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DUBSKÉ LISTY

březen

Informace z Úřadu městyse Dub
Usnesení č. 1/2022
z jednání Zastupitelstva městyse Dub konaného dne 25.02.2022
Zastupitelstvo městyse Dub schvaluje:
1. ověřovatele zápisu: Luboš Růžička, Jan Uher, zapisovatel: Jitka Kohutová
(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
2. program – pozvánku
(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
3. smlouvu č. 1/2022 o poskytnutí individuální dotace (Impakt Společnost pro aktivizaci
periferií) a pověřuje pana starostu k podepsání smlouvy
(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
4. smlouvu č. 2/2022 o poskytnutí individuální dotace (STROOM Dub, o.p.s.) a pověřuje pana
starostu k podepsání smlouvy
(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
5. smlouvu č. 3/2022 o poskytnutí individuální dotace (Tělovýchovná jednota Dub, z.s.) a
pověřuje pana místostarostu k podepsání smlouvy
(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
6. smlouvu č. 4/2022 o poskytnutí individuální dotace (SDH Javornice) a pověřuje pana
starostu k podepsání smlouvy
(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
7. inventarizaci majetku městyse, pohledávek a závazků (inv. zápis) Městyse Dub za rok 2021
(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
8. příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Dub inventarizaci za rok 2021 (inv.
zápis)
(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
9. Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, se sídlem SNP 559, Prachatice, IČ:
26594463, finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Pan starosta se pověřuje k podpisu
smlouvy
(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0 )
10. Společnosti pro ranou péči, pobočka České Budějovice, Čechova 164/1, České Budějovice,
IČ: 75094975, finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč. Pan starosta se pověřuje k podpisu
smlouvy
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(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
11. Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, Strakonice, IČ: 69093083 finanční příspěvek
ve výši 5.000,- Kč. Pan starosta se pověřuje k podpisu smlouvy
(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
12. finanční dar - SH ČMS – okrsek Strunkovice nad Blanicí ve výši 3.000,- Kč. Pan starosta se
pověřuje k podpisu darovacích smluv
(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
13. Smlouvu o zřízení věcného břemene PI-014330069272/002-FIA na p.č. 982/1, k.ú. Dub u
Prachatic – stavba pod názvem „Dub u Prachatic - kabel NN, K“
Oprávněná: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400, DIČ:
28085400. Cena za zřízení věcného břemen: 1.000,- Kč. Pan starosta se pověřuje k podpisu
smlouvy
(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
14. ukončení nájemní smlouvy se slečnou J…. Č….., bytem Dub …., na část pozemku p.č. KN
711/7, k.ú. Dub u Prachatic k datu 28.2.2022
(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
15. panu J…….K…… úpravy na pozemku p.č. 344, k.ú. Dubská Lhota
(Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 1)
16. navýšení kapacity školní jídelny v ZŠ a MŠ Dub z 39 na 50 strávníků s účinností změny od
1.9.2022
(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
17. zvýšení pachtovného na p. č. KN 7/1 k.ú. Dub u Prachatic o inflaci dle roku 2021 ve výši
3,8%, tj. nájemné od 1.1.2022 ve výši 2.973 Kč. (Smlouva o zemědělském pachtu č.
1503740806 ze dne 15.9.2015)
(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
18. VZMR na akci „Modernizace ZŠ a MŠ Dub – výměna podlahových krytin firmě Pavel Míka
– Faliko, Čsl. Armády 2244, 390 03 Tábor, Č: 18325297, která předložila nejnižší cenovou
nabídku ve výši 178 499,77,- Kč bez DPH, DPH: 37 484,95 Kč, cena celkem 215984,72 Kč
s DPH. Zároveň Zastupitelstvo městyse Dub pověřuje pana starostu k uzavření smlouvy na
akci „Modernizace ZŠ a MŠ Dub – výměna podlahových krytin“
(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
19. vypracování projektové dokumentace včetně rozpočtu na rekonstrukci vodojemu v Dubské
Lhotě. Pokud bude rozpočet na akci příznivý, proběhne realizace již v roce 2022
(Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
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Díky covidu pozdě, ale přece. SDH Dub si dovoluje
pozvat všechny na Dětský maškarní bál, který se
bude konat v sobotu 19. března od 15 hodin v KD
Dub.
Děti se mohou opět těšit na skákací hrad a spoustu
tradičních soutěží a odměn. Občerstve ní pro malé
i velké návštěvníky je samozřejmostí.
Těšíme se na Vás.

Změna pracovní doby na poště Partner Dub
změna pracovní doby na pobočce pošta Partner Dub:
9.3.2022 (středa) otevřeno od 8.00 – 11.00 hod.
16.3.2022 (středa) otevřeno od 8.00 – 11.00 hod.
23.3.2022 (středa) otevřeno od 8.00 – 11.00 hod.
30.3.2022 (středa) otevřeno od 8.00 – 11.00 hod.
ostatní dny zůstávají beze změny tj.: Po, Út, Čt, Pá: 8.00 – 11.00 hod.

Upozornění na termín splatnosti poplatků
Úřad městyse Dub upozorňuje občany, že do 31. 3. 2022 je splatný místní poplatek za psa 2022
a stočné za rok 2021.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Včas nezaplacené poplatky
nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa 150 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250 Kč
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Masopust
Po loňské absenci jsme si letos mohli užít masopustního veselí včetně tradičního průvodu.
V sobotu tak mohl vyrazit proud masek z dubského náměstí v dopoledních hodinách, byť v trošku
zredukované sestavě. Počet masek zachraňovali ti nejmenší, za což jim patří náš dík a respekt,
protože většinou vydrželi až do konce.
Poděkování patří rovněž všem, kteří nám připravili vynikající občerstvení.

Počet takových
domácností v Dubu
a Javornici se stále
zvyšuje a začíná být
hraniční pro fyzické
schopnosti
účastníků průvodu.

Nicméně jsme všichni v pořádku dorazili do místní hospody, kde průvod končil.
š

Těšíme se na příští rok a doufáme, že nic nebude stát v cestě této pěkné tradici.
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Základní a mateřská škola Dub
Z naší školy a školky…
Hola, hej, i u nás byl masopustní rej!
S malým zpožděním se děti ze školky a školy společně s klienty ze Stroomu Dub vydaly na
masopustní průvod. Připomněli jsme si lidové tradice, seznámili se s jejich variabilitou a
významem. Při hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy si děti vytvořily část masek,
s jinými kostýmy zase pomohly maminky. Při hudební výchově jsme poskládali masopustní
repertoár lidových písní a hurá do ulic. Doufáme, že jsme všechny přihlížející pobavili a děkujeme
všem za bohatou koledu, kterou naše bába bedlivě opatrovala v kočárku.
E. Zíková, fota: Matušková, Maťchová

SPOLU: MŠ, ZŠ a STROOM
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V MŠ klíčíme mungo fazolky. Moc nás to zajímá a baví
😊, děti z toho jsou nadšené. Pravidelně každé ráno
chodily kontrolovat co se s fazolkami od včera stalo a zda
půjdou už konečně sníst!
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STROOM Dub
Díky dárcům jsme pořídili novou pec!
22. ledna byl u nás v Centru výjimečný den
Díky štědrým dárcům jsme pořídili více než 300
kilogramový „dáreček“ v podobě nové keramické pece. Za
pomoci techniky a siláků se nám ji podařilo usadit na
připravené místo. Na jarní sezónu jsme připraveni - hurá do
práce, květináče a truhlíky, třeste se!
Významné poděkování patří především společnosti QEST
AUTOMATION s.r.o. Praha 8 a samozřejmě všem dalším, bez
kterých by tato velká investice nebyla možná:
Vladimír Provod, Zálezly
STELLA-GYN s.r.o., Libníč
APTAR Čkyně s.r.o.
DAFIN s.r.o., Prachatice
GYNKARD s.r.o., Ludvíkov
MUDr. Bohumil Klatovský, Havlíčkův Brod
Šumavská stavební společnost Volary s.r.o.
WANNER s.r.o., Prachatice
SABBIA s.r.o. Prachatice
Městys Dub, Dub u Prachatic
Ing. Petra Šafková, Velké Popovic
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Pomoc Ukrajině – Dub u Prachatic
Ředitelka centra STROOM DUB o.p.s. a jednatelka
firmy CHD-SPEKTRUM s.r.o. se rozhodla
poskytnout ubytování pro ukrajinské maminky a
jejich děti v prostorách v Dubu čp.106. Nabídne zde
ubytování a zázemí pro 10 lidí, kteří jsou v zoufalé životní situaci.
Pokud byste nám chtěli pomoci, především se jedná o ložní
prádlo, deky, ručníky, hygienické potřeby, funkční nábytek
(skříňky, komody), trvanlivé potraviny pro dospělé i děti. Když se
rozhodnete pomoci, volejte prosím na číslo 606387882.
Děkujeme
IMPAKT, o.p.s.
SVĚTÝLKA – cvičení na podporu psychomotorického rozvoje dětí
Pravidelné cvičení s Veronikou Sýkorovou KAŽDÉ ÚTERÝ od 9:30
Místo konání: MKC Dupy Dub, Dub 93
- následuje volná herna
25. 3. 2022 "ŘEKNI MI" s psychoterapeutkou Mgr. Evou Labusovou
Jedna z možností jak získat inspiraci a pohled ostatních na život i umírání.
Komunikační hra Řekni mi (https://reknimi.cz) se kterou zvládneme i velké a tabuizované téma
smrti.
"Většinu lidí někdy napadlo, co by si přáli v závěru svého života. Málokdo o tom ale někomu řekne.
Komunikace o přáních v závěru života je pro nás náročná a většina z nás ji nechává až na poslední
chvíli."
Jde to i jinak? Může téma smrti dát naopak životu smysl?
Z důvodu omezené kapacity si své místo, prosím, předem rezervujte na níže uvedených kontaktech.
Místo konání: MKC Dupy Dub, Dub 93
PERSPEKTIVA PROPOJENÍ PRÁCE A PÉČE
Projekt "Perspektiva propojení práce a péče" nabízí možnost pracovního uplatnění zejména rodičům
navracejícím se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené a osobám 50+, které pečují o člena
rodiny. Nabízí novou kvalifikaci, praxi, motivující prostředí a podpůrnou síť při řešení individuální
situace. Vytváří nové částečné a flexibilní úvazky, přináší možnost sdílení úvazku i podporu při
zahájení samostatné výdělečné činnosti.
Pomáhá překonat bariéry v rozjezdu vlastních aktivit zejména v gastronomických službách a výrobě
potravinářských výrobků. Projekt umožňuje získat zkušenosti a praxi v pronajatých prostorech
certifikovaných výroben a provozů včetně možnosti stánkového prodeje. Účastníkům je umožněno
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absolvovat kvalifikační kurzy a získat odbornou kvalifikaci k vydání živnostenského oprávnění
podnikat v hostinské činnosti či pracovat na pozici odpovědného zástupce. Více informací na
telefonním čísle: 777 186 208 nebo e-mailem: impakt.office@seznam.cz
Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR

Sociální a rodinné poradenství – individuálně dle domluvy, místo konání: MKC Dupy Dub, Dub
93. V případě zájmu nás kontaktujte.
Více informací na: www.facebook.com/impakt.dub
e-mailem impakt.kurzy@gmail.com
či telefonicky: 777 186 208.
Těšíme se na Vás!

Společenská rubrika

Blahopřejeme:

Pan Emil Skopec (82)
Pan Jiří Uher (60)
Paní Marie Kociánová(55)
Pan Miroslav Bobok (55)
Pan Marin Kocourek (50)
JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME
A JMÉNEM MĚSTYSE PŘEJEME MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, ŽIVOTNÍ POHODY
A SPOKOJENOSTI DO DALŠÍCH LET

Opustili nás:
Ve věku 82 let pan
Jiří Bísek
Pozůstalým rodinám a nejbližším vyjadřujeme upřímnou soustrast
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Dárci krve mohou využít Český červený kříž
Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice zajišťuje ve spolupráci s Transfuzním
oddělením Nemocnice ČB a.s. svozové autobusy zdarma pro bezpříspěvkové dárce krve
z Prachaticka a Vimperska. Svozový autobus vyjíždí v úterý 8.3. takto:
6:30
Čkyně (u Pomníku padlých)
6:45
Vimperk (u Penny marketu)
Poté zastávky Žárovná, Chlumany
7:05
Vlachovo Březí (Nám. Svobody)
7:10
Husinec (aut.nádraží)
Po domluvě lze zastavit i na některé ze zastávek na cestě z Prachatic přes Vlachovo Březí
a Čkyni do Českých Budějovic.
Bezpříspěvkové dárcovství
krve podporují krom Jiho českého kraje a Minister stva zdravotnictví ČR také
obce Prachatice, Vimperk,
Volary, Lenora, Čkyně,
Vlachovo Březí, Netolice
a Lhenice.
Jak SE MŮŽETE STÁT
DÁRCI KRVE?
Stačí přijet naším svozovým
autobusem na Transfuzní
oddělení Nemocnice ČB
a zde podstoupit lékařské
vyšetření. Na místě Vám je
také možné potvrdit počet
odběrů nebo omluvenku pro
zaměstnavatele, případně
vydat
potvrzení
pro
příslušné zdaňovací období.
Pro
bližší
informace
kontaktujte Oblastní spolek
ČČK PT e-mailem na
prachatice@cervenykriz.eu,
telefonicky na 724 367 840
nebo osobně každou středu
od 8:00 do 16:00 na adrese
Nemocniční 204, Prachatice
(budova polikliniky).
Zuzana Pelikánová
Zpravodaj městyse Dub u Prachatic, vydává Městys Dub u Prachatic jako měsíčník
redakce: dubskelisty@centrum.cz
Adresa redakce: 384 25 Dub 4, e-mail: podatelna, Registrační číslo: MK ČR E 24184, cena: zdarma
Redakce: Jitka Kohutová, Václav Novák
uzávěrka do 25. v měsíci
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