Vážení spoluobčané,
máme za sebou polovinu prázdnin, ovšem jen těch pomyslných, neboť v Dubé se právě
v posledních týdnech buduje téměř na každém rohu. Témat pro tento měsíc, o kterých vás
chci prostřednictvím svého sloupku informovat je skutečně mnoho.
Tím prvním a v posledních týdnech velice aktuálním, je výstavba bezbariérových částí
chodníku v ulicích Nedamovská, Požárníků a Českolipská. Ke konci července, kdy píši tento
sloupek, je převážná část trasy bezbariérového chodníku téměř dokončena. Plně využíván je
nový chodník od mateřské školy ke křižovatce s ulicí Luční. Hotová je také většina části od
bytových domů v Nedamovské směrem do ulice Požárníků, a položeno je dláždění také na
zcela nově vybudovaném úseku chodníku vedoucího z ulice Požárníků (od zadního traktu
městského úřadu) do Českolipské až k bistru. V nejbližší době dojde na pokládku dlažby na
zbývajícím kousku chodníku v Nedamovské a v parčíku kolem kostela. Na zbývající části
trasy v ulici Požárníků, dojde kromě pokládky nového chodníku a jeho částečnému rozšíření
v několika místech také k posunutí některých stožárů veřejného osvětlení. Musím říci, že jsem
s postupem prací zaměstnanců firmy INGSTAV Doksy velice spokojená, práce jim jde od
ruky a vedení firmy s námi v rámci kontrolních dnů konzultuje i sebemenší maličkosti. Jen
pro připomenutí uvádím, že ve výstavbě bezbariérových chodníků budeme pokračovat i
v příštím roce, kdy přijde na řadu realizace akce „Dubá, chodník Českolipská“, kdy 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 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.
Druhou akcí, o níž se chci zmínit, je rekonstrukce povrchů ulic Poštovní a Školní. V rámci
tohoto projektu dojde i na rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v obou
ulicích, na které je připojeno přibližně sto obyvatel. Rekonstrukci vodovodní a kanalizační
sítě provede Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen SVS a. s.). V rámci prací dojde
k přepojení všech padesáti stávajících domovních kanalizačních a třiadvaceti vodovodních
přípojek na této trase, k rekonstrukci čtrnácti revizních šachet a osazení tří hydrantů. Jsme
rádi, že se nám s SVS a. s. podařilo domluvit na koordinované spolupráci. Investovat městské
prostředky do oprav obou ulic bez souběžné rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu by
bylo neúčelným vyhazováním peněz, neboť zmíněné sítě jsou zde opravdu ve velmi špatném
stavu, což ostatně prokázala kamerová podpovrchová prohlídka. K protokolárnímu předání
staveniště došlo 25. června 2015, čekalo se však ještě na vyřízení posledních nezbytných
administrativních záležitostí. O přesném termínu zahájení prací budou obyvatelé obou ulic
informováni s předstihem, ostatní obyvatelé města naleznou potřebné informace na úřední
desce MěÚ Dubá, na našich internetových stránkách nebo na našem facebooku. Protože
s sebou podobné projekty samozřejmě nesou jistá omezení, např. co se průjezdnosti týče,
žádáme občany o shovívavost a trpělivost. Za to vám předem děkuji.
Nyní několik slov k našemu autokempu. První polovina letní sezóny přinesla hned několik
opravdu horkých slunečných dnů, během nichž byl Autokemp Dubá – Nedamov doslova
narvaný k prasknutí. Do kempu zavítala také redaktorka Českolipského deníku, která sem
přijela hodnotit vzhled, vybavenost, čistotu kempu i kvalitu a cenu občerstvení. Článkem,
který vyšel v Českolipském deníku dne 10. 7. 2015, jsem byla velice potěšená. Ti z vás, kteří
nejsou čtenáři Deníku, si jej mohou přečíst v tomto Dubáčku na straně 11. Jsme rádi, že jsme i
od samotných návštěvníků kempu dostali tolik kladných hodnocení, je to pro nás vždy
motivace k zlepšování celého areálu koupaliště.
Další informací, kterou jsem si připravila, je vydání nové informační brožury o městě Dubá,
která je k dostání v celé řadě obchodů, stravovacích zařízení po městě, v našem informačním

centru, v autokempu nebo volně ke stažení na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu,
že hlavním cílem této brožury je seznámit návštěvníky s naším městem, je k dispozici zcela
zdarma. Vydána byla v první polovině července a s potěšením mohu říci, že se všem líbí, a že
o ni je velký zájem, což nás samozřejmě těší. Brožura vyšla nákladem tři tisíce kusů, přičemž
rozebrána byla již přibližně třetina. Jejími autory jsou členové redakční rady našeho
zpravodaje, kterým bych tímto chtěla poděkovat za velice dobře odvedenou práci.
A nyní poněkud neobvyklé téma, které se netýká přímo činnosti města, ale našich hasičů. Čas
od času si někteří občané stěžují, že se před každým výjezdem naší jednotky k zásahu,
nehledě na denní nebo noční hodinu rozezní hlučné sirény, které je v noci budí a rozčilují. Je
však třeba si uvědomit, že nás sice siréna vzbudí, ale členové jednotky musejí vyskočit
z postelí a v mnohých případech, zejména při požárech domů, doslova riskují vlastní životy.
Práce a času, jež věnují této činnosti naši hasiči, si neskutečně vážím. Oni jsou ti, kteří jako
první přijedou na pomoc při požáru, dopravní nehodě nebo živelné pohromě, oni jsou ti, kdo
nejednou riskovali vlastní zdraví proto, aby pomohli ostatním. Každý měsíc si v Dubáčku
můžete přečíst přehled zásahů, kterých se naši hasiči účastnili, sami si tedy můžete udělat
představu o tom, že jejich práce je velice náročná. Převážná většina z nich přitom navíc
pracuje mimo Dubou a na směny. Uvědomme si proto, že ani přesto, že jsou unavení po
návratu ze zaměstnání a volného času mají minimum, vždy když je potřeba, přispěchají na
pomoc. Navíc, požární poplach vyhlašuje Krajské operační středisko Hasičského záchranného
sboru Libereckého kraje. Pro vyhlášení požárního poplachu je sbírkou zákonů, konkrétně
zákonem číslo 133/1985 ve znění pozdějších platných právních předpisů dáno vyhlašování
požárního poplachu jednotce pomocí dálkově ovládaných sirén. Ani Územní odbor HZS
Česká Lípa tedy do tohoto systému nemá přístup. Není proto možné se kvůli nočnímu
rozeznění sirén zlobit na naše hasiče. V souvislosti s hasiči jsem pro vás připravila ještě jeden
samostatný článek, věnujte mu prosím pozornost. Všem členům výjezdové jednotky našich
hasičů tímto chci poděkovat za jejich obětavost a pomoc při mnoha zásazích, kterých se každý
měsíc zúčastňují.
Závěrem bych vám všem chtěla popřát poklidný zbytek letních prázdnin, dovolených a všem
školákům přeji, ať do nového školního roku vkročí pravou nohou, a ať se jim v něm daří
získávat jen samé hezké známky.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

