Zvláštní vydání městského zpravodaje
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Slovo starostky
bydliště potřeba něco vylepšit či vyřešit nějaký
problém. Od toho tu přeci jsme.

Vážení spoluobčané, čtyřleté volební období je
jako mávnutím kouzelného proutku za námi. Již
za pár dní (5. a 6. října 2018) budete u volebních
uren opět určovat směr, jakým se naše město
v následujících čtyřech letech bude ubírat.
Všichni můžeme v poslední době sledovat,
jak v jednotlivých městech a obcích vrcholí
předvolební kampaně. Ne vždy je to pěkná podívaná. Někteří se své voliče snaží oslovit tím,
že se prezentují jako nejlepší, jiní svou kampaň
naopak staví na tom, že na své konkurenty hází
špínu. Občas je z toho člověku i smutno. Osobně zastávám ten názor, že není třeba dávat v posledních týdnech světu na obdiv, jak je kdo dobrý, když jsme na to, abychom to dokázali, měli
poslední čtyři roky.
Věřím, že naše město, včetně všech jeho
částí (okolních obcí) opět o něco rozkvetlo, a to
nejen díky práci zastupitelstva, v jehož čele jsem
měla tu čest stát již potřetí, ale také díky práci
všech zaměstnanců města a také díky vám, občanům.
Těší mě, že v mnoha obcích perfektně fungují
osadní výbory. Za přínosnou spolupráci bych tímto chtěla poděkovat předsedům a členům osadních výborů v Deštné – Zakšíně, Dřevčicích, Korcích, Zátyní a Lhotě. Co je nesmírně důležité, je
to, že se na nás občané nebojí obrátit, když je
něco trápí, nebo mají pocit, že je v místě jejich

Poděkování
Dříve než přistoupíme k rekapitulaci těch nejvýznamnějších akcí, které se v našem městě v posledních čtyřech letech udály, dovolte mi krátké
poděkování. Chtěla bych poděkovat všem, kteří
mně i ostatním zastupitelům v končícím čtyřletém
volebním období, projevili důvěru. Jistě nemluvím
jen sama za sebe, když řeknu, že si toho neskutečně vážíme. Zároveň doufám, že jsme onu důvěru
nezklamali, a že jsme i ve vašich očích udělali maximum, aby Dubá i její okolí byly krásným a bezpečným místem, kde se nám všem dobře žije. Děkuji.
Poděkovat bych chtěla také panu místostarostovi Tomáši Novákovi (SLK), který mi již potřetí byl velkou oporou, a na kterého jsem se vždy
mohla spolehnout. Svoji práci vykonával zodpovědně a vždy byl připraven vyřešit jakýkoliv problém. To samé platí i o tajemníkovi našeho městského úřadu panu Bedřichu Janďourkovi. I on ke
své práci přistupuje s profesionalitou a neuvěřitelnou pečlivostí. Velké poděkování patří také všem
pracovníkům městského úřadu, kteří dohromady
tvoří opravdu dobrý tým. Náš vděk si samozřejmě zaslouží i všichni naši údržbáři a ti, kdo se
v průběhu jednotlivých let starali o to, aby naše
město, kemp i lesy byly čisté a upravené.
Zvláštní poděkování chci vyjádřit našim hasičům, které asi nikdy nepřestanu obdivovat. Práce, kterou vykonávají, s sebou nese řadu rizik,
toho jsme si snad všichni vědomi. Mnozí z nich
obětují svůj volný čas tomu, aby druhé zachraňovali z nesnází, přičemž mnohdy jde nejen o majetek, ale o zdraví a o život. Můj obdiv patří celé
jednotce pod vedením Zbyška Stibora ml.
Zkrátka, je skvělé pracovat s lidmi, na které
se můžete ve všem spolehnout.

veřejného osvětlení, opravit řadu místních komunikací, chodníků, opět o něco vylepšit prostředí
areálu Autokempu Dubá – Nedamov, zrekonstruovat drobné památky, bytové domy, opravdu
hodně pokročit s rekonstrukcí Slávie a jedinečné technické památky – Sušárny chmele. Převzali jsme pod svá křídla sběrný dvůr, který nyní
slouží občanům mnohem lépe než dříve, kdy
jsme bohužel neměli kontrolu nad tím, co se zde
děje. Jsem také velice ráda za spolupráci města
s místními spolky, je báječné, kolik aktivních občanů v Dubé žije.
Závěrem
Každý rok pro vás připravujeme zprávu, v níž
shrnujeme dění v našem městě za předešlý rok.
Ne všichni ovšem mají přístup k internetu, kde
jsou tyto zprávy na www.mestoduba.cz zveřejňovány. Proto věřím, že si s námi nyní rádi připomenete to nejzásadnější, co se u nás v posledních čtyřech letech změnilo. Děkuji za čas, který
nám věnujete a za to, že se ve dnech 5. a 6. října 2018 dostavíte k volebním urnám v co možná
největším počtu.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

Shrnutí
Jedním z našich předsevzetí a vlastně i slibem,
který jsme dali našim voličům, bylo, že budeme
účelně a transparentně nakládat s finančními
prostředky, kterými město disponuje. Čistě pro
zajímavost, jen v roce 2018 jsme rozpracovali akce za 20.530.000,- Kč. A teď dvě opravdu
velká čísla – v letech 2007 až 2017 jsme realizovali akce za neuvěřitelných 147.160.300,- Kč
a díky vynikající práci našich úředníků se nám
podařilo získat dotace a granty v celkové hodnotě 46.921.600,- Kč.
Kromě investic do městských objektů se nám
v uplynulých čtyřech letech podařilo rozšířit síť
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Investice do městských objektů
čp. 192 – objekt, ve kterém sídlí pošta
Tento dům čítá jak bytové, tak i nebytové prostory. V jeho přízemí naleznete nejen poštu, ale
také železářství a domácí potřeby manželů Krupičkových. V patře se nachází Galerie Pošta,
která funguje především díky paní Markétě Myškové již řadu let a vystavováno zde bylo mnoho
poutavých a jedinečných děl. Jedná se o objekt
s bohatou historií, který si rozhodně zaslouží naši
pozornost. V posledních letech město do čp. 192
investovalo nemalé prostředky. V jednom z bytů
jsme za 54.400,- Kč pokračovali v rekonstrukci
elektroinstalace. Další z finančních prostředků,
a to v celkové výši 50.400,- Kč byly vynaloženy
na opravu komína. Při realizaci projektu „Dubá –
PANSKÝ DŮM č.p. 192 – Oprava střešního pláště“ byly přezděny narušené komíny, vyměněny
dožilé klempířské prvky, opraveny a ošetřeny krovy střech a kompletně natřeny střechy nad všemi křídly budovy. Zároveň došlo ke zneškodnění
srážkových vod kumulovaných v nádvoří budovy.
Celkové náklady nakonec dosáhly 1.798.100,- Kč
a městu se podařilo získat dotaci ve výši 325 tisíc
korun od Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

čp. 138 – radnice
Radnice je krásná historická budova, ve které
sídlí městský úřad. Protože je jednou z dominant Dubé, snažíme se, aby působila přívětivě
nejen navenek, ale i zevnitř. Celkem 48.300,- Kč
stála město rekonstrukce hromosvodů na tomto objektu. Bylo třeba nechat odstranit zjištěné
elektro závady, to si vyžádalo 25.300,- Kč. Na
9.600,- Kč vyšla městský rozpočet výměna vikýřů. Na radnici jsme nechali vymalovat a vyzdobit chodby, což si vyžádalo 42.600,- Kč. Celkem
17.900,- Kč stála oprava sociálního zařízení v
prvním patře radnice.
čp. 9 v Deštné - koloniál
Na objektu čp. 9 v Deštné, který již dříve prošel
rozsáhlou rekonstrukcí, byl opraven hromosvod
– náklady dosáhly 6.800,- Kč. Díky péči manželů
Vokálových zde vše funguje naprosto perfektně.
Nejen pro místní obyvatele zde zajišťují chod obchodu, ale také knihovny a hostince.
čp. 139 - lékárna
Na objektu čp. 139 na Masarykově náměstí známém hlavně jako „lékárna“ byla dokončena druhá
část výměny oken. To si vyžádalo 14.400,- Kč.
Za 132.100,- Kč byl vyřešen havarijní stav krovu
v úžlabí střechy. Dokončena a následně předá-

na byla rovněž stavební akce – oprava fasády
a komínů na celém objektu. Díky této akci, která přišla městský rozpočet na 546.000,- Kč, se
budova čp. 139 na Masarykově náměstí změnila
doslova k nepoznání. Na první pohled je vidět
pouze čelní část komplexu této budovy, práce
přitom probíhaly i v zadní traktu, který je vidět
z ulice Požárníků.
Opraven byl rovněž podhled garáže u čp. 139
v Dubé. Firmě jsme za odvedenou práci zaplatili
45.100,- Kč. Za 191.200,- Kč byl proveden nátěr střech. Nechali jsme také vyvložkovat komín
a vyměnit jeden z kotlů - vše stálo 72.300,- Kč.
V jednom z bytů jsme opravili podlahy a příčky
za 38.800,- Kč.

Díky tomu, že kotel disponuje zásobníkem, je zajištěno nepřetržité vytápění celého objektu bez
nutnosti držet v zimních měsících službu na přikládání. Členové jednotky pak vlastními silami a
velice krásně opravili a natřeli fasádu hasičárny,
která je teď skutečnou ozdobou celé ulice.
čp. 158 v ulici Jana Roháče
Jedná se o bytový dům. Za 36.000,- Kč jsme zde
upravili vstup do budovy. Dalších 29.600,- Kč si
vyžádala oprava střechy kůlen. Téměř 30 tisíc
stála rekonstrukce hromosvodu. Na 156.600,- Kč
vyšla plynofikace jednoho z bytů, v dalším jsme
pak nechali za více než 100 tisíc zrekonstruovat koupelnu.
čp. 1 ve Dřevčicích
Na objektu čp. 1 ve Dřevčicích byly za částku ve
výši 74.800,- Kč opraveny komíny a následně za
35.400,- Kč také hromosvod.

čp. 86 – Klubový dům
Na vstupu do zasedací místnosti zastupitelstva v
objektu Klubového domu byla dokončena druhá
část statického zajištění zdiva a nezbytná oprava
střechy. Vše vyšlo město na 153.400,- Kč.
Oprava komínů na Klubovém domě stála
72.000,- Kč. V letošním roce jsme nechali opravit zdivo v zasedací místnosti.
Klubový dům v posledních letech hodně ožil.
Své prostory tu má Fotoklub Dubá, Klub malých
Dubáčků, je zde klubovna pro mládež, keramická
dílna, v přízemí probíhá výuka anglického jazyka.
Schází se tu rybáři. Je skvělé, že město může
tímto způsobem podporovat spolkovou činnost
svých občanů.
čp. 342 – hasičská zbrojnice
V tomto objektu mají svoji základnu dubští hasiči. Naše JPO II/1 v čele s jejím velitelem panem Zbyškem Stiborem ml. funguje na jedničku. Snažíme se o to, aby zázemí jednotky bylo
vyhovující.
Za celkem 105.900,- Kč byla na objektu čp. 342
v Dubé provedena výměna některých oken.
Na rekonstrukci bytových prostor jsme uvolnili
dohromady 133.900,- Kč. Na celém objektu jsme
za 39.600,- Kč nechali zrekonstruovat hromosvody. V požární zbrojnici jsme vyměnili původní kotel
za nový se zásobníkem. Jako palivo teď hasiči používají uhlí. Pořízení kotle si vyžádalo 76.800,- Kč.

čp. 46 – Masarykovo náměstí
Jedná se o bytový dům na Masarykově náměstí. Ten se dočkal obnovy výplní otvorů, spočívající ve výměně všech oken (celkem jich bylo 24),
vchodových dveří a v repasích vrat i některých
interiérových dveří. Náklady dosáhly 523.683,Kč. Investovali jsme také do jednoho z bytů, kde
byly za 114.600,- Kč opraveny stropy a omítky a
za dalších 5.200,- Kč bylo vyměněno vodovodní
potrubí. Ve stejném bytě došlo na rekonstrukci
elektroinstalace za 98.600,- Kč, z čehož 50.000,pokryly dotační prostředky.
čp. 64 – Českolipská ulice
Oprava a vyvložkování komínů na domě čp. 64
v Českolipské ulici v Dubé si vyžádalo 98.500,Kč. Na dalších 25.200,- Kč přišla na tomto objektu oprava okapového systému.
čp. 12 – Masarykovo náměstí
Plynofikace bytu v domě čp. 12 přišla město na
69.600,- Kč.
čp. 42 ve Dřevčicích
Náklady ve výši 188.700,- Kč si vyžádala výměna oken na památkově chráněném objektu čp.
42 ve Dřevčicích. Částku ve výši 345.000,- Kč
jsme zaplatili za opravu vnitřních prostor v objektu, kde funguje hostinec, ale třeba také kde
sídlí volební komise.
čp. 271 – Českolipská ulice
Za 9.000,- Kč jsme nechali natřít okna na městském bytě v čp. 271 v Českolipské ulici.
čp. 14 - bývalá Elite
Na 208.200,- Kč vyšel projekt zaměřený na vybudování sociálních bytů v čp. 14 v bývalé „Elitce“.
čp. 157 – ulice Jana Roháče
V čp. 157 byla v jednom z bytů rekonstruována
kuchyně za 52.400,- Kč.
čp. 15
Na výměnu dvou plynových kotlů v čp. 15 na Masarykově náměstí jsme vynaložili 60.200,- Kč.
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REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nejnákladnější investiční akce roku 2015
nesla opravdu dlouhý název, a to sice „Energeticko – úsporná opatření na objektech v areálu Mateřské školy Dubá, Luční ul. č.p. 28 – stavební úpravy“. Zjednodušeně řečeno se jednalo
o zateplení tří stávajících pavilonů mateřské
školy i městské knihovny a zároveň o výměnu všech oken a dveří. Práce na celém areálu
MŠ započaly koncem července, kdy byla školka z důvodu prázdnin uzavřena. Ještě při dokončování prací byla školka otevřena a fungovala v omezeném režimu, došlo k dočasnému
sloučení jednotlivých oddělení. Tím vyšla školka vstříc rodičům, kteří neměli možnost zajistit
dětem hlídání. Práce byly ukončeny k 31. říjnu
2015 a posléze bylo ve všech pavilonech provedeno kontrolní měření množství azbestových
a minerálních vláken v ovzduší vnitřních prostor. Výsledky měření byly opět, stejně tak jako
v minulosti, zcela vyhovující a nic proto nebránilo, aby školka mohla začít fungovat naplno. Tato
rozsáhlá akce si vyžádala celkové náklady ve
výši 8.299.200,- Kč (včetně projektové přípravy, auditů, smluvních dozorů apod.). Náklady
stavby přitom byly 7.991.334 Kč vč. DPH, získána dotace z Operačního programu životní pro-

středí, jejímž poskytovatelem byl Státní fond životního prostředí ČR činila 6.950.283,- Kč, tj. 90%
z uznatelných nákladů akce, které činily 7.722.537,- Kč. Dotační prostředky tvořící dohromady zmíněných 90% byly v podstatě složené ze dvou zdrojů, 85% dotace pocházelo z evropského Fondu
soudržnosti a 5% z českého SFŽP.

PRODEJ A KOUPĚ NEMOVITOSTÍ
Město Dubá se v letech 2015 – 2017 zabývalo řadou majetkoprávních záležitostí. V tomto období bylo uzavřeno 48 smluv kupních, 3 směnné,
3 darovací a 1 smlouva o bezúplatném převodu. Za stejné období získalo město prodejem nemovitostí, které vlastnilo celkem 2.784.555,- Kč (jednalo se o prodej budovy čp. 268 v Českolipské ulici – bývalé kino, 5 bytových jednotek, jednu drobnou stavbu a pozemky včetně porostů v celkové
výměře 12.939 m²). Výměra pozemků, které město zakoupilo do svého vlastnictví činila 48.875 m². V dražbě získalo město halu sousedící s již dříve vlastněnou městskou halou. Na koupi výše uvedeného bylo z rozpočtu vynaloženo 878.696,- Kč.
K 31. 12. 2017 vlastnilo město Dubá lesní pozemky včetně porostů o celkové výměře 804,8592 ha v celkové účetní hodnotě 158.222.602,- Kč
a ostatní pozemky o celkové výměře 215,2434 ha v celkové účetní hodnotě 14.654.964,- Kč.

Péče o památky
Památkám, ať už těm drobným nebo větším
je třeba věnovat pozornost, aby zůstaly zachovány i pro budoucí generace. V uplynulých letech se i díky získaným dotacím podařilo řadu
z nich rekonstruovat. Např. na Nedvězí jsme
nechali zrekonstruovat křížek (u pramene) za
77.300,- Kč. Celých 54.100,- Kč z toho pokryla dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
v rámci podprogramu 8.2 „Podpora ochrany přírody a krajiny“.
A u Nedvězí ještě zůstaneme, neboť přeměny
se tu dočkala také kaplička, která je mezi místními občany známá spíše jako hasičská zbrojnice. Od samotného objektu kaple tu byl odstraněn nevzhledný přístavek sloužící jako garáž, na
kterém se začala bortit střecha. Kaple pak prošla celkovou rekonstrukcí, na níž bylo z rozpočtu
města uvolněno 362.400,- Kč. Na tuto akci jsme
získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj
ČR v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“ ve výši 253.700,- Kč. Kaplička se stala skutečnou ozdobou Nedvězí. Na žádost místních občanů zde bylo umístěno dřevěné sezení
s odpadkovým košem, vše za 15.000,- Kč. Do
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kaple na Nedvězí jsme pořídili nový zvon, jehož
výroba a instalace si vyžádala náklady ve výši
41.300,- Kč.
Zrekonstruován byl třeba také křížek na
Sušici. Tato akce si vyžádala náklady ve výši
56.870,- Kč, z nichž částku 39.809,- Kč pokryla
dotace Libereckého kraje v rámci programu Podpory ochrany přírody a krajiny.
V Dřevčicích jsme nechali obnovit křížek stojící
u silnice na kraji obce. To si vyžádalo 47.500,- Kč,
přičemž 33.200,- Kč pokryla dotace.
Koncem května 2018 „vyrostlo“ na náměstí
lešení obklopující sloup se sousoším Nejsvětější
Trojice. Jednu z dominant náměstí v Dubé čekalo komplexní zrestaurování. Nejnižší předložená
cenová nabídka činila 496.800,- Kč bez DPH. Na
obnovu této významné památky získalo město
od Ministerstva kultury ČR v rámci Programu
regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón ČR příspěvek ve
výši 200 tisíc korun.

Pokračování rekonstrukce Slávie

Aneb opět o krok blíže k jejímu znovuotevření... V červencovém Dubáčku jste se mohli dočíst
podrobnosti o tom, jak že to se Slávií vlastně vypadá. Byť je některým trnem v oku, většina občanů na doby její největší slávy stále ráda vzpomíná. Slávie byla jedinečná a pro naše město
nenahraditelná.
V majetku města je Slávie od roku 2000.
V době, kdy ji město koupilo, byla ve velmi špatném stavu. Už jen představa, že by se do ní jednou mohl vrátit život se mnohým zdála být naprostým nesmyslem. Slávie postupně ztrácela svůj
lesk a chátrala. Současné vedení města se však
nechtělo vzdát myšlenky, že by opět mohla být
oním vyhlášeným kulturním stánkem a tak padlo
rozhodnutí, zachránit tuto významnou památku.
Mnoho měsíců naši zaměstnanci vyklízeli a odváželi po léta nahromaděný odpad a zničené vybavení. Snažili jsme se zachránit vše cenné a historické, co ještě ze Slávie zůstalo. V minulosti
se do objektu několikrát vloupali vandalové, kteří
zde napáchali škody. Zdá se být až neuvěřitelné,
že stranou jejich zájmu zůstalo krásné schodiště,
které se zde dochovalo.
Po několika schůzkách s nadšenci ze strany
občanů, zaměstnanců úřadu a milovníků historie,
se podařilo přesvědčit městské zastupitele o nutnosti investovat do této krásné a pro Dubou důležité památky. Po vypracování studie a získání
všech nezbytných povolení začala rozsáhlá rekonstrukce.
Jen pro připomenutí uvádíme, že první etapa si v roce 2013 vyžádala náklady ve výši
3.250.843,- Kč. Tehdy došlo na výměnu krovů,
střešní krytiny a stropu nad předsálím.
Následovala druhá etapa (rok 2014), která
zahrnovala provedení výměny střechy nad severním (tzv. kuchyňským) křídlem areálu Slávie.
Nezbytné bylo také odvodnění paty tohoto křídla
a statické zajištění obvodových zdí sálu a předsálí. Na výše uvedené vynaložilo město ze svého
rozpočtu 1.274.086,- Kč. Třetí etapa (realizovaná
v druhé půli roku 2014) obnášela zahájení první
části oprav sálu a jeho příslušenství. Součástí
prací byla úprava severního křídla včetně prostoru jeviště a jeho zázemí. Zároveň se vybouraly nežádoucí dvorní objekty. Třetí etapa vyšla
městský rozpočet na 1.364.912,- Kč.

Čtvrtou etapou jsme navázali v roce 2015.
Tehdy jsme pokračovali ve stavebních úpravách
sálu, předsálí a příslušenství, a to včetně vnitřní
kanalizace a rozvodů vody. Práce byly zaměřeny
na obnovu podkladového betonu podlah, změny
dispozice místností v zázemí jeviště a vybudování sociálního zařízení v úrovni hrubé stavby s novou střechou. Čtvrtá etapa si vyžádala náklady
ve výši 2.083.730,- Kč.
Pátá etapa realizovaná též v roce 2015 byla
zaměřena na odvodnění objektu Slávie. Odvodnění spočívalo v izolaci obvodového zdiva suterénních prostor a v odvedení dešťových vod
nově vybudovanou přípojkou dešťové kanalizace, do které byl kromě okapových svodů napojen i přepad ze staré studny. Náklady dosáhly
755.965,- Kč.
V rámci šesté etapy (od roku 2016 stále probíhající) přichází na řadu akce s názvem „Stavební úpravy – Hotel Slávie – Dubá, Oprava sálu
a jeho příslušenství, stavební část – III. etapa“.
Zjednodušeně řečeno následovalo vybavení sálu
a jeviště stropní konstrukcí, která byla navržena
tak, aby do ní bylo možné bezpečně uložit elektroinstalace, vzduchotechnická zařízení i tepelnou izolaci, která zajistí dostatečný komfort nejen pro návštěvníky, ale také pro personál Slávie
po jejím uvedení do provozu. Druhou souběžně
probíhající zakázkou se řeší instalace vzducho-

techniky, měření a regulace. Vzduchotechnická zařízení budou zajišťovat větrání a chlazení
sálu, jeviště a předsálí, odvod vzduchu z WC
návštěvníků, odvod vzduchu ze sociálního zařízení účinkujících. Postupně se začaly realizovat
další zakázky, vybavující Slávii potřebným zařízením. Jedna zakázka řeší elektroinstalace včetně slaboproudých rozvodů (alarm, protipožární
signalizace, wifi apod.), další potom přívod plynu a ústřední vytápění. Zatím bylo v rámci těchto čtyř zakázek na Slávii celkem proinvestováno
4.865.322,93 Kč.
V roce 2017 byla zahájena zakázka na dokončovací stavební práce, která dosud probíhá a ve
které bylo zatím proinvestováno 1.471.380,- Kč.
Poslední větší zakázkou ke zprovoznění společenského sálu bude realizace výměn dveří a oken
v celé rekonstruované části areálu Slávie.
Od roku 2013 investovalo město do Slávie
více než 15 milionů korun. Kromě viditelné střechy se však nejvíce prací odehrávalo mimo zrak
občanů uvnitř objektu.
Slávie bývala a opět bude věhlasným kulturním místem, kam se budou moci chodit bavit
místní občané i návštěvníci Dubé. Po jejím znovuotevření se budeme moci těšit na koncerty, divadelní představení, školní vystoupení, plesy, zábavy... Zkrátka na věci, které nám chybí a za jejichž
většinou musíme dojíždět do okolních měst.
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SKALNÍ SKLÍPKY V SADOVÉ ULICI

V uplynulých letech prošla obnovou celá řada skalních sklípků v Sadové ulici. V roce 2017 jsme na tuto úspěšnou akci navázali a přistoupili k obnově dalších osmi vstupních portálů. Celkové náklady dosáhly
481.213,- Kč a dotace pokryla 163.000,- Kč. Jejím poskytovatel bylo
Ministerstvo kultury ČR, jednalo se přitom o Program regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací.. Komplex
skalních sklípků v Dubé je zapsanou nemovitou kulturní památkou. Dodnes slouží občanům k uchovávání potravin. Jejich kouzlo každoročně
učaruje turistům, kteří Dubou navštěvují. Velice hezká reportáž o našich
skalních sklípcích byla odvysílána také v Českém rozhlasu.

Sušárna chmele je unikátní technickou památkou s bohatou historií, která již nyní, během
své rekonstrukce, láká do Dubé řadu turistů. Ti
si ji však prozatím mohou prohlédnout pouze
zvenčí, nebo využít každoročně zářijových Dnů
evropského dědictví a nahlédnout do jejích vnitřních prostor. Ty se v posledních letech výrazně
změnily, což mohli nejlépe posoudit všichni, kdo
si letos v září nenechali ujít již zmíněné Dny evropského dědictví. Připomeňme si nyní dění kolem sušárny za posledních několik let.

Na jaře 2016 byl ve stupni prováděcí - zadávací dokumentace Ing. Pavlem Schneiderem AquaKLIMAX připraven projekt „Sušárna chmele
Dubá č. p. 195 – Odvodnění, vodovodní a kanalizační přípojka“. Na stavbu sušárny chmele jako
celek je vydáno pravomocné stavební povolení.
Stavba je členěna na několik objektů (samotnou
budovu sušárny chmele, terénní úpravy včetně
zpevněné plochy zeleně, vodovodní přípojku, odvodnění okolí a vsakování dešťových vod, přípojku splaškové kanalizace).
V únoru 2017 jsme se dozvěděli dobrou
zprávu, a to sice, že Liberecký kraj finančně
přispěje na obnovu této unikátní technické památky, která je majetkem města, částkou milion
korun. Sušárna chmele je vnímána jako památka s celorepublikovým významem, o to více nás
mrzí, že někteří občané její rekonstrukci nepovažují za potřebnou. Největší podíl na úspěšném získávání dotací má Ing. Petr Kmínek, který má na našem úřadě na starost projektovou
a investiční přípravu. Právě on také připravil žádost do Programu záchrany architektonického
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Sušárna chmele

dědictví, který spadá pod Ministerstvo kultury
ČR a vyhlášen byl usnesením Vlády České republiky a velice dobře v ní zachytil nejen historický význam sušárny, potřebu jejího zachování,
ale také výhody budoucího využití. Ze zmíněného programu jsme získali částku 750 tisíc Kč.
V roce 2018 jsme od Libereckého kraje získali
další dotační prostředky, a to opět ve výši jednoho milionu korun na opravu střechy, zároveň
jsme podruhé získali dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví, tentokráte ve výši
700 tisíc korun. Na rok
2019 budeme ze stejného programu žádat ještě o dotační příspěvek
na opravu střechy.
Cílem
renovace
sušárny chmele, je
vytvořit krásné a zajímavé místo, které
bude sloužit našim
občanům, ale zároveň se nám díky němu
podaří do Dubé přilákat turisty, kteří jsou
základním stavebním
kamenem cestovního
ruchu v celé naší oblasti. Projekt na obnovu sušárny chmele je
nastaven tak, aby do budoucna sloužila všem
napříč generacemi a zároveň se stala ještě výraznějším prvkem našeho města a místem, na
které rádi zavítají návštěvníci ze všech koutů
republiky i zahraničí.
Využití komplexu sušárny chmele může být
opravdu široké. Kromě
již zmíněné stálé expozice je ideálním místem
pro výstavní a informační činnost, konání
historických jarmarků
v rámci výročních akcí
města, Adventu nebo
třeba Velikonoc. Prostředí a okolí sušárny
je vhodným místem pro
pořádání divadelních
představení, koncertů, workshopů, vzdělávacích akcí, setkávání zájmových skupin

apod. Velkým lákadlem by mohl být amfiteátr
a naučná turistická stezka.
Celkové přímé realizační náklady předpokládáme v částce maximálně do 21 milionů. Z realizovaných prací můžeme příkladem
uvést: odvodnění sušárny chmele, při kterém
byla souběžně položena také kanalizační
(splašková) a vodovodní přípojka. Celkové náklady na tuto akci dosáhly výše 1 milion 684 tisíc korun. Došlo na otlučení vnitřních omítek,
opískování trámů, přičemž některé ještě čeká
výměna a úklid objektu. V přízemí vzniklo oddělené sociální zařízení pro dámy i pány, pro
handicapované a pro personál. Osazena byla
některá nová okna, došlo k probourání původního průchodu a zazdění toho novodobého. V zadní části byly osazeny nové dveře.
Došlo také k postupnému statickému zajištění
objektu. Prozatím bylo na sušárně proinvestováno 4.950.000,- vč. DPH.
Práce na sušárně stále pokračují a bude
tomu tak i v příštím roce, kdy je v plánu např.
důkladná oprava střechy.

Opravy místních komunikací a chodníků
Město jako vlastník mnoha kilometrů místních
komunikací a chodníků vynakládá každý rok nemalé finanční prostředky na jejich obnovu. Ačkoliv
by se i nám líbilo opravit vše najednou, je třeba
pracovat na opravách postupně, neboť finanční
prostředky jsou omezené. V uplynulých čtyřech
letech jsme realizovali řadu oprav našich komunikací a chodníků, výběr předkládáme níže.
Komunikace
Na Kluku jsme nechali opravit komunikaci
v majetku města. Náklady činily 20.000,- Kč.
Došlo také na opravu komunikace vedoucí
na Nedvězí, o tu se postarali přímo pracovníci
naší údržby, přičemž asfalt použitý na zacelení
výmolů stál 27.400,- Kč. Neopomněli jsme ani
Dražejov, kde jsme na opravu místní komunikace vyčlenili 17.600,- Kč.
Velkou akcí s krásným výsledkem byla oprava ulic Školní a Poštovní, při níž nahradily rozbitý asfalt dlažební kostky. Ty tvoří povrch jak
vozovky, tak i chodníků. V rámci této akce prošla rekonstrukcí v obou ulicích jak vodovodní, tak
i kanalizační síť. Rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě provedla Severočeská vodárenská
společnost a. s. Povrchy v obou ulicích pokládala
společnost SaM silnice a mosty a. s., mimo jiné
došlo také k úpravě šíře chodníků.
Souběžně s tím byl vystavěn nový chodník podél radnice směrem dolů do ulice Požárníků. Na investiční akci „Dubá, oprava ulic
Školní a Poštovní“ činily realizační náklady
5.328.550,- Kč vč. DPH, z toho samotná rekonstrukce Školní ulice si vyžádala 3.932.500,- Kč.
V Deštné bylo dokončeno vodorovné dopravní značení, jehož nákres na komunikaci I/9 vyšel
město na 29.700,- Kč. Značení upozorňuje řidiče
na nezbytné snížení rychlosti v obci a zároveň je
vyzývá ke zvýšené opatrnosti kvůli chodcům. Obdobné značení jsme nechali udělat i v Zakšíně.
Ve Lhotě jsme doplnili dopravní značení za
7.800,- Kč.

Druhá část rekonstrukce komunikace na Křenově stála celkem 637.900,- Kč, ze kterých na
318.900,- Kč pokryla dotace. Práce realizovala
společnost Strabag.

Chodníky
První velkou akcí, která byla dokončena na
podzim 2014, byla další etapa výstavby bezbariérových chodníků v Dubé. Tentokráte se jednalo o úsek začínající v ulici Nedamovská tedy
od MŠ, pokračující do ulic Požárníků a končící
v Českolipské. V případě akce „Dubá, chodník
Nedamovská – Požárníků – Českolipská“ došlo
podél úseků silnic I/9, II/259 a III/27325 v celkové délce 802 metrů k rekonstrukci a vybudování
chodníků, realizaci dvou přechodů pro chodce
se speciálním nasvícením, osmi míst pro přecházení a dvou zálivů autobusových zastávek.
V ulici Nedamovská jsme navázali na chodník
vybudovaný v roce 2013, který začíná u vjezdu
do mateřské školy. Akce si vyžádala náklady ve
výši 3.969.400,- Kč (včetně DPH a víceprací),
z čehož 2.996.000,- Kč pokryla dotace od SFDI neboli Státního fondu dopravní infrastruktury, a to v rámci programu „zvýšení bezpečnosti
dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace“. Dotace
pokryla přibližně 85% z uznatelných nákladů (ty
činily 3.525.636,- Kč). Následovala akce „Dubá,
chodník Českolipská“, ta zahrnovala rekonstrukci stávajících a vybudování nových částí chodníků podél silnice I/9 v délce 686,3 m. Z větší
části se jednalo o opravu stávajících chodníků,
nové chodníky byly navrženy v místech vyšlapa-

ných pěšin nad bývalým kinem a u hřiště. Dále
se jednalo o úpravu jednoho stávajícího přechodu, přemístění přechodu ve stoupání ulice Českolipské, vytvoření místa pro přecházení u fotbalového hřiště a příčného zpomalovacího pruhu
u sídliště Na Výsluní. Všechny tyto úpravy byly
i nově nasvíceny. Způsob provedení byl dán též
skutečností, že trasa se nachází v městské památkové zóně.

S výstavbou se začalo na úrovni autobusového nádraží. Práce pokračovaly skutečně rychle. Na tuto akci jsme získali dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury, a to ve výši cca
2.349.000,- Kč. Cena, za níž bylo celé dílo zhotoveno, dosáhla výše 3.225.700,- Kč.
Nechali jsme zpracovat projekt řešící chodníky a přechody v Deštné, ten stál město
152.500,- Kč.

Úprava městského hřbitova
Jednou z velkých akcí, která vyvrcholila v listopadu 2016, byla oprava zdí na městském hřbitově v Dubé. Zahájena byla v srpnu a spočívala
v opravě stávající ohradní zdi a jejím doplnění v úseku mezi jihovýchodním
rohem hřbitova a budovou márnice. Projekt byl koncipován jako oprava obsahující kompletní přezdění čtrnácti polí, oprava zbylých a dobudování úplně
chybějících úseků ohradní zdi poblíž márnice. V zájmu estetického vyznění bylo navrženo omítnutí cihelných vyzdívek polí, ale ponechání zděných
sloupků v původní podobě, tj. jako režné spárované zdivo z vápenopískových cihel. V celé délce došlo na sloupcích i korunách vyzdívek k výměně
nebo doplnění zákrytové desky, jejichž stav nebo deficit byl hlavní příčinou
špatného stavu hřbitovní zdi. Práce byly dokončeny v roce 2017. Celkové
náklady činily 841.671,- Kč a částku ve výši 249.640,- Kč pokryla dotace
Libereckého kraje v rámci Programu obnovy venkova.
V listopadu 2016 zde navíc byla realizována první část náhradní výsadby. Došlo na vysazení první části středové aleje, která je složena z jeřábů
a dosazeny sem byly také dvě vzrostlé lípy velkolisté. S další výsadbou se
pokračovalo v roce 2017.
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Také na základě požadavků osadních výborů nebo občanů samotných město postupně rozšiřuje a obnovuje síť veřejného osvětlení ve všech částech města. Od roku 2015 do roku 2018 byla realizována řada akcí zaměřených právě na VO.
Rozšíření VO:
v Heřmánkách za 9.600,- Kč o jednu lampu
v Deštné za 42.200,- Kč o dvě lampy
v Zakšíně za 9.300,- Kč o jednu lampu
opět v Deštné, tentokráte za 17.000,- Kč;
ve Dřevčicích u kontejnerového stání za 36.000,- Kč
na Malé Straně v Dubé za 13.200,- Kč
Na Horkách jsme rekonstruovali veřejné osvětlení, což včetně projektu vyšlo na 621.200,- Kč a celých 200.000,- Kč z této částky pokryla dotace.
Kromě Horek jsme nové veřejné osvětlení pořídili také do Nedamova a na Plešivec – náklady činily 118.500,- Kč a 50.000,- Kč z toho pokryla dotace.
Doplnění veřejného osvětlení u dětského hřiště za autobusovým nádražím neslo náklady ve výši 26.100,- Kč.
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vodní ulici přišla město na 148.700,- Kč, na tuto akci jsme získali dotaci 50.000,- Kč.
Na Korcích vyšla rekonstrukce VO městský rozpočet na 572.900,- Kč.
Požadavky na opravy VO je stále možné sdělovat panu tajemníkovi Bedřichu Janďourkovi.

Výběr akcí realizovaných pracovníky města
Díky tomu, že město disponuje vlastními pracovníky a každoročně získáváme od úřadu práce
pracovníky na veřejně prospěšné práce, dokáže-

Velkou akcí, která byla realizována v našem kempu, byla rekonstrukce výpusti rybníka
spojená s nezbytnou opravou hráze Černého

me ledasco zvládnout sami bez nutnosti zapojovat cizí firmy. To samozřejmě znamená podstatnou úsporu finančních prostředků.
Akcí, které realizovali naši údržbáři je celá
řada. Některé z nich bychom přeci jen rádi připomněli.
V mnoha částech byly zpevněny a vydlážděny podklady stanovišť pro kontejnery. Jejich okolí
bylo zároveň osazeno zelení.
U sušárny chmele bylo vybudováno nové
dřevěné schodiště, které spojuje sušárnu s novou turistickou stezkou směřující k nedalekému remízku. Materiál použitý na schodiště stál
10.000,- Kč. Poprvé se po něm občané prošli
u příležitosti Dnů evropského dědictví, které se
konaly 12. září 2015.
V Zakšíně pracovníci městské údržby zrekonstruovali dřevěný mostek. Použit byl materiál
v hodnotě 5 tisíc korun.
V horní části hřbitova v Deštné bylo vystavěno nové oplocení za 20 tisíc korun. Tato akce
byla poslední, kterou spolu s našimi údržbáři realizoval pan Vlastimil Šmol ve funkci vedoucího
městské údržby.

rybníka. Naštěstí se vše odehrálo mimo hlavní
sezónu. Město bylo nuceno řešit havarijní stav
hráze, neboť zde docházelo k nekontrolovatel-
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nému průsaku vody pod krajskou komunikaci.
Vzhledem k místu a rozsahu poškození bylo
třeba z šikmé plochy hráze v místě stavidla
odstranit betonové dlaždice, dané místo vybagrovat, podbetonovat a opravit celé stavidlo
rychletvrdnoucím betonem a teprve potom bylo
možné provést zásyp prostoru hráze se zhutněním a opět položit betonové dlaždice. Začít
rybník opět dopouštět se naštěstí povedlo dříve, než přišly silnější mrazy, které by ohrozily
raky a škeble, jejichž výskyt je v Černém rybníku evidován. Náklady na opravu hráze dosáhly 51 tisíc korun, rekonstrukce výpusti vyšla na
121 tisíc korun. Vše přitom zajišťovali zaměstnanci městské údržby.
Oprava hráze na Malém Mlýnku vyšla na
113.000,- Kč. Hráz byla v havarijním stavu.
Za 362.400,- Kč jsme pořídili nový sekací
traktůrek s příslušenstvím. Ten se stal výraznou
posilou při údržbě městských pozemků, které
tvoří veřejná prostranství. Kromě údržby vlastních travnatých ploch vypomáháme v rámci spolupráce také např. s údržbou fotbalového hřiště,
které patří TJ Slavoji Dubá.
Řada akcí, které naši pracovníci realizovali,
vzešla z podnětů a připomínek našich občanů,
kterým tímto děkujeme.

Kulturní dění v Dubé
Většina kulturních akcí pořádaných v Dubé
má dlouhou tradici. K těm mladším patří Masopust, během kterého se městem prochází průvod plný masek.
Všemi oblíbenou akcí je Pálení čarodějnic,
které se každý rok koná v Autokempu Dubá – Nedamov, a na které vždy naši hasiči připraví řadu
zábavných dětských soutěží.
Stálicemi jsou v kulturním kalendáři Jarní
slavnosti, během nichž se řada právem pyšných
rodičů, prarodičů i sourozenců těší na vystoupení dětí, které vzorně reprezentují naše město. Ano, řeč je o Dubských mažoretkách, které
trénují pod vedením paní Bc. Lucie Matysové i
o karatistech z KK Beringin, které má na starost

pan Marek Hruška.
Začátek prázdnin se nese v duchu Letních
slavností, které vždy slibují bohatý program plný
hvězdných hostů a jejichž moderátorem je vynikající Aleš Cibulka. Za poslední roky jsme při
slavnostech mohli vidět např. Ilonu Csákovou,
Heidi Janků, Petru Janů, Vladimíra Hrona, Michaela Foreta, Petra Koláře, Standu Hložka, Petra Kotvalda, Leonu Machálkovou a další a další…
Trvalo by dlouho, než bychom je všechny vyjmenovali. Zlatým hřebem bývá vystoupení čestné
občanky města Dubá paní Evy Pilarové, kterou
zpravidla doprovází taktéž držitel čestného občanství pan JUDr. Vít Fiala.
Relativními nováčky jsou Sportovní hry, během kterých v Nedamově poměřují své síly a dovednosti nejen děti, ale i dospělí, a to v celé řadě
disciplín.
Letos se konal již neuvěřitelný 24. ročník Mezinárodních jazzových dnů Dubá – Nedamov, jehož zakladateli jsou právě paní Pilarová a JUDr.
Fiala. Během tohoto dvoudenního hudebního
svátku se do Dubé – Nedamova sjede řada vynikajících hudebníků, včetně Lokomotivy v čele
s Petrem Vondráčkem, kteří vždy sklidí téměř
nekonečný potlesk.
V září probíhají Dny evropského dědictví,
jejichž program se odehrává u sušárny chmele. Letos jim předcházel první ročník Dubského
dřevosochání (tématem bylo chmelařství), během
kterého vznikly úžasné dřevěné sochy, které budou později instalovány u sušárny chmele.
Rovněž nováčkem se letos stal Svatováclavský běh městem. O něm se více dozvíte v listopadovém Dubáčku.
Adventní čas provází tradiční akce – Rozsvěcení vánočního stromu a zahájení Vánoční

výstavy. V roce 2017 byl na náměstí poprvé vystaven betlém. Autorkou krásných postav a zvířat umístěných v betlému je paní Markéta Myšková. Nechceme prozrazovat, ale betlém by se měl
postupně trochu rozrůstat. Několik let po sobě si
milovníci vánočních koled mohli společně v rámci
akce Česko zpívá koledy přijít zazpívat na dubské náměstí.
Tradičně poslední akcí je nádherný Silvestrovský ohňostroj, který naši hasiči s ohledem
na nejmenší diváky již podruhé pořádali nikoliv
o půlnoci, ale od 18 hodin.
O řadu dalších akcí se starají místní spolky,
zejména pak Klub malých Dubáčků, kterým za
jejich nápaditost patří naše díky.
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Autokemp Dubá - Nedamov
Zásadním pro rozvoj cestovního ruchu je pro
město Autokemp Dubá – Nedamov. Jeho areál
nabízí možnost koupání v čisté vodě bez sinic,
příjemné ubytování, letní kino, velké udržované
travnaté plochy vhodné pro stanování, zázemí
pro karavany, ale také dobré občerstvení, rybaření a sportovní i kulturní vyžití. Během letní sezóny je oblíbeným a vyhledávaným místem nejen
pro místní obyvatele, ale i pro stovky návštěvníků. Vzhledem k tomu, že kemp je v majetku
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města, snažíme se do něj pravidelně investovat
a dělat jej tak ještě atraktivnějším.
Letní kino jsme vybavili novými lavičkami za
82.600,- Kč. Bylo zde vybudováno nové oplocené
hřiště na míčové hry, které je umístěno v zadní
části kempu nad letním kinem. Celkové náklady
na jeho pořízení činily 343.300,- Kč. Na výstavbu hřiště jsme získali finanční příspěvek ve výši
50.000,- Kč od pana Karla Rückera, provozovatele horního stánku v autokempu. Instalovali jsme

nové houpačky za 93.500,- Kč. Umístěny byly
vedle zmiňovaného hřiště.
Zakoupili jsme novou pramici v hodnotě
16.600,- Kč a také workoutovou sestavu za 80
tisíc korun. Sestava se okamžitě stala oblíbeným
místem, na které si svoji fyzickou kondici chodí
zlepšovat návštěvníci všech věkových kategorií.
V Autokempu Dubá – Nedamov byla provedena úprava a výsadba nové zeleně, a to
za 38.300,- Kč.

SPOLUPRÁCE S OSADNÍMI VÝBORY
Spolupráce s osadními výbory je nepochybně prospěšná pro obě strany, tedy jak pro město, tak i pro obyvatele jednotlivých částí. Za dobu působení osadních výborů byla realizována řada dobrých nápadů vedoucích
ke zlepšení života v dané části. V současné době fungují osadní výbory
v Deštné – Zakšíně, ve Dřevčicích, Lhotě, Zátyní a v Korcích.
Právě zde byla z podnětu Osadního výboru Korce na návsi v postavena nová autobusová čekárna. Náklady na její pořízení dosáhly celkem
83.500,- Kč. Místní občané se poté postarali o úpravu okolí čekárny.
Ve Dřevčicích na návsi byla rovněž umístěna nová dřevěná autobusová čekárna, která je vydlážděná stejně jako okolní vjezdy k domům.
Pořizovací náklady činily 119.200,- Kč. Součástí čekárny je i sezení a vývěsní skříň.
Jedním z požadavků osadního výboru v Zátyní bylo vyčistění zdejšího rybníčku. Nadále jej ošetřujeme tak, aby nezarůstal a mohl v zimě za
příznivých podmínek sloužit třeba jako kluziště.
Na základě požadavku občanů jsme v letošním roce přistoupili k plánované opravě rybníčku ve Lhotě. Celkové náklady by měly dosáhnout
504.000,- Kč, z čehož 483.000,- Kč pokryje dotace ze Státního fondu
životního prostředí z Operačního programu životní prostředí. Velké díky
za vynikající spolupráci v tomto případě patří Agentuře ochrany přírody
a krajiny ČR, Správě CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Před bytovkami v Luční ulici jsme na základě přání místních občanů
nechali za 55 tisíc korun postavit altán s posezením. Z toho je patrné, že
vyjdeme vstříc i jednotlivcům. Jsme rádi, že altán je hojně využíván, a že
jsou s ním obyvatelé bytovek spokojeni.

Společenský život ve městě
Dubá přišla o nejlepšího kronikáře

Smutná zpráva o velice nečekaném a náhlém úmrtí pana Mgr. Kamila Matějoviče, zasáhla celé město. Jeho nenadálý odchod zastínil i
úspěch, kterého pan Matějovič dosáhl v Soutěži o nejlepší kroniku Libereckého kraje, kde po
dvou letech obhájil titul nejlepšího kronikáře.
Nikoho by nenapadlo, že předávání ocenění,
které pan Matějovič osobně převzal v Liberci
v pátek 11. září 2015 bude poslední akcí, které se účastní.
Do druhého ročníku zmíněné soutěže se
přihlásilo celkem 17 měst a obcí. Mezi obcemi
do 2000 obyvatel, kam patří i Dubá, usilovalo o
vítězství celkem 12 soutěžících, a to převážně
ze Semilska. Kronika Dubé díky vynikající práci a píli pana Matějoviče s přehledem porazila
všechny ostatní ve své kategorii, neboť způsob,
jakým kroniku zpracovával, neměla v kraji obdoby. Krasopisně psané texty doplněné nádhernými ilustracemi, které s neuvěřitelnou přesností
zachycovaly skutečnost, nepřeberné množství

příloh kroniky, v nichž bylo zaznamenáno prakticky vše podstatné, co se ve městě událo… Pan
Matějovič bezesporu patřil k nejváženějším občanům našeho města. Byl vynikajícím pedagogem,

věnoval spoustu volného času mládeži v nejrůznějších kroužcích a v letech pozdějších i starším
spoluobčanům, které pravidelně chodíval potěšit
svojí hudbou.
Na jeho poslední cestě se s ním přišly rozloučit na dvě stovky lidí. Pan Matějovič zemřel

Nejmladší držitelka
Ceny města Dubá

12. září 2015, jen tři dny před dovršením svých
85. narozenin.
Z rozhodnutí vedení města byla jmenována
nová letopisecká komise ve složení:
Linda Staňková (předsedkyně) – pověřená
zapisováním do kroniky
Mgr. Veronika Matějková – pověřená tvorbou
ilustrací a grafických prvků
Zuzana Martínková – pověřená sestavováním
a připravováním zápisů do kroniky
Leona Maříková – pověřená shromažďováním příloh kroniky
Bc. Lucie Matysová – pověřená shromažďováním příloh kroniky
Nedokončený rok 2014, který pan Matějovič
však ještě stihl připravit v konceptech, byl zdárně uzavřen, a zápisy od roku 2015 již vznikají
plně v režii nové komise. Nutno říci, že nástupkyně dvojnásobného nejlepšího kronikáře kraje
se svých rolí ujaly se vší zodpovědností a kronika
dál pokračuje v mapování dění v našem městě.

V závěru roku 2015 schválilo městské zastupitelstvo, a to jednohlasně, udělení Ceny města Dubá za mimořádné úspěchy ve sportovní oblasti a reprezentaci města Natálii Hruškové.
Slavnostní předání tohoto ocenění Natálce se konalo 26. února v obřadní síni na radnici. Natálce bylo tehdy pouhých 11 let, a přesto se již mohla pyšnit ohromným množstvím trofejí, medailí a diplomů. Tradičnímu
karate se pod vedením svého otce, pana Marka Hrušky, věnuje od roku 2009. Účastnila se např. Vánočního
poháru, Pražského poháru, Fudokan Cupu, Open Cupu, Národního poháru, Poháru české federace tradičního
karate Fudokan Shotokan, Poháru tradičního karate Fudokan, ale především i mistrovství ČR a dokonce i mistrovství světa.
Cena města Dubá jí právem náleží za to, jakých obrovských sportovních úspěchů již dosáhla a stále dosahuje. Zároveň skvěle reprezentuje celé naše město nejen v rámci České republiky, ale také v zahraničí. Natálka
se stala nejmladší držitelkou tohoto ocenění. Asi nikdo nepochybuje, že má před sebou ještě dlouhou a slibnou
sportovní kariéru. Dnes už je z ní velká slečna, je v posledním ročníku základní školy a my jí přejeme, ať se jí
daří i poté, co nadobro opustí její brány.
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Partnerská spolupráce s polským městem Mirsk
V mnoha vydáních Dubáčku jsme psali o navázání přeshraniční spolupráce s polským Mirskem a o jejím zdárném pokračování.
Díky Ing. Barbaře Vítkové, která je nejen
tlumočnicí, ale také koordinátorkou našich společných projektů jsme měli možnost poznat báječné lidi, se kterými je skutečně radost spolupracovat.
Dlouhodobá spolupráce a partnerství měst
Dubá a Mirsk bylo slavnostně uzavřeno 10. února 2017 podpisem partnerské smlouvy. První společný projekt pomohl nastartovat kvalitní spolupráci mezi oběma městy a realizaci společných
projektů na základě předložené koncepce. Projektovou žádost předložilo Město Dubá v rámci
Fondu mikro projektů Euroregionu Nisa v Liberci. Tento projekt byl v rámci procesu hodnocení ze strany Správce fondu vyhodnocen kladně
a ke konci měsíce dubna 2017 byla podepsána
Smlouva o financování z Fondu mikro projektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci
programu Interreg V-A Česká republika-Polsko
2014-2020. Celkové způsobilé výdaje projektu byly 10.288,52 Euro, přičemž z prostředků
fondů (EFRR) Evropské unie byl dotován do výše 8.745,24 Euro. Během projektu, jehož délka
trvání byla v časovém horizontu 10 měsíců, se
uskutečnilo celkem 8 tematických setkávacích
dnů, během kterých si zaměstnanci obou úřadů,
samosprávy a zaměstnanci organizací zřizovaných městem předávali zkušenosti v rámci tzv.
„dobré praxe“.
Druhý projekt, na kterém v současné době
pracujeme, nese název „Česko - polské dny radosti při příležitosti nabytí samostatnosti” a je
spolufinancován z prostředků Evropské unie,
programu INTERREG V-A Česká republika –
Polsko 2014 – 2020 z Fondu malých projektů
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Euroregionu Nisa.
Při Dnech evropského dědictví bylo v sušárně chmele k vidění společné představení Českopolského divadla, zpěvu a tance v podání žáků
základních škol partnerských měst Mirsk a Dubá. Představení si děti připravily u příležitosti významných dnů české i polské státnosti a přineslo
mnoho radosti dětem i všem, kdo s nimi připravovali celý program.
Doopravdy obdivuhodně připravený scénář
podchytil zásadní milníky posledních 100 let
u nás v Čechách. Scénář polského dramatického představení přiblížil historické souvislosti do
roku 1918 ve vztahu k Polsku a tematicky plně
zapadl do toho, co jsme od projektu očekávali. Nápady učitelek z obou základní škol a celková koncepce připraveného slavnostního pro-

gramu zasluhuje doopravdy obdiv a obrovské
poděkování.
Projekt ale ještě nekončí. Čeká nás slavnostní program v polském Mirsku dne 11. listopadu
2018, kam jsou všichni srdečně zváni. Informace o konkrétním programu budou k dispozici na
webu města i na facebookovém profilu.
Součástí projektu je také „Výstava společných prací dětí“ s nádherně připravenou expozicí tematicky vázanou na období let od roku 1918
do roku 2018. Pokud jste se nebyli ještě podívat,
je možné ji navštívit ještě během měsíce října
v Galerii Šatlava na radnici v Dubé. Expozice se
bude odinstalovávat 29. října 2018 a potom bude
putovat do Mirska, kde bude poupravena a přístupna od 11. listopadu do 15. prosince 2018.
Přijďte se podívat, doopravdy stojí za to.

