Vážení spoluobčané,
prvním tématem mého letošního posledního sloupku je mateřská škola. K 31. říjnu 2015 převzalo město
Dubá od firmy Miloslav Hantych zpět všechny budovy Mateřské školy Dubá po kompletním zateplení
vnějšího pláště jednotlivých objektů, výměně všech oken a dveří.
Náklady na samotné stavební práce přesáhly 7 990 tisíc korun. Realizace této akce byla možná především
proto, že se městu podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Dotace činila 90 procent z uznatelných, tedy způsobilých nákladů,
přičemž 85 procent z celkového objemu dotace pokryly peníze z evropských fondů a zbývajících 5 procent
šlo z prostředků Státního fondu životního prostředí.
Před předáním budov bylo ve vnitřních prostorách všech oddělení provedeno kontrolní měření koncentrace
azbestových a minerálních vláken v ovzduší. Výsledky měření přítomnost azbestových vláken opět
neprokázaly. Naměřené hodnoty jsou tedy zcela vyhovující podmínkám vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou
se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí
pobytových místností některých staveb. Měření provedlo liberecké pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem
v Ústí nad Labem. Mateřská škola Dubá, kde je pro letošní školní rok zapsáno k docházce 73 dětí, tak může
být bez jakýchkoli pochybností používána v plném rozsahu. Jen připomínám, že tato rozsáhlá a finančně
náročná akce nesoucí název „Energeticko-úsporná opatření na objektech v areálu Mateřské školy Dubá“
byla zahájena téměř v samém závěru letošního července. Stejné práce samozřejmě probíhaly i na objektu
městské knihovny, která je součástí areálu školky. Knihovna proto byla dočasně uzavřena, znovu ji můžete
navštívit od středy 2. prosince.
Tématem číslo dvě je městská kronika. Po nečekaném úmrtí pana Mgr. Kamila Matějoviče, který byl
kronikářem Dubé více než 37 let, jsme stáli před nelehkým úkolem. Bylo třeba rozhodnout o dalším osudu
naší kroniky. Pan Matějovič nasadil pomyslnou laťku tak vysoko, že bylo prakticky nemožné najít jednoho
jediného člověka, který by dosahoval všech jeho kvalit. Nakonec jsem dospěla k závěru, že nejlepším
řešením je sestavit tým lidí, který společnými silami zastane jeho práci, a to tak říkajíc „od A do Z“. Z toho
důvodu jsem jmenovala novou letopiseckou komisi. Členům původní komise samozřejmě patří mé
poděkování za jejich práci pro město. Každý člen nové komise, jejíž předsedkyní se stala paní Linda
Staňková, bude mít jiný úkol. Paní Staňková bude zapisovat do kroniky texty, které pro ni připraví naše
ekoložka slečna Zuzka Martínková. Ilustrace, které jsou rovněž součástí kroniky, bude zakreslovat paní Mgr.
Veronika Matějková. Na paní Leoně Maříkové a slečně Bc. Lucii Heringové bude, aby shromažďovaly
přílohy kroniky a podklady, na jejichž základě bude vznikat zápis. První schůzka letopisecké komise v
novém složení se konala 24. listopadu. Jsem velice ráda, že všechny výše jmenované dámy souhlasily s tím,
že se společně budou podílet na tvorbě kroniky. Nejprve bude třeba do kroniky dopsat rok 2014, který pan
Matějovič bohužel nemohl dokončit, protože kroniku předal do Liberce kvůli soutěži o Nejlepší kroniku
kraje, jíž nakonec v naší kategorii s přehledem vyhrál. Celý rok 2014 je však pečlivě zaznamenán v
konceptu, který si pan Matějovič připravoval. Rok 2015 již bohužel zaznamenat nestihl, proto jej bude nyní
třeba celý sepsat. Věřím však, že se i tento nelehký úkol, který lze označit „zatěžkávací zkouškou“, podaří
splnit a že se časem ukáže, že kronika města je v dobrých rukou.
Ještě krátce k realizaci akce obnovení povrchů v ulicích Poštovní a Školní. Vzhledem k nečekaným
zdržením, k nimž došlo v počátku akce, jsme se rozhodli po dokončení Poštovní ulice odložit zbytek prací,
které se budou odehrávat v ulici Školní až na příští rok. Kvůli časové náročnosti spojené se stavem
kanalizační a vodovodní sítě v této lokalitě by nebylo možné akci dokončit před zimou, která už nám v
podobě prvního sněhu klepe na dveře. Děkujeme proto našim občanům za pochopení.
Dále bych touto cestou chtěla poděkovat panu místostarostovi Tomáši Novákovi, panu tajemníkovi Bedřichu
Janďourkovi, všem pracovníkům městského úřadu, údržby a lesů, zastupitelům a v neposlední řadě také
panu Jaroslavu Hozovi a jednotce našich hasičů za náročnou práci, kterou v letošním roce pro město
odvedli.
V neděli 29. listopadu se za přítomnosti přibližně dvou set lidí na dubském náměstí opět rozzářil vánoční
stromek, čímž jsme společně zahájili adventní čas. Protože jsou před námi nejkrásnější svátky v roce,
dovolte mi, abych vám popřála prožití klidných a radostných Vánoc s vašimi nejbližšími. Do nového roku
2016 nám všem přeji, aby se nám vše zlé, co se momentálně odehrává ve světě, vyhnulo velkým obloukem a
abychom byli šťastní a zdraví. Krásné Vánoce a pohodový nový rok přeji.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

