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DUBSKÉ LISTY červen
Informace z Úřadu městyse Dub
Usnesení č. 3/2020
z jednání Zastupitelstva městyse Dub konaného dne 15. 5. 2020
Zastupitelstvo městyse Dub schválilo:
1) ověřovatele zápisu: Pavel Matuška, Lenka Kuklová, zapisovatel: Jitka Kohutová
2) program – pozvánku
3) přidělení nájemního byu na čp. 83 v Dubu (garsoniéra po panu Jxxx Mxxx) slečně Bxxx
Šxxx
4) panu Jxxx Sxxx, bytem Dub xx uznání dluhu ve výši 17.790,-Kč. Splátka bude hrazena
ve výši 1.000,- Kč/měsíc
5) finanční dar Mysliveckého spolku Dub – Javornice ve výši 5.000,- Kč. Pan starosta se
pověřuje k podpisu darovací smlouvy.
6) Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p., číslo 2020/03675. Pan starosta se
pověřuje k podpisu smlouvy.
7) s účinností od 18. 5. 2020 obnovení provozu Mateřské školy Dub zřizované Městysem
Dub
8) zařazení území Městyse Dub do územní působnosti Místní akční skupiny Šumavsko
na období 2021 – 2027
Václav Novák, starosta městyse

Upozornění
Velkoobjemový kontejner bude přistaven 26. 6. 2020. Bližší informace budou upřesněny na
plakátech.
Splatnost vodného v Dubské Lhotě a bytových jednotkách v majetku městyse: do konce
června 2020

Pozvánka na Dětský den
SDH Dub a Městys Dub vás zvou na Dětský den, který se koná v neděli 7. 6. 2020 od 14 hodin
na fotbalovém hřišti v Dubu. Spousta soutěží a sladkých cen jsou samozřejmostí.
Těšíme se na vás.

1

Základní a Mateřská škola Dub
Foto: Pod Dubem za Dubem

Co se dělo ve školce ?
Během uzavření MŠ jsme si daly práci, aby
školka byla pro děti po návratu ještě lepším
místem. Změnily jsme uspořádání hraček i pomůcek. Uzpůsobily jsme prostory herny a třídy
tak, aby vše bylo pro děti přehlednější,
dostupnější a aktuálnější. Protřídily jsme kabinety, kde se hračky a pomůcky ukládaly. Nějaký
materiál byl úplně vyřazen. Něco jsme ale přeci
jen nechtěly úplně vyhodit. Rozhodly jsme se dát
věcem druhou šanci a proto byly tyto věci ihned
po otevření po dobu dvou týdnů k dispozici. Děti
a rodiče si je mohli odnést domů. Většina se
rozebrala a snad bude ještě nějakou chvíli dělat
radost.
Návrat do školky byl pro některé děti velkou
změnou. Přece jen uzavření MŠ trvalo stejně
dlouho jako letní prázdniny. Běžně s tím učitelé
počítají a tak první týdny v září bývají
seznamovací a zaměřené na adaptaci. Nyní ale k tomu musíme dodržovat určitá hygienická
pravidla. Snažíme se najít balanc mezi tím vším, aby to bylo uděláno správně a aby to dětem
příliš nezamotalo hlavu.
Mým oblíbeným hygienickým doporučením je preferování venkovních aktivit. Poslední týden
v květnu byl sice dost upršený, ale věřím, že červen nám to vynahradí a ještě si přírodu užijeme.
To se pak běžný režim, na který jsme byli doposud zvyklí, dost mění. Maličko se ze školky
stává „Lesní školka“. Je opravdu hodně času na to zkoumat a pozorovat přírodu. A nejen děti
to opravdu milují.
Radka Pravdová, učitelka MŠ

Oznámení o provozu mateřské školy v době letních prázdnin
MŠ oznamuje, že její provoz bude během letních prázdnin prodloužen.
MŠ bude uzavřena od 13. července do 14. srpna 2020.
Během zápisů do MŠ a ZŠ v tomto roce byly do MŠ zapsány 4 děti, do ZŠ byli přijati 2 žáci,
pravděpodobně žádný žák po prázdninách nepřestupuje do jiné školy.
Od 25. května byla znovu zahájena výuka v základní škole, pokračuje také distanční vzdělávání.
Do prezenční výuky bylo přihlášeno 75% žáků, 56% žáků se stravuje ve školní jídelně, 31%
navštěvuje odpolední zájmový blok. I v měsíci červnu bude pokračovat běžný provoz školní
kuchyně. Vzhledem k omezením byla řada akcí a projektů přesunuta do příštího školního roku.
Školní rok bude ukončen v úterý 30. června 2020.
Mgr. Radka Matušková, ředitelka školy
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Centrum STROOM Dub

Převzato ze STROOMOVIN

Blahopřejeme jubilantům
Blahopřejeme: paní Anně Mottlové (85)

panu Miroslavu Novákovi (80)
panu Miloslavu Rejžkovi (60)

Ve věku 79 let nás opustil pan František Bestrejka, rodák z Javornice
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Mejdan končí, platit prosím! Bohužel nikomu se nechce
Ve většině případů se veřejně nevyjadřuji k politické situaci a nekomentuji rozhodnutí
vedení státu, ale protože se nás to tentokrát týká víc než dost a ve mně se vaří vztek, tak dnes
udělám výjimku.
O co jde? Svět sevřela krize kolem koronaviru, náš stát nevyjímaje. Vláda se rozhodla
podpořit ekonomické subjekty jako OSVČ a ,,eseróčka“. To je samozřejmě v pořádku.
Ponechám stranou polemiku o tom, že stát vyplatil peníze každému, kdo si o ně zažádal a krize
se ho vůbec nedotkla nebo na ní dokonce vydělal. To je věc státu, potažmo jeho kontrolních
orgánů. Takže doteď vše v pořádku. Megaprůšvih nastává v okamžiku, kdy se vláda rozhodne
doslova oškubat obce o jejich peníze.
To jako fakt? Bohužel ano, prý máme našetřeno a tak to sneseme. Navíc stát nám prý
zaplatil ochranné pomůcky. To je drzost nad drzost. Jestli tím někdo myslel těch dvacet
jednorázových roušek, litr dezinfekce a čtvery gumové rukavice pro celý městys v okamžiku
kdy už bylo po všem, tak to je opravdu fór. Prostě obce doplatí na to, že hospodaří s rozumem.
Vrcholem všeho je skutečnost, že nám to prý stát vrátí na dotacích. Kde vezmu peníze na
spoluúčast na dotaci, to už neřekne ani premiér, ani paní ministryně financí.
Za měsíc květen jsme na daních dostali méně peněz, než jsme potřebovali na výplaty
a měsíční příspěvek škole. Takže to půjde hodně rychle. Městys bude realizovat pouze ty akce,
kde je již smluvně vázán. Vše ostatní ,,STOP“.
Kdo to všechno nakonec zaplatí. My všichni. Zvyšování nájmů? Jasná věc. Zvýšení daně
z nemovitosti? Bez toho to nepůjde. Prodej majetku městyse? Samozřejmost.
Omlouvám se vám všem, že do místních novin tahám politiku, ale když nás někdo obere
o 1,5 milionu, tak se prostě musíte ozvat.
Václav Novák, starosta městyse

Inzerce – nabídka a poptávka
Nabízíme k pronájmu byt 1+1 o výměře cca 35 m2 v přízemí obytného domu v zámeckém
areálu. Bližší informace manželé Battagliovi, zámek č.1
……………………………………………………………………………………………….......
Nabízím brigádu na vyklizení domu čp. 27 v Dubu, 110,- Kč/hodina
V případě zájmu volejte na tel. číslo 777 34 12 68 Semík Stanislav
…………………………………………………………………………………………………...

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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