Vážení spoluobčané,
hned v úvodu tohoto sloupku bych vás chtěla informovat o dalším velkém úspěchu, kterého se
nám podařilo dosáhnout. Získali jsme totiž dotaci, díky níž budeme moci realizovat projekt
nesoucí název „Energeticko-úsporná opatření na objektech v areálu MŠ Dubá“. Předmětem
této zakázky, na níž bylo vzhledem k finanční náročnosti vypsáno velké výběrové řízení, je
zateplení svislého obvodového pláště jednotlivých objektů, zateplení střešních konstrukcí a
provedení výměny výplní okenních i dveřních otvorů. Tato akce si vyžádá náklady v přibližné
výši 6.579 tisíc Kč bez DPH, přičemž evropská dotace z Operačního programu životní
prostředí, jíž jsme na tuto akci získali, pokryje až 85 % uznatelných nákladů. Lhůta pro
podání nabídek byla stanovena do 23. června, hodnotící komise po otevření obálek důkladně
zvážila, koho doporučí zastupitelům ke schválení jako zhotovitele. Vzhledem k tomu, že další
řádné zasedání zastupitelstva je naplánované až na září, bylo nezbytné svolat zastupitele
k mimořádnému zasedání na červenec. Smlouva ovšem může být podepsána až po uplynutí
lhůty pro případné podání odvolání. Proto v tuto chvíli (konec června) nedokáži s přesností
říci, kdy budou práce v areálu MŠ zahájeny, ani kdy bude z důvodu prací uzavřena místní
knihovna. Jisté však je, že se práce protáhnout i do nadcházejícího školního roku, tudíž je
velice pravděpodobné, že provoz MŠ bude v návaznosti na realizace celé akce částečně
omezen a dojde i k dočasnému slučování jednotlivých oddělení. Přesnější informace získají
rodiče v průběhu následujících týdnů přímo ve školce. Věřím, že vše půjde podle plánu a
s výsledkem budeme všichni velice spokojeni.
Další informace bude ze zcela jiného soudku. S radostí vám mohu oznámit, že po loňském
výpadku se naše město opět ocitlo mezi finalisty soutěže Zlatá popelnice, tentokráte za rok
2014. Návrat to byl velkolepý, neboť jsme se umístili na krásném pátém místě, což nás
nesmírně potěšilo. V této soutěži je posuzována výtěžnost tříděného odpadu ve všech městech
a obcích Libereckého kraje. Konkurence je tudíž obrovská a nutno podotknout, že poslední
ročníky s přehledem vyhrávají především města a obce umístěné v rekreačně a turisticky
vyhledávaných (dá se říci již horských) oblastech, kde je výtěžnost zejména skla prakticky
nepřekonatelná. Dubá se vyjma ročníku 2013 drží v této soutěži již od slavnostního vyhlášení
za rok 2008, a to už je pořádně dlouho. Za tento úspěch ovšem vděčíme především vám,
občanům, kteří přistupují k problematice odpadového hospodářství zodpovědně, a kteří
poctivě třídí odpady. Bez vás bychom jen stěží takového úspěchu dosáhli, a proto prosím
přijměte mé upřímné poděkování. Doufejme, že stejně dobrého, ne-li lepšího umístění
budeme dosahovat i nadále.
V sobotu 4. července se v Dubé odehrála první z velkých letních kulturních akcí, a to sice
Letní slavnosti. Pořádání a organizace takové akce není vůbec jednoduchá, proto bych tímto
chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě slavností podíleli, i těm, kteří si je nenechali ujít
jako diváci.
Další z blížících se akcí jsou již tradiční Pivní slavnosti, které se uskuteční v našem
autokempu již 18. července, a na které jste rovněž všichni srdečně zváni. Zároveň bych vás
chtěla upozornit na 21. ročník Mezinárodních jazzových dnů Dubá – Nedamov, které se
budou konat začátkem příštího měsíce, a to 7. a 8. srpna. Program jazzových dnů naleznete již
v tomto vydání Dubáčku.
Přeji vám mnoho krásných a slunných červencových dnů a těm z vás, kteří se právě chystají
na dovolenou, ať už v zahraničí nebo v naší republice, přeji šťastnou a bezpečnou cestu i
návrat domů.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

