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DUBSKÉ LISTY

květen

Informace z Úřadu městyse Dub

Usnesení č. 2/2022
z jednání Zastupitelstva městyse Dub konaného dne 8.4.2022
Zastupitelstvo městyse Dub schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu: Lenka Kuklová, Pavel Matuška, zapisovatel: Jitka Kohutová
(Pro: 9, Proti: 0, Zdrželi se: 0)

2.

program – pozvánku
(Pro: 9, Proti: 0, Zdrželi se: 0)

3.

neposkytovat finanční příspěvek Lince bezpečí, z.s.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdrželi se: 0)

4.

strategický dokument „ Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Prachatice“

(Pro: 9, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
5.
nezadávat firmě KUTA SERVIS s.r.o., Prachatice realizaci projektu - oprava chodníků
v Dubu
(Pro: 9, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
6.
vzájemné darování nemovitostí mezi Městysem Dub a Jihočeským krajem se sídlem
v Českých Budějovicích
díl „b“ o výměře 45 m2 , dílu „o“ o výměře 110 m2 , pozemkových parcel katastru nemovitostí č.
973/2 o výměře 26 m2 , ostatní plocha, jiná plocha, č. 973/4 o výměře 87 m2 , ostatní plocha, jiná
plocha, č. 973/5 o výměře 2 m2 , ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického
plánu č. 187 – 104/2018 ze dne 4. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 973, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 27 pro obec Dub a k. ú. Dub u Prachatic,
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 972/2 o výměře 341 m2 , ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 972/3 o výměře 109 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě
geometrického plánu č. 187 – 104/2018 ze dne 4. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 972, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 27 pro obec Dub a k. ú. Dub u
Prachatic a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 388/3 o výměře 4012 m2 , ostatní plocha,
ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 33 – 95/2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 388/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 440
pro obec Dub a k. ú. Borčice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu
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katastru nemovitostí č. 969/3 o výměře 789 m2 , ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 187 – 104/2018 ze dne 4. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 969/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Dub a k. ú. Dub u Prachatic, díl „c“ o výměře 5 m2 , oddělený na základě geometrického plánu č.
187 – 104/2018 ze dne 4. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 66/3, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice 40 v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Dub a k. ú.
Dub u Prachatic, díl „d“ o výměře 7 m2 , oddělený na základě geometrického plánu č. 187 –
104/2018 ze dne 4. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 433/3, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Dub a k. ú. Dub
u Prachatic, díl „e“ o výměře 61 m2 , oddělený na základě geometrického plánu č. 187 – 104/2018
ze dne 4. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 441, ostatní plocha, neplodná půda,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v
katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Dub a k. ú. Dub u Prachatic, díl „g“
o výměře 44 m2 , oddělený na základě geometrického plánu č. 187 – 104/2018 ze dne 4. 6. 2019 z
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1023, ostatní plocha, manipulační plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Dub a k. ú. Dub u Prachatic, díl „h“ o výměře 8
m2 , oddělený na základě geometrického plánu č. 187 – 104/2018 ze dne 4. 6. 2019 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 70/1, zahrada, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Dub a k. ú. Dub u Prachatic, díl „i“ o výměře 0,47 m2 , oddělený na základě geometrického plánu
č. 187 – 104/2018 ze dne 4. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 70/2, zahrada,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v
katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Dub a k. ú. Dub u Prachatic a díl „j“
o výměře 3 m2 , oddělený na základě geometrického plánu č. 187 – 104/2018 ze dne 4. 6. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 77/1, trvalý travní porost, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Dub a k. ú. Dub u Prachatic v dosavadním vlastnictví Městyse
Dub, IČO 250406, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě
smluvní strany solidárně.
Pan starosta se pověřuje k podepsání darovací smlouvy
(Pro: 9, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
7.
podpacht části pozemku č. KN 7/1, k.ú. Dub u Prachatic, zahrada/ZPF, o výměře 515 m2
Záměr na pronájem vyvěšen od 3.3.2022 – do 29.3.2022
Cena: 2 137,25 Kč/rok
Zájemce: STROOM Dub, o.p.s., Dub 26, 384 25 Dub, IČ: 261 03 630, vz. paní Bc. Pavla Čechová
Švepešová, ředitelka centra STROOM Dub, o.p.s. . Pan starosta se pověřuje k popisu smlouvy
(Pro: 9, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
8.
kupní smlouvu na nákup materiálu za rekonstrukci koupelny v čp. xxx v Dubu.
Prodávající: paní Rxxxxx P.xx, Dub xxx, 384 25 Dub. Cena za materiál: 39 005,12 Kč. Pan
starosta se pověřuje k podpisu kupní smlouvy
(Pro: 9, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
9.
stavební záměr, týkající se rekonstrukce mostu ev. č. 14214-2, nacházejícího se na silnici III/14214
před obcí Dub
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(Pro: 9, Proti: 0, Zdrželi se: 0 )
10.

projektovou dokumentaci na akci: Most ev. č. 14125-1 přes přepad rybníka Dub

(Pro: 9, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
11.
smlouvu o nájmu (60 měsíců) s následným odkupem elektronické úřední desky za cenu 1.000,- Kč
bez DPH. Pronajímatel: GALILEO CORPORATION s.r.o., se sídlem Březenecká 4808, Chomutov, IČ:
25448714. Pan starosta se pověřuje k podpisu smlouvy

(Pro: 8, Proti: 1, Zdrželi se: 0)
12.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330077942/006-FIA na p.č. 1063/4, 1472/2, 1473,
1474/1, 1474/2, 1492/4, 1494/2, 1498, 406/1, 407/1, 515/46, 515/47, k.ú. Javornice u Dubu – stavba pod
názvem „Javornice u Dubu: NN rekon. na kab. ved.“
Oprávněná: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400, DIČ: 28085400. Cena
za zřízení věcného břemen: 10.500,- Kč
Pan starosta se pověřuje k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene

(Pro: 9, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
Ověřovatelé zápisu:
Lenka Kuklová
Pavel Matuška
Václav Novák, starosta

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
Velkoobjemový kontejner bude přistaven 6.5. 2022 – 8.5.2022 – u panelového domu čp. 62 v Dubu
Do kontejneru lze odkládat:
Velkoobjemový odpad (nábytek, matrace, linoleum apod.)
Skříně, postele apod. před odložením demontujte !!!
Nebezpečný odpad (barvy, laky apod.)
Dále Vás prosíme - NEODKLÁDEJTE do kontejneru pneumatiky, železo a elektrozařízení.
Vše položte vedle kontejneru.

Divadelní představení
Pátek 29.4. se nesl v kulturním duchu. Kdo si chtěl osvěžit sváteční víkend mohl vyrazit na
divadelní představení Přátelák v divadle Palace v Praze. Vtipný a svižný příběh se prostě musel
zamlouvat všem. Dobrou atmosféru zájezdu podtrhlo pěkné počasí a profesionální doprava Pavla
Bestrejky tam i zpět.
Městys Dub plánuje na podzim další kulturní zájezd. Velice rádi se necháme inspirovat vašimi
návrhy na představení. Bude to opět činohra nebo muzikál?
Pojedeme v září nebo o adventu? To vše záleží na vašem rozhodnutí.
Přátelák - hrají: Marika Šoposká / Anna Stropnická, Jitka Ježková / Anna Fixová, Lukáš Pečenka,
Michal Slaný a Filip Cíl. Uvádí Pantheon Production
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Stavění máje
Filipojakubská noc či pálení čarodějnic nebo stavění máje. Všechny tyto názvy souvisí
s posledním dubnovým dnem, který tentokrát vyšel na sobotu. V Dubu jsme mohli být svědky jak
pálení čarodějnic tak stavění májky. Obojí dopadlo úspěšně, čarodějnice neodolaly plamenům a
májku se podařilo úspěšně postavit pěkně postaru.
Městys Dub děkuje všem, kteří udržují pěknou venkovskou tradici a podíleli se na organizaci této
akce.
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POZVÁNKA

Okrsková soutěž v požárním sportu v Dubu
Pandemie covidu konečně ustoupila a po delší době se
tak může konat Okrsková soutěž v požárním sportu.
V sobotu 7.5. 2022
na fotbalovém hřišti v Dubu od 13 hodin
můžete podpořit místní SDH nebo si užít příjemnou
atmosféru hasičské soutěže.
Těšíme se na vás

Základní a mateřská škola Dub
Dřípatka
V dubnu navštívily děti z Mateřské školy Dub Centrum ekologické výchovy DŘÍPATKA
v Prachaticích. V areálu děti přivítala paní Mrázová, která dětem vysvětlila program dne, co vše se
dozví a co si vyzkouší. Nejprve si děti povídaly o domácích mazlíčcích, kdo jaké zvířátko má doma
a jak se o něj stará. Následně
se
seznámily
s jedním
z mnoha
mazlíčků
na
Dřípatce
–
s králíkem,
kterého si mohly i nakrmit.
Dalším bodem programu byl
život na statku – děti dostaly
zvířátka, která měla správně
přiřadit na místo na statku.
Těžším
úkolem
bylo
poznávání zvuků zvířat. Ale
děti byly moc šikovné
a většinu zvířecích zvuků
poznaly. Z herny jsme se
přesunuli
do
dílničky
a začalo tvoření. Tam si
všichni vyrobili mýdlenku
z ovčí vlny. Zdobila se
i velikonoční vajíčka technikou ponoření kraslice do vody s barvou. Když bylo vše hotové, tak
mohly děti navštívit místnost s mazlíčky. Z toho byly nadšené. Program byl moc hezky připraven
a všichni si toto dopoledne na Dřípatce moc užili.
Za MŠ Maťchová Andrea
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JARO S VÍLOU ŠUMAVĚNKOU
Na konci dubna proběhl v naší mateřské škole projektový den v přírodě pod vedením paní Růženy
Vincíkové.
Program probíhal na louce a u vody, kde
jsme se od víly Šumavěnky dozvěděli
spoustu zajímavostí o jarní přírodě,
některých bylinách, vodě a živočiších.
Postavili jsme potok z klacíků, poznávali
vodní ptáky, čím se živí, jak si staví hnízda.
Každý si jedno hnízdečko z větviček a trávy
sám zkusil postavit. Ani vajíčka nechyběla.
Na louce jsme objevovali jarní kytičky,
čarovali s pampeliškou, hráli různé
pohybové hry, luštili hádanky, zpívali,
tancovali. Nakonec jsme si pustili lodičky se
semínky kosatce sibiřského po Dubském
potoce. Na rozloučenou jsme dostali od paní
Vincíkové ještě úkol do školky, abychom
dozdobili víle Šumavěnce její šaty.
Využijeme k tomu luční kvítí.
Učitelky MŠ

Pasování prvňáčků na čtenáře…

Obřadem se čtenou zkouškou před
spolužáky, pasováním a obdarováním
knihou prošli tito prvňáčci:
Liborek Jůza
Anička Švecová
Vilemínka Zíková
Gratulujeme 😊
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DEN ZEMĚ
Oslavu naší matičky ZEMĚ jsme pojali velkolepě. Se začátkem vyučování jsme s dětmi shlédli
různá videa o přírodě, živočiších, kteří na naší
planetě žijí a o zrodu nových životů.
O shlédnutých příbězích jsme si pak společně
vyprávěli. Následně jsme se rozdělili na dvě
skupiny a vystřídali jsme se na dvou stanovištích.
První stanoviště bylo o vyrábění stromů života
z drátků a korálků, zato druhé stanoviště vonělo
a chutnalo po marcipánu a máslových sušenkách.
Svačinový kroužek to opravdu nebyl, děti si
z máslových
sušenek
vyráběly
malé
zeměkoule, a to tak, že sušenky pomazávaly
bílkovou polevou zelené a modré barvy, a
z marcipánu modelovaly různá zvířat i rostliny.
Krom jemné motoriky si žáci procvičil i logiku,
postřeh a orientaci v prostoru díky kvízu
o třídění odpadu.
Konec projektového dne a projevení díků naší
planetě jsme projevili zasazením jahod, zasetím bylinek a zeleniny do připravených záhonků, které
plánujeme do budoucna dále opečovávat, aby dětem přinesly kýžené plody jejich práce.
Doufáme, že se žáci snáze naučí chovat se hezky ke svému okolí a k zemi, která jim dává domov
a život. Věříme, že si díky prožitku budou vážit své práce a budou se snažit dovést ji do samotného
konce. Snad dnešní den přivedl děti na jiné myšlenky a dokázaly se odreagovat, na druhé straně
v nich snad byla podnícena zvídavost a budou na tento den ještě dlouho vzpomínat. Třeba se i budou
chtít dále zlepšovat v již vyzkoušených
činnostech.

Anna Marešová
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Základní škola a Mateřská škola Dub
Vás srdečně zve
na
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
v Dubu
Sobota 7. května 2022 ve 20:45 hodin
sraz u školy, buřty s sebou.

Srdečně Vás všechny zveme
na kulturní vystoupení školáků
i předškoláků u příležitosti

v pondělí 9. 5. 2022 od 17:00 hodin v KD Dub.
Těšíme se na Vás
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STROOM Dub

Beauty Den v Centru STROOM DUB o.p.s.
Velký dík patří kadeřnicím
ze Studia Miracle z
Českých Budějovic, které si
nás v sobotu vzaly do
parády. Vypadalo to u nás
jako v opravdovém
vlasovém salonu - křesílka,
zrcadla, vlasová kosmetika,
fény a kulmy, a všude
spousta vlasů. Ostříhaly
nás, učesaly a pánům
zastřihly vousy. A to vše
zcela zdarma.
Ještě jednou děkujeme, moc
se nám to líbilo

Velikonoce
Dodržujeme tradice
a tak jsme na velikonoční svátky nezaháleli - barvili jsme vajíčka, pletli
pomlázky, upekli beránka i velikonoční sekanou.
A po dvouleté pauze si mužská část mohla zase užít
i pondělní koledování spojené s "vyplácením".
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SDH DUB
Mladí hasiči šli po stopě „Velikonočního zajíce“
Na letošní velikonoční pondělí odpoledne se, již po druhé, vydala parta mladých hasičů
včetně jejich vedoucích a rodičů po stopě „Velikonočního zajíce“. Na trase dlouhé téměř 4 km po
loukách a lesem děti podle plánu plnily zadané úkoly. Po splnění úkolu je čekala mlsná odměna v
podobě různých cukrovinek, čokolád a samozřejmě nechyběla různě zdobená velikonoční vejce,
které tam zajíc pro děti schoval. Cestou zpět děti posbíraly na okraji lesa hromadu dřeva, které
odnesli na hřiště. Dřevo se tak použilo na prvomájový táborák. Po příchodu na hřiště měly děti
poslední úkol a to najít tucet ztracených velikonočních zajíců. Chvíli jim to trvalo, ale nakonec našly
všechny zatoulané zajíce. Všichni si pěší výlet po stopě „Velikonočního zajíce“ užili a děti se
namlsaly. Všem se moc líbilo a tak se těší opět na příští rok.

Pro Dubské Listy: Pavel Skopec
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IMPAKT o.p.s.

Pletení velikonočních pomlázek

Na Bílou sobotu proběhlo v Mateřském centru v Dubu pletení pomlázek.
Za pořádání akce moc děkujeme panu Martinu Dunovskému.

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

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
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: e-mailem impakt.kurzy@gmail.com, telefonicky: 777
186 208. Více informací na: www.facebook.com/impakt.dub.
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Společenská rubrika

Blahopřejeme:

Paní Anna Mottlová (87)
Paní Jindra Pavelková (55)
JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME
A JMÉNEM MĚSTYSE PŘEJEME MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, ŽIVOTNÍ POHODY
A SPOKOJENOSTI DO DALŠÍCH LET

Inzerce

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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