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DUBSKÉ LISTY srpen
Informace z Úřadu městyse Dub
Jednání Zastupitelstva městyse Dub
Jednání Zastupitelstva městyse Dub se bude pravděpodobně konat koncem srpna nebo
začátkem září. O datu konání a programu jednání budete včas informováni na vývěsce i na
www. stránkách obce.

Volby 2020
Letos na podzim nás čekají rovnou dvoje volby, a to volby do zastupitelstva Jihočeského kraje a volby senátní.
Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje 2020
Tak jako každé čtyři roky, i letos proběhnou volby do Zastupitelstva Jihočeského
kraje. Budou se konat v pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Senátní volby 2020
S volbami do Zastupitelstva Jihočeského kraje jdou letos ruku v ruce i volby do
Senátu Parlamentu ČR. Též se budou konat v pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin
do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
(případně II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se bude
konat ve dnech 9. a 10. října 2020).
Voličem je občan ČR, který alespoň 3. 10. 2020 dosáhne věku 18 let.
O voličský průkaz můžete požádat ode dne vyhlášení voleb 15. dubna 2020 buď:
dostavit se osobně na Úřad městyse Dub s občanským průkazem, a to nejpozději
do 30. září 2020 do 16:00 hodin nebo žádost zaslat písemně s úředně ověřeným
podpisem, která musí být na úřad doručena nejpozději do 25. září 2020 do 16:00
hodin.
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NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje České Budějovice vydává za
účelem zamezení dalšího šíření epidemie COVID-19 s účinností ode dne 29.
července 2020 od 0.00 hodin do odvolání toto mimořádné opatření na území
obce Prachatice a území všech obcí, pro které obec Prachatice vykonává
rozšířenou působnost:
1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích
cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to
a. ve všech vnitřních prostorách (zdravotnických zařízení, lékáren, sociálních
služeb, úřadů) mimo bydliště
b. ve všech prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, MHD)
2. zákaz se nevztahuje
a. na děti do dvou let
b. děti starší dvou let a mladší sedmi let v mateřské škole
c. děti na zotavovacích akcích pro děti
d. osoby s poruchou intelektu, jejichž aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto zákazu
e. pracovníky ve výrobních provozech, kde lze dodržet oddělené střídání směn
a minimální odstupové vzdálenosti při výrobě
f. osoby řídící vozidlo ve veřejné dopravě, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícími při jejich odbavení
g. pacienty po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí zdravotních služeb, pacienty
na lůžku, uživatele sociálních služeb
h. zaměstnance výše uvedených subjektů, kteří se nachází na veřejnosti
nepřístupných místech (kancelář), nebo jsou od veřejnosti odděleni technickou
přepážkou
Dále se doporučuje pořadatelům hromadných kulturních, sportovních, zábavních
a jiných akcí sledovat aktuální vývoj epidemiologické situace.
Za tím účelem se omezují návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních
a uživatelů sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.
Toto mimořádné opatření je obzvláště potřebné k ochraně zranitelných skupin
obyvatel.
Doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje České Budějovice
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Mysleme ekologicky, buďme zodpovědní
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo
ochrana životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí ekonadšenci v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19.
století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již
tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila
a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde
bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím
v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který
byl vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba
dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu
ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích
svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů
zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze
svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily
veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují
spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat
důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované
firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení
nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí
hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje.
Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější než nová těžba. Navíc
recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro náš městys zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť
sběrných míst, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou
recyklaci. Díky tomu ušetří Městys Dub finanční prostředky, které bychom jinak
museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů
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Pozvánky na nadcházející akce
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Fotbalový podzim 2020
Přinášíme všem fanouškům fotbalu v Dubu rozpis zápasů OP Prachatice:
Netolice ,,B“

-

Dub

29.8. sobota 16 hodin

Dub

-

Vacov ,,B“

5.9

Šumavské Hoštice

-

Dub

12.9 sobota 17 hodin

Vitějovice

-

Dub

20.9 neděle

16:30 hodin

Dub

-

Čkyně ,,B“

26.9 sobota

16:30 hodin

Vlachovo Březí

-

Dub

4.10 neděle

15 hodin

Dub

-

Volary

10.10 sobota

15:30 hodin

Dub

-

Netolice ,,B“

17.10 sobota

15:30 hodin

Vacov ,,B“

-

Dub

25.10 neděle

14:30 hodin

Dub

-

Šum. Hoštice

31.10 sobota

14 hodin

Dub

-

Vitějovice

7.11 sobota

14 hodin

sobota 17 hodin

Akce z minulého měsíce
Pouťový turnaj o pohár starosty městyse Dub
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Pouťový fotbalový turnaj je již řadu let stálicí pouťové zábavy. Letos tomu bylo stejně
a tradiční fotbalové klání nezastavil ani koronavirus. Pouze začátek se z důvodu časové kolize
s bohoslužbou posunul na dvanáctou hodinu. Změnil se oproti rokům minulým také jeden
účastník turnaje. Na hřišti se tak kromě domácího týmu sešli fotbalisté Sokola Křesín, Bureš
Teamu a nově také Slavoje Volyně ,,B“.
První semifinálové utkání proti sobě svedlo Křesín a béčko Volyně. Hrál se svižný fotbal
s řadou šancí na obou stranách a zápas pro sebe zlomili ve druhém poločase hráči Křesína
v poměru 4:1. Do druhého utkání nastoupil domácí tým proti Bureš Teamu. Domácí začali
velmi svižně a zakrátko jsme se dostali do vedení 2:0 a posléze 3:1. Druhý poločas se nám však
pečlivě budovaný náskok vypařil jako pára nad hrncem. Soupeř byl ve všech ohledech najednou
lepší a vedl 5:3. Těsně před koncem se nám podařilo z penalty ještě snížit na konečných 4:5,
ale pak už rozhodčí odpískal konec a sen o vítězství v turnaji se nám rozplynul.
Po krátkém odpočinku a stále ještě rozmrzelí z nezvládnutého zápasu jsme nastoupili do
zápasu o třetí místo se Slavojem Volyně. Soupeř se do nás od začátku zakousnul a domácí tak
celý zápas dotahovali. Pět minut před koncem jsme prohrávali 2:4. Tým však ukázal vůli
bojovat až do konce a v hektickém závěru vyrovnal na 4:4. Na řadu tak přišli diváky oblíbené
pokutové kopy. Hned první jsme neproměnili a určili tak ráz celého rozstřelu. Volyňští, byť se
štěstím, byli úspěšní ze všech penalt a skončili tak celkově třetí.
Finálové utkání, ve kterém nastoupil Sokol Křesín proti Bureš Teamu, bylo dlouho
vyrovnané. Zlom nastal v situaci za stavu 2:2, kdy se zranil po střetu s protihráčem nejlepší
brankář turnaje Lukáš Kratochvíl. Do brány musel hráč z pole a to ovlivnilo zbytek zápasu.
Fyzicky lépe vybavený tým Křesína v útoku s nejlepším střelcem turnaje Michalem Haladou
šanci nepustil a přidal další tři branky.
Vítězem turnaje se tak stal Sokol Křesín
před Bureš teamem. Třetí místo pak obsadil
Slavoj Volyně ,,B“. Poslední skončili
domácí fotbalisté.
Závěrem musíme poděkovat všem
divákům za podporu a také pochválit
všechna zúčastněná mužstva za fér odehrané
zápasy bez excesů. Budeme se těšit na příští
rok, pokud možno ve stejném složení.
pro DL Václav Novák, starosta městyse

Dodatečná vzpomínka na povedenou akci, o kterou se zasloužilo SDH Dub
SDH Dub má každý rok v plánu uspořádat pro děti Dětský den. Plánovaná akce byla
zajištěna ve spolupráci s TJ Dub a Úřadem Městyse Dub.
Tentokrát se Dětský den uskutečnil odpoledne v neděli 7. června. I když to vypadalo, že bude
opět špatné počasí, nakonec to vyšlo jen se zataženou oblohou a děcka tak měla možnost si
tento den užít. Pro děti bylo připraveno mnoho her, skákací hrad, střelnice a skvělé skládání
krabic z kartonu do komínu. Každý, kdo obešel všechna očíslovaná pole s herními úkoly, byl
odměněn pytlíkem plným sladkostí. Nechybělo ani občerstvení, třeba takový párek v rohlíku,
ten si dal snad každý. Celá akce se vydařila, dětí se sešlo téměř 40 a doufáme, že se všem
odpoledne líbilo.

6

Mladí hasiči se činí

SDH Dub - Mladí hasiči
zahájili
letní
sezonu
tréninky v požárním sportu.
Konečně jsme se dočkali
a po rozvolnění koronavirových opatření mohli mladí
hasiči opět začít trénovat
požární útoky na následující
soutěže v době, kdy začalo
léto a děti ukončili školní
rok. Počasí nám doposud
přálo a v horkých odpoledních hodinách bylo možné
se tak i pěkně ochladit
čerstvě napršenou čistou vodou z lesa, kterou byla naplněna nádrž na dubském hřišti. Jak
ukazuje foto, byli všichni jako „zmoklé slípky“. I tak může končit tréninkový den v požárním
sportu.
První soutěž byla 11. července v Nebahovech na 3. ročníku memoriálu Honzy Mareše.
Pak nás v září ještě čekají 3 soutěžní dny a nakonec v říjnu bude soutěžní hra „Plamen“.
pro Dubské listy: Pavel Skopec, SDH Dub www.sdhdub.cz

7

Mateřské centrum Dupy Dub
Světýlka – cvičení na podporu psychomotorického rozvoje dětí
Pravidelné cvičení s Mgr. Bárou Švarzbergerovou
Každé úterý od 9:30 hod. Místo konání: MKC Dupy Dub, Dub
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sociální a rodinné poradenství – individuálně dle domluvy
místo konání: MKC Dupy Dub, Dub 93.
V případě zájmu nás kontaktujte.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Farmářský trh Skalka
v sobotu 15. srpna 2020 od 10:00 až do 13:00 hod. Místo konání: Prachatice
Oslava místní produkce. Pojďte s námi oslavit místní produkci a podpořit lokální
ekonomiku!
Farmáři a výrobci regionálních produktů již posedmé na prachatické Skalce!
Trh regionálních produktů.
Více informací na: www.facebook.com/impakt.dub, mailem či telefonicky.
(e-mailem impakt.kurzy@gmail.com či na tel.: 777 186 208)
Těšíme se na Vás!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Blahopřejeme
Blahopřejeme rodičům
k narození dcerky Gábinky Huckové

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