodržována zvýšená hygienická opatření. Každý žák bude mít s sebou na den
minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.
Podle počtu strávníků budeme operativně řešit stravování - vydávání obědů, studené obědové
balíčky nebo vlastní strava z domova.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do základní školy do 18. 5. 2020!
Tyto i další potřebné informace následně zveřejním na webových stránkách školy.
Mateřská škola: na webu už je k dispozici čestné prohlášení, seznámení s vymezením
rizikových skupin a podmínky provozu MŠ, které při prvním vstupu do školy předkládá
zákonný zástupce dítěte. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup
dítěti do mateřské školy umožněn. Docházka předškoláků není povinná.
Obdobné podmínky budou platit pro zákonné zástupce žáků ZŠ.
V jednání je dokončení plaveckého výcviku v příštím školním roce.
Zvládneme to a těšíme se, Mgr. Radka Matušková, ředitelka školy

Malá vzpomínka na dobu před uzavřením
školky.
Pan Šimek opravoval, všechny děti zanechaly
hraní a pozorně sledovaly jeho práci.
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Centrum STROOM Dub
Jarní počasí nám přeje, tak jsme se rozhodli uklidit Dubský rybník. To byste koukali, co
jsme všechno našli. Byl to těžký úkol, ale dobrý pocit z dobře odvedené práce, nám byl
odměnou. Radek s Martou nasbírali jarní květiny. Společně nad herbářem jsme našli jména
květin a vytvořili si vlastní herbář. K tomu jsme si stihli dát zmrzlinu v Bavorově. Výroba
polštářů se jmény se nám moc povedla. Přesvědčte se sami. Zdravíme a brzy zase na viděnou.

Již 45 dní je náš provoz omezen. Velká část našich kamarádů
musí být doma a my na ně moc vzpomínáme a těšíme se, až se
zase všichni uvidíme. Karanténu snášíme dobře, jsme zdraví a po
našem pampeliškovém medu budeme ještě víc.
Moc jarních pozdravů z našeho Centra všem!
Převzato z www.stroomdub.cz

Od 27. 4. 2020 jsou opět otevřeny veřejné knihovny. I dubská
knihovna otevřela a má pro vás připraveny nové knihy.
Těším se na vás.
M.Matušková, knihovnice

redakce: dubskelisty@centrum.cz
Zpravodaj městyse Dub u Prachatic, vydává Městys Dub u Prachatic jako měsíčník
Redakce: Marie Matušková, Alena Nováková, Václav Novák
uzávěrka do 25. v měsíci
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