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Informace z Úřadu městyse Dub

Ubytování uprchlíků z Ukrajiny
Jak asi všichni víme, do České republiky proudí v důsledku ruské agrese na Ukrajině stále více
uprchlíků. Ubytovací možnosti státu se dostávají na hranici svých možností. Vláda se proto rozhodla
stanovit kvóty pro přijetí migrantů pro každou obec v republice. Městys Dub je povinen přijmout
pět Ukrajinců, přičemž do kvóty se nezapočítávají již ubytovaní uprchlíci u fyzických nebo
právnických osob. Vzhledem k našim možnostem bude ubytování zajištěno na č.p. 77
v objektu bývalé fary. Byt tedy prochází v současné době potřebnými úpravami.

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 08.04.2022 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti úřadu městyse
Program :
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola usnesení
4) Finanční příspěvky 2022
5) Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Prachatice
6) Cenová nabídka - chodníky
7) Záměr – vzájemné darování pozemků
8) Záměr – pacht pozemku Dub
9) Kupní smlouva – materiál na rekonstrukci koupelny
10) Souhlas se stavebním záměrem – Most ev. č. 14214 – 2 přes Černý potok u obce Dub
11) Souhlas s projektovou dokumentací – Most e. č. 14125-1 přes přepad rybníka Dub
12) Prodej čp. 62 Dub
13) Dotace – elektronické úřední desky
14) Ubytování uprchlíků z Ukrajiny
15) Ostatní
V Dubu dne 31.03.2022
Václav Novák
starosta
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UPOZORNĚNÍ NA TERMÍN SPLATNOSTI POPLATKŮ
Úřad městyse Dub upozorňuje občany, že do 31. 3. 2022 byl 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
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa 150 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250 Kč

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.

Před tím než něco uložíte do velkoobjemového kontejneru jako odpad,
prosím zvažte, zda nejprve nevyužijete našeho ReUSE CENTRA
ReUse centrum je místo, kam můžete bezplatně odevzdat drobnější funkční předměty z vaší
domácnosti, které byste jinak vyhodili. Takto je můžete snadno darovat, aby posloužily ještě
někomu jinému.
Je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak darovat nepotřebné funkční věci dál.
V ReUse („znovu využij“) centru si můžete také pořídit použité věci, které darovali ostatní.
Nemusíte měnit, tedy odnést si něco za vaše věci. Můžete jen darovat nebo jen pořizovat. Díky
takovému místu mají lidé šanci si odložené funkční věci důstojně prohlédnout.
Jaké věci v ReUse centrum bereme? Co tam mohu odvézt? V každém případě to musí být
věci funkční např.







kuchyňské nádobí (hrnečky, talíře, hrnce,
plechy),
nářadí,
sportovní potřeby,
hračky,
knihy, CD a gramodesky,
umělecké předměty,








dekorace do domácnosti,
hudební nástroje,
hodiny a budíky,
kočárky a autosedačky,
kufry a tašky,
nečalouněný nábytek (zejména židle,
stolky, skříňky, atd.)

V případě, že budete chtít využít ReUSE centra – prosím nejprve zavolejte
na tel. č. 388 328 15
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Neseďte doma, přijďte do knihovny
Každý čtvrtek od 16 do 17 hodin je pro vás v budově
STROOMu otevřena místní knihovna.
V poslední době bylo zakoupeno velké množství nových
bestselerů (čtenářsky úspěšných knih), a to jak pro děti, tak pro
dospělé čtenáře. Tato místní nabídka je ještě doplněna opravdu
velkým výběrem knih zapůjčených z prachatické knihovny.
Registrace nových čtenářů a samotné půjčování knih je zcela zdarma, tak brzo přijďte, ať velká
finanční dotace městyse a i snaha samotné knihovnice nevyjde naprázdno.

Pozvánka na stavění máje
Tradice se musí dodržovat. V sobotu 30.4. 2022 proběhne na
místním fotbalovém hřišti stavění máje. Stavíme pěkně ručně po
staru, tak nám přijďte pomoct. Kdo by se chtěl zúčastnit také
přivezení stromu z lesa, může se obrátit na Luboše Růžičku.

Divadlo
Městys Dub nabízí možnost zájezdu na divadelní hru
PŘÁTELÁK
Představení se koná: v pátek 29.4.2022
od 19.00 hod.
V divadle Palace Praha
Předpokládaný odjezd: 16.00 hod z náměstí v Dubu
Celková cena zájezdu: 500,- Kč
Lístky jsou v předprodeji v kanceláři Úřadu městyse Dub
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Dětský maškarní bál
Po roční pauze zaviněné epidemií koronaviru jsme mohli opět uspořádat dětem jejich oblíbený
maškarní bál. Dětem se asi opravdu stýskalo, protože v sobotu 19. března dorazila do místního
kulturního domu rekordní návštěva v počtu cca 60 dětí. Jako vždy slavil velký úspěch skákací hrad,
nafukovací balonky a také u soutěží bylo plno. Protože všechny masky byly moc hezké, bylo
opravdu těžké vybrat ty nejhezčí, stejně jako určit ty nejlepší tanečníky. Sladké odměny se dočkaly
všechny děti a mnohým se po skončení bálu ani nechtělo domů. Celou akci perfektně připravili
a zrealizovali členové místního SDH, za což jim patří velké poděkování. Zkrátka všichni jsme si to
moc užili a doufáme, že tomu bude tak i příští rok.
Komentář k foto: škoda jen, že všechny děti nevydržely na společné fotografování.
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Základní a mateřská škola Dub

Jedno nedělní dopoledne pod okny MŠ…A my se pořád divíme, kde se berou psí exkrementy,
které děti nebo návštěva školy vyšlápnou…
A co když vám kolegyně k tomu oznámí, že při cestě do školy vidí močícího občana pod okny
školní kuchyně?
Vrtá mi to hlavou: Zaběhli se psi nebo ten páníček?

Radka Matušková

Badatelský kroužek
Tento rok vede paní učitelka Kohoutová ve škole
Badatelský kroužek. Chodí na něj devět dětí. Scházíme
se každé pondělí a děláme spoustu zajímavých věcí –
mikroskopujeme, koukáme na miniaturní živočichy,
děláme pokusy, programujeme roboty, hrajeme různé
hry, někdy vyrábíme pomůcky (model ucha, oka,
plic,..) nebo vyrábíme krystaly, či pozorujeme přírodu.
Když uděláme nějaký pokus, tak si vždy postup
napíšeme na papír a zařadíme do složky. A na konci
roku si ji vezmeme domů, abychom si o letních
prázdninách mohli nějaký experiment znovu zkusit.
Tomáš Skopec (žák 5. ročníku)
Kroužek mě moc baví a vždy se na něj těším.
Mikeš Růžička (žák 4. ročníku)
Nejvíc mě baví začátek pokusu a na výsledek jsem velmi zvědavá :)
Sophie Solivajs (žákyně 4. ročníku)
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Kroužek JUDO
Základní škola Dub otevřela nový kroužek pro žáky. Jedná se o sportovní kroužek s průpravou
a se základními prvky JUDA.
Na kroužek se přihlásilo 11
žáků a dochází na něj každý
čtvrtek po vyučování. První
hodinu se seznámili s historií
a vznikem juda, základními
pravidly a dostali za úkol
zjistit, kdo je nejlepší český
judista a co vše dokázal
vyhrát. Následovala první
průprava k pádům – žáci byli
moc šikovní a snaživí. Po
zvládnutí všech judistických
pádů budeme moci začít
nacvičovat alespoň dva základní judistické chvaty. Na kroužku se jim líbí a ani posilování s vlastní
vahou jim nekazilo radost, někteří si i dobrovolně přidávali. Za odměnu si na konci vždy zahrají
vybíjenou, kde si s radostí vybírají jako terč paní trenérku.

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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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.
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STROOM Dub

Návštěva pivovaru a židovského hřbitova
Krásné počasí nás vylákalo na ochutnávku piva. Vyrazili jsme do Vlachova Březí, kde nám
pracovník pivovaru popsal celý proces od výroby až po distribuci. Abychom mohli jejich snahu
řádně ocenit, dostali jsme každý do ruky půllitr a do něj šnyt místního piva Březí Koza. Pivo bylo
vynikající. Návštěvu pivovaru jsme spojili i s trochou historie a zavítali na místní židovský hřbitov,
kde si řekli něco o historii. A abychom si pořádně užili sluníčka, vyrazili jsme na zpáteční cestu do
Dubu hezky pěšky.
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Temelín
Elektřina je teď velké téma, a protože výletů není nikdy dost, vyrazili jsme získat zajímavé
informace do Infocentra Jaderné elektrárny Temelín. Viděli jsme pohádku o výrobě elektřiny,
spustili jsme sirénu, ve 3D dokumentu se prolétli chladicí věží a mohli si prohlédnout celou
elektrárnu zevnitř, kam nemá veřejnost přístup. Na závěr jsme se všichni vyfotili s místní
celebritou Květoslavem Uránkem.
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DUB
Rozpis utkání TJ Dub jaro 2022
09.04.2022 16:30

DUB

Vlachovo Březí A

15.04.2022 17:00

Šumavské Hoštice

DUB

16.04.2022 17:00

Volary

DUB

23.04.2022 16:15

Netolice B

DUB

30.04.2022 17:00

DUB

Vacov B

08.05.2022 17:00

Čkyně B

DUB

15.05.2022 17:00

Vitějovice

DUB

21.05.2022 17:00

DUB

Šumavské Hoštice

29.05.2022 15:00

Vlachovo Březí A

DUB

04.06.2022 17:00

DUB

Volary

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

12.4. od 13:00 Velikonoční výtvarné tvoření s Aničkou a Veronikou
- jednoduché zdobení vajíček pro nejmenší
- s sebou: vyfouknutá vajíčka

Na Bílou sobotu 16. 4. 2022 od 10:00 do 12:00
PLETENÍ VELIKONOČNÍCH POMLÁZEK s Martinem Dunovským
Poplatek: 50,-Kč / pro dubské ZDARMA
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22.4. od 17:00 MUDr. Barbora Koptíková
LÉKÁRNIČKA VE SPÍŽI
Povídání s celostní lékařkou o tom, co je dobré mít doma po ruce, když přijde bacil, úraz nebo
splín.
Uslyšíme, na které základní "léčivé poživatiny" se před sezónou zaměřit a během roku
neopomenout přichystat, až se zima zeptá. A také, proč mít ve špajzu vždy zásobu umeocta,
svatojánského oleje a kozince. Tyto a mnoho dalších tipů přírodní medicíny pro malé i velké,
včetně prostoru pro vaše dotazy.
Z důvodu omezené kapacity si své místo na všech akcích, prosím, předem rezervujte na níže
uvedených kontaktech:
e-mailem impakt.kurzy@gmail.com
či telefonicky: 777 186 208.

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.
Více informací na: www.facebook.com/impakt.dub
e-mailem impakt.kurzy@gmail.com
či telefonicky: 777 186 208.
Těšíme se na Vás!

11

Společenská rubrika

Blahopřejeme:

Pan Miroslav Herbst (65)
Paní Romana Bestrejková (50)
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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