Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu posledního měsíce prvního pololetí roku 2015 a máme před sebou realizaci
připravovaných velkých akcí pro letošní rok. Rozjezd těch největších projektů nás čeká v nejbližších
dnech. Ráda bych vás informovala o tom, že se městu Dubá podařilo získat dotační prostředky na
realizaci projektů „Dubá, chodník Nedamovská – Požárníků – Českolipská“ a také „Dubá, chodník
Českolipská“. Jaký je v těchto dvou na sebe navazujících akcích rozdíl? V případě akce „Dubá, chodník
Nedamovská – Požárníků – Českolipská“ dojde 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 navážeme na chodník vybudovaný v roce 2013, který začíná u vjezdu do mateřské školy.
Pokračovat bude podél bytových domů do ulice Požárníků a dále do ulice Českolipská. V případě druhé
akce s názvem „Dubá, chodník Českolipská“ bude vybudován chodník o délce 691 metrů podél silnice
I/9 v oblasti mezi centrem města (přibližně od místa křížení Českolipské ulice s ulicemi Sadová, Malá
Strana a Školní) směrem na Českou Lípu až k místu, kde se Českolipská kříží s ulicí Za Hřištěm. Na
této trase dojde k vybudování dvou přechodů pro chodce, a to rovněž se speciálním nasvícením a čtyř
míst pro přecházení v místech, kde je stávají chodník v dezolátním stavu nebo kde úplně chybí. Nový
chodník bude bezbariérový a zcela v souladu s tzv. Záměrem bezbariérové trasy č. 1 doporučené
Vládním výborem pro zdravotně postižené občany v rámci Národního rozvojového programu mobility
pro všechny k financování. Na obě tyto akce jsme získali dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, a to v celkové výši více než 9 milionů korun, což je 85 % nákladů. V letošním roce bude
vybudován chodník od mateřské školy ke kostelu. Druhá akce přijde na řadu v roce příštím. Tímto bych
chtěla veřejně poděkovat panu Ing. Lukáši Hrádkovi, díky jehož úsilí a přičinění jsme dotaci na obě
výše uvedené akce získali. Komunikace s úřady, které dotace přidělují, je náročná a i k sebemenším
akcím, na které obce žádají dotace, je třeba dokládat celou řadu dokumentů, jejichž pořizování mnohdy
zabere spoustu času. O to více si ceníme pomoci, jíž se nám od pana Ing. Hrádka dostává. Nemalé
poděkování patří také panu Ing. Petru Kmínkovi, který má na našem úřadě na starost projektovou
a investiční přípravu a který je v této oblasti skutečný profesionál.
V letošním roce dojde také na avizovanou rekonstrukci ulic Školní a Poštovní. Tuto zakázku bude
realizovat společnost SaM silnice a mosty a.s. za cenu 3 987 248,13 Kč bez DPH, tedy za nejnižší ze
všech podaných cenových nabídek. O této akci jsem vás informovala v minulosti hned několikrát.
Úpravou neprojde jen povrch vozovky, ale také také chodníky, u nichž dojde ke změně šíře, řešit
budeme také současnou velmi tíživou situaci spojenou se stáním vozidel v těchto ulicích, kde je mnohdy
problematické projet. Souběžně dojde v režii SVS a.s. k rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě v
celém úseku plánovaných prací. Tímto bych všechny občany a především pak ty, kteří v těchto ulicích
bydlí, chtěla požádat o trpělivost a shovívavost. Věřím, že i přes dočasná omezení budou nakonec
s výsledkem všichni spokojeni.
Další dotace, již jsme získali, nám umožní modernizovat informační technologie na úřadě. Množství
dat, s nimiž pracujeme se pro stávající techniku, a zejména pak zastaralý server, stává neúnosným a
dochází k jeho častým výpadkům, což nám mnohdy komplikuje práci. Na modernizaci IT jsme získali
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Integrovaného operačního programu ve výši 85 % nákladů,
tedy celkem ve výši 1 553 713,30 korun.
Dále bych vás všechny chtěla co nejsrdečněji pozvat na blížící se Letní slavnosti, které se budou konat v
sobotu 4. července již tradičně na autobusovém nádraží v Dubé, a to od 11 hodin. Těšit se můžete na
Aleše Cibulku, který bude provázet programem, během kterého vystoupí hvězdní hosté, jako je např.
Vladimír Hron, Petr Kolář, Ilona Csáková, Stanislav Hložek, nebo čestná občanka města Dubá paní Eva
Pilarová. To ovšem není zdaleka vše, neboť celodenní program slavností je opravdu pestrý. Chybět
nebudou ani stánky, pouťové atrakce, ukázka hasičské techniky dubských hasičů a závěrečný ohňostroj.
Závěrem bych všem školákům chtěla popřát, ať se vysvědčení, které dostanou na konci tohoto měsíce,
hemží samými hezkými známkami, které potěší nejen je, ale také jejich rodiče. Těm z vás, kteří se
chystáte vyrazit na dovolenou, přeji šťastnou cestu a návrat ve zdraví. Zkrátka, ať jsou blížící se
prázdniny plné jen dobrých a pěkných zážitků. Krásné léto všem.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

