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Vážení spoluobčané,
prvním tématem, o kterém bych se tento měsíc chtěla zmínit, jsou kompostéry, o které jste projevili zájem
prostřednictvím dotazníků, jež jsme distribuovali spolu s Dubáčkem. Vyplněných dotazníků se nám do
stanoveného termínu vrátilo celkem 183, což je více, než jsme sami čekali. Největší zájem byl projevený o
kompostér o objemu 2000 litrů (požadován na 121 lístcích), kompostér o objemu 1050 byl vybrán na 49
lístcích a nejmenší varianta o objemu 800 litrů byla požadována na 13 lístcích. Od ukončení ankety, jejímž
cílem bylo zjistit zájem o kompostéry ze strany našich občanů uběhlo několik týdnů a mnozí z vás se ptají,
jak tato akce pokračuje. Nákup nádob na biologicky rozložitelné odpady (kompostérů) má návaznost na
připravovanou dotaci, tudíž jde o proces, který není v našich silách urychlit. V současné době čekáme na
výzvu z Operačního programu Životní prostředí, která by podle všech dosavadních informací měla být
vyhlášena na začátku příštího roku. Teprve od jejího
vyhlášení se budou odvíjet další termíny – podání žádosti, vyhodnocení žádostí a v případě kladného
rozhodnutí výběrové řízení a dodání kompostérů jednotlivým zájemcům. Město Dubá bude žádat společně s
dalšími obcemi v rámci Mikroregionu Podralsko a pokud vše vyjde tak, jak doufáme, kompostéry budou 5
let v majetku Mikroregionu, neboť udržitelnost
dotace bude právě oněch 5 let. To znamená, že po dobu pěti let budou mít občané tyto nádoby pronajaté, a to
zcela zdarma, budou je však muset používat k určenému účelu a zároveň budou muset umožnit případné
kontrole nahlédnout, že tak opravdu činí. Po pěti letech se pak kontejnery na základě smlouvy stanou
majetkem občana, který kompostér používal. Další podrobnosti se občané dozvědí na společné schůzce,
kterou svoláme v případě, že budeme
úspěšní a peníze dostaneme. Dotace by měla pokrýt 85% nákladů na pořízení kompostérů, z rozpočtu města
bude na jejich pořízení tudíž vynaloženo pouze 15 % z jejich pořizovací ceny. Tuto akci však město bude
muset předfinancovat. Nebojte se proto, že jsme na vás zapomněli, o dalším vývoji vás budeme informovat.
Nadále platí, že biologicky rozložitelné odpady mohou všichni obyvatelé zapojení do systému nakládání s
odpady v naší obci bezplatně odevzdávat na sběrném dvoře v Dubé, kde je pro tento účel vyčleněna
speciální plocha. Jen bych ráda upozornila, že v zimě, zejména pak pokud bude opravdu sněžit a vy budete
chtít odvézt na SD třeba ořezané větve, je třeba na to nejprve telefonicky upozornit obsluhu sběrného dvora,
pana Zabilanského. Toto opatření jsme zavedli především proto, že v zimě je v případě sněžení plocha
vyčleněná pro bioodpady pro osobní vozidla hůře dostupná, neboť není pravidelně udržována.
Na téma zimní údržby navážu v následujícím odstavci. V době, kdy píši tento sloupek, je skutečně těžké
předpovídat, kdy se zima poprvé ozve. Přesto vás jako každý rok žádám, abyste vyšli vstříc zaměstnancům
městské údržby, jejichž hlavním úkolem v zimních měsících bude zajišťovat sjízdnost místních komunikací
a schůdnost chodníků po městě.
Prosím proto všechny majitele vozidel, aby v případě sněhové nadílky parkovali svá vozidla tak, aby naši
údržbáři mohli bez problémů projet všemi ulicemi. Každou zimu narážíme na
největší problémy Na Výsluní, v ulici Jana Roháče, ve Školní a Poštovní. Tyto ulice jsou poměrně úzké, a
pokud jsou vozidla nevhodně zaparkovaná, stává se pro městskou techniku jejich průjezd prakticky
nemožný. Řidiči navíc riskují, že jejich vozidla budou při průjezdu městské techniky poškozena. Tomu se
ale dá předejít, vyžaduje to jen trochu ohleduplnosti.
Na konci listopadu se rozloučíme s deseti pracovníky na veřejně prospěšné práce. Zbývajících pět bude i
nadále vypomáhat s úklidem a zimní údržbou. Všem bez rozdílu děkuji za dosavadní odvedenou práci, která
ne vždy byla jednoduchá.
Závěrem bych chtěla všechny občany co nejsrdečněji pozvat na tradiční rozsvícení vánočního stromku a
otevření výstavy s vánoční tématikou. Obě akce jsme jako již tradičně připravili na první adventní neděli, a
to 29. 11. 2015. Výstava bude zpřístupněna od 16 hodin, rozsvícení stromku je naplánováno na 17. hodinu.
Věřím, že se nás na náměstí opět sejde hodně, a že společně oslavíme příchod Adventu, který je předzvěstí
nejkrásnějších svátků v roce.
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