2022

DUBSKÉ LISTY

červen

Informace z Úřadu městyse Dub

Usnesení č. 3/2022
z jednání Zastupitelstva městyse Dub konaného dne 13.5.2022
Zastupitelstvo městyse Dub schvaluje:
1. ověřovatele zápisu: Lenka Kuklová, Pavel Matuška, zapisovatel: Jitka Kohutová
(Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
2. program – pozvánku
(Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
3. na základě návrhu rozpočtového opatření č. 2/2022 provedení rozpočtového opatření č. 2/2022
(Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0)

4. schvaluje panu starostovi pravomoc ke schvalování a provádění rozpočtových opatření takto:
 Rozpočtové příjmy v neomezené výši
 Rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu tj. PARAGRAF do výše 800.000,- Kč
v jednom rozpočtovém opatření
 všech takto provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat ZM na nejbližším
příštím zasedání
(Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
5. nákup speciálního automobilu požární IVECO –MAGIROS za cenu 200.000,- Kč od Obce
Lažiště za cenu 200.000,- Kč. Pan starosta se pověřuje k podpisu kupní smlouvy
(Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 1)
6. přidělení VZMR na akci „Rekonstrukce bytu č.p. 77“ firmě LUSPOL SE, Náměstí 14. října
1307/2, Praha 5, IČ: 29029945 která předložila nejnižší cenovou nabídku ve výši 371 888 Kč
bez DPH, DPH: 55 783 Kč, cena celkem: 427 672 Kč s DPH.
Zároveň Zastupitelstvo městyse Dub pověřuje pana starostu k uzavření a podpisu smlouvy na
akci „Rekonstrukce bytu na č.p. 77“
(Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0)

Zastupitelstvo městyse Dub
se bude konat 17.6.2022. Program bude upřesněn na vývěsní tabuli a elektronické úřední desce
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Změna pracovní doby pošta Partner Dub

13.6.2022
14.6.2022
15.6.2022
16.6.2022
17.6.2022
20.6.2022
21.6.2022
22.6.2022
23.6.2022

12:30 – 15:30 hod.
8:30 – 11:30 hod.
12:30 – 15:30 hod
12:30 – 15:30 hod.
ZAVŘENO
12:30 – 15:30 hod.
9:00 – 11:30 hod.
12:30 – 15:30 hod.
12.30 – 15.30 hod.

Úřad městyse Dub
V pátek 3.6.2022 bud Úřad městyse Dub uzavřen

Splatnost poplatků
Splatnost vodného v Dubské Lhotě a v Dubu (bytové jednotky) – 30.6.2022

Očkování psů
V sobotu 25. 6. 2022 od 10:00 hod. proběhne na Úřadu městyse Dub očkování psů.
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Pozvánka
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Základní a mateřská škola Dub
Exkurze do zpracovatelského zařízení na odpady - dotační program Jihočeského
kraje
V Městské kompostárně a sběrném dvoře v Písku jsme viděli, jaký je postup kompostování
odpadu rostlinného i živočišného původu, co se například děje se zbytky od oběda ze školních
jídelen, jak se třídí ostatní odpad, jak vzniká kvalitní substrát z posečené trávy.

V Putimi jsme se vyfotili
s dobrým vojákem Švejkem
a jako vždy nejúžasnější bylo
utrácení kapesného.
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Jak škola k záhonku přišla
My bychom tak chtěli záhonek!
A s bylinkami i kytkami. Oslovili jsme tedy pana
Salajku, zkušeného zahradníka, aby nám pomohl.
A jak to známe z pohádky O krtečkovi
a kalhotkách, tak i my jsme si…
nejprve záhonek vysnili a trochu navrhli, pan
starosta objednal
firmu T.S. Bavorov na opravu
dlažby u vchodu
školy a založení
obrubníků záhonu,
velmi šikovný pan
Jaroslav
Funda
vybagroval, Pavel Matuška dovezl zeminu, pan Salajka upravil
terén, pan Bohouš Šimek vše doklidil, pan Salajka nakoupil
a dovezl rostliny, děti aranžovaly, kombinovaly a sázely…každý
pracoval.
Jářku, záhonek hotov!
Děti se budou společně starat, plít, zalévat a těšit se z dobře
vykonané práce i z té krásy kolem.
Doufejme.
Radka Matušková

Mateřská škola vyrazila do Putimi za zvířátky. Děti byly nejvíc nadšené z krkavce, který na ně
mluvil. Líbily se nám také surikaty, sovy, klokani… Po prohlídce si děti zaskákaly na trampolíně,
pohrály na prolézačkách a pískovišti. Počasí nám vyšlo nadmíru krásné.

5

Mimo jiné jsme se v květnu ve školce zabývali naší Zemí, exotickými zvířaty a jinými kulturami
lidí. Děti hodně zaujaly póly. Ukazovali jsme si glóbus a dramatizovali, jak Země obíhá kolem
Slunce. Proč nějací lidé bydlí v domech z hlíny a nějací ve velkých mrakodrapech. Jak lidé
různých kultur vypadají, jak se oblékají a zdobí, jak žijí. Povídali jsme si tom, že je třeba šetřit
s vodou, že jsou na naší Zemi místa, kde lidé nemají co pít.
Moc se líbil dětem pokus s táním ledů. Dostaly zamražené rybičky v kostkách ledu a měly led
roztát. Někdo jej hřál v ruce, někdo potíral teplou vodou za pomocí štětce, někdo na něj kapal
vodu pipetou a někdo je dal do teplé lázně.

Oblíbená písnička:
Naše Země kulatá je, říká se to,
po nebi se koulí světem celé léto.
Pozor ať se nesrazíš s tou hvězdičkou v dáli,
to bychom se o tebe všichni báli.

Kdo by to jen čekal, že se u Dubského rybníka objeví smečka lvů?
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Děti zkoušely vrtat a šroubovat. Povedly se jim krásné domečky

Vydařilo se i vystoupení ke Dni matek. Maminky dostaly od dětí diplom a srdíčkové medaile, kde
měly maminky napsáno, za co jim děti děkují.
Po vystoupení byla maminkám a tatínkům nabídnuta káva a mohli ještě chvíli posedět a popovídat.
Děkujeme, že jste přišli!

Obhajoba ročníkových prací žáků
Auta - Škoda, Program Scratch, Myslivost, Fotografie, Stein 27, Helfenburk, Bunkry z 2. světové
války – toto jsou letošní témata
ročníkových prací žáků našeho
5. ročníku. Pro někoho to byla
velká výzva, někomu pomáhal
kamarád, jinému rodina, někdo si
poradil víceméně sám, pomocnou
ruku podaly všechny paní učitelky.
Páťáci velmi úspěšně prošli
obhajobou, zvládli odprezentovat
svou práci a zodpovědět dotazy
svých spolužáků, paní učitelek
i pozvaného pana starosty.
Odměněni byli aplausem,
pasováním na mazáky, tričkem
s podpisy i certifikáty.
Ať se jim v životě daří a svůj talent
dále rozvíjejí.
Radka Matušková, foto Eliška Fialová
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STROOM Dub
S radostí na jarní nákupy
S jarem jsme udělali vítr ve skříních,
přebrali si oblečení a boty a sepsali si
požadavky na nové. Rozdělili jsme se
do menších skupin, abychom si
nákupy mohli náležitě užít. Shopping
byl náročný, ale posilnili jsme se
zmrzkou a dobrým jídlem a můžeme
s radostí konstatovat, že na letní
sezónu jsme připraveni.

Výlet do Vodňan
S klienty z prachatické dílny jsme vyrazili na
interaktivní Stezku čápa Vodňana, zaměřenou na
přírodu a zvířata na vodňansku. Prošli jsme si jednotlivá
zastavení, něco nového se dozvěděli, pohráli si i odpočinuli a výlet jsme zakončili obědem v příjemné
restauraci.

Vystoupení v Domově pro seniory
Začátkem května jsme po dlouhé kovidové odmlce
opět navštívili spřátelený Domov pro seniory
Pohoda v Netolicích. Tentokrát jsme si pro seniory
i personál připravili divadelní a hudební
vystoupení ze známé pohádky Tři bratři. A protože
jsme
slavili
velký
úspěch,
na závěr
jsme ještě přidali krátké taneční vystoupení. Společně
jsme strávili krásné dopoledne a měli jsme opět
možnost ukázat, že hendikep pro nás není překážka.
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Husinecká pekárna
Spoustu zajímavých informací o tom, jak se peče
chléb a rohlíky podle staré receptury, jsme se
dozvěděli v nově zrekonstruované Husinecké
pekárně. Nechyběla samozřejmě ani ochutnávka
čerstvého pečiva, která nás vždycky nejvíc baví.

Pálení čarodějnic
Letos jsme se po dvouleté pauze zase mohli zúčastnit
tradičních pálení čarodějnic. Na akci jsme se patřičně
připravili a jednu čarodějku si vyrobili. Opekli jsme
buřty, poseděli u ohně a chvilku pomohli pohlídat
májku, kterou postavili místní siláci.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DUB
Fotbalové jaro sezony 2021/2022 v Dubu
Do jarní části okresního přeboru Prachatice vstupovali domácí hráči s cílem udržet se
v okresním přeboru i pro příští sezonu. Situace v tabulce byla velmi vyrovnaná a hned čtyři
mužstva měla v tabulce dvanáct bodů. Hned od začátku jara nám vyvstal problém na postu
brankáře z důvodu zranění. Posilu do brány se přivést nepodařilo a tak museli chytat hráči z pole.
První zápas určil ráz celé sezony. Derby s týmem Vlachova Březí jsme prohráli 0:3 na domácím
hřišti a předvedli všechny atributy, které nás doprovázeli po zbytek jara. Laciné obdržené góly a
neproměněné šance.
Dvojzápas krátce po sobě přinesl prohru 2:6 v Šumavských Hošticích a 1:3 ve Volarech.
V těchto zápasech se projevil další nešvar našeho mužstva. Téměř ve všech zápasech se nám
podařilo skórovat jako první, ale nedokázali jsme dobře rozehrané zápasy dovést do úspěšného
konce, stejně jako v Netolicích při porážce 2:4 a v domácím zápase s Vacovem ,,B“, kdy při
prohře 2:4 mohli diváci vidět unikátní počet šesti penalt v zápase (po třech na každé straně). Další
porážka 1:3 ve Čkyni s místním béčkem znamenala již krok od sestupu do okresní soutěže. Ten
jsme udělali definitivně ve Vitějovicích při remíze 5:5, což je velmi smutné vzhledem k tomu, že
sedm minut před koncem jsme vedli o dva góly. Další domácí porážka 2:5 od Šumavských Hoštic
jen podtrhla herní i výsledkový zmar fotbalového jara v podání místních fotbalistů. Zatím poslední
zápas jsme si připsali porážku 0:2 na hřišti vedoucího týmu tabulky z Vlachova Březí. Poslední
zápas odehrajeme v sobotu 4.6. na domácím hřišti s družstvem Volar. Bohužel tento zápas již
nemůže nic změnit na tom, že TJ Dub sestupuje z okresního přeboru a příští sezonu bude
nastupovat v okresní soutěži.
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SDH DUB
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SDH Dub – Okrsková soutěž v požárním sportu 2022
Náš sbor se opět po dvouleté covidové výluce zúčastnil okrskové soutěže v požárním útoku,
která se konala v sobotu 7. 5. 2019 na hřišti TJ Dub. Nástup sborů byl v 13:00 hodin, kde nastoupilo
9 družstev mužů, 2 družstva žen a 2 družstva mladých hasičů z SDH Dub. Každé družstvo dospělých
mělo možnost dvou pokusů. Jako první nastoupila družstva našich dětí. Družstvu starších se
nepovedla nasát voda, ale družstvu mladších se požární útok povedl za méně než jednu minutu.
I tak obě družstva dětí sklidila velký potlesk diváků a za velkou snahu děti dostaly z rukou starosty
okrsku dětské kšiltovky s nápisem „HASIČI“. Poté začala soutěžit družstva mužů v I. kategorii (5
družstev) a pak v kategorii muži II (3 družstva), kde jsme vytvořili tým, který skončil na 3. místě.
Po odběhnutí exhibičního požárního útoku veteránů z Protivce přišly na řadu útoky dvou družstev
žen v I. kategorii, z Dubu a z Javornic. Družstvo žen z Dubu obsadilo 2. místo. Družstvo žen z
Javornic dosáhlo s lepším časem na 1. místo. I když počasí příliš nepřálo a v jednu chvíli vydatně
pršelo, soutěž byla úspěšně dokončena. A to hlavní je, že i přes kluzký mokrý povrch se nikomu
nestala žádná zranění.
Výsledky časů a umístění:
MUŽI – I. kategorie
1. SDH Šipoun
2. SDH Protivec
3. SDH Javornice
4. SDH Velký Bor
5. SDH Lipovice

21:83
29:91
30:53
45:98
1:25:88

MUŽI – II. Kategorie
1. SDH Šipoun
2. SDH Protivec
3. SDH Dub

24:34
30:01
46:43
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ŽENY – I. kategorie
1. SDH Javornice
2. SDH Dub

28:69
35:21

Veteráni SDH Protivec

42:85

Pro Dubské Listy Pavel Skopec

IMPAKT
OSLAVA MÍSTNÍ PRODUKCE
11. 6. 2022 a 25. 6. 2022 od 10: 00 do 12:00
Jak přijít Prachaticku na chuť? Prostřednictvím lokálních zemědělců, kulinářů, inspirativních
osobností...
Pojďte s námi oslavit místní produkci a podpořit lokální ekonomiku!
Farmáři a výrobci regionálních produktů opět na prachatické Skalce!
Součástí akce jsou tvořivé dílny pro děti.
Více informaci: fernoosfer@gmail.com, tel.: 773 908 123
V případě velmi nepříznivého počasí (silného deště) bude akce posunuta na vhodnější termín.
Těšíme se na Vás!
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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.

Společenská rubrika

Blahopřejeme:

Pan Miloslav Hucek (75)
Pan Švec Jan (70)

JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME
A JMÉNEM MĚSTYSE PŘEJEME MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, ŽIVOTNÍ POHODY
A SPOKOJENOSTI DO DALŠÍCH LET

13

Ostatní
Srdečně Vás zveme na promítání české komedie vycházející ze známého seriálu z fotbalového
prostředí. Vstupné je dobrovolné, občerstvení je zajištěno. Stačí přinést křesílka s sebou.

Letní kino - Vyšehrad: Fylm
Datum konání: 17. 6. 2022 začátek od 21:30, délka 105 minut
Místo konání: Hřiště u Sokolovny, Vlachovo Březí
Typ akce: kino-film
Organizátor: Město Vlachovo Březí
Doba trvání: 105 minut

Letní kino - Myši patří do nebe
Datum konání: 18. 6. 2022 začátek od 21:30, délka 87 minut
Místo konání: Hřiště u Sokolovny, Vlachovo Březí
Typ akce: kino-film
Organizátor: Město Vlachovo Březí
Doba trvání: 87 minut

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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