Vážení spoluobčané,
není mezi námi snad nikdo, kdo by nezaznamenal, jak ohromnou ztrátu utrpělo naše město
nečekaným odchodem pana Mgr. Kamila Matějoviče. Článek, který je věnovaný jeho
památce naleznete uvnitř aktuálního vydání Dubáčku. Rodině i nejbližším přátelům bych
tímto chtěla ještě jednou vyjádřit upřímnou soustrast.
Protože nebude snadné navázat na vynikající práci pana Matějoviče, jakožto kronikáře, čeká
nás v nejbližší době nelehké rozhodování o tom, jakým způsobem a kým bude dále kronika
vedena. Nepředpokládám, že by se nám podařilo najít nástupce, který by, byť i jen částečně,
dosahoval kvalit pana Matějoviče, který o městskou kroniku pečoval nepřetržitě 37 let, a na
jejíž tvorbě se podílel ještě mnohem dříve, než byl do funkce kronikáře oficiálně jmenován.
Až padne konečné rozhodnutí o tom, jak bude nadále kronika zajišťována, budeme vás o tom
samozřejmě informovat na stránkách našeho zpravodaje.
Nyní bych se ráda věnovala tématu školky, kde je realizace projektu nazvaného „Energetickoúsporná opatření na objektech v areálu MŠ Dubá“ v plném proudu. Již dříve jsem zmiňovala,
že předmětem této zakázky, je zateplení svislého obvodového pláště jednotlivých objektů,
zateplení střešních konstrukcí a provedení výměny výplní okenních i dveřních otvorů. Na tuto
akci se nám podařilo získat evropskou dotaci z Operačního programu životní prostředí, která
pokryje až 85 % uznatelných nákladů. V době, kdy píši tento sloupek, jsou již hotové dvě
z pěti střech, přičemž tři zbývající střechy na objektech v areálu školky jsou zajištěné
lepenkou. Aktivně se pracuje na zateplování stěn obvodových plášťů na všech pavilonech. Do
konce září by měla být dokončena výměna okenních a posléze i dveřních výplní. Na řadu pak
přijdou venkovní fasády. Školka nyní pracuje v omezeném režimu, přičemž děti, jejichž
rodiče nemají jinou možnost, kam děti umístit, jsou sloučeny do jednoho oddělení. Práce
postupují dle plánu a hotové by měly být do konce října letošního roku.
Pokračují rovněž práce ve Slávii. Jen pro připomínku, součástí probíhající etapy je zajištění
uložení krovu velkého sálu, stavební úpravy sálu, předsálí a příslušenství včetně vnitřní
kanalizace a rozvodů vody, vybudování sociálního zařízení v úrovni hrubé stavby na třech
místech areálu a obnova podlah do fáze realizace podkladového betonu. Práce probíhají také v
prostoru balkónu, na kterém dochází k sejmutí stávající podlahy a výměně dřevěných
podlahových trámů za nové. Souběžně s tím se řeší také odvodnění Slávie. I práce na Slávii
by měly být hotové do konce října. Do příštího vydání Dubáčku pro vás připravíme celou
stránku zachycující na fotografiích aktuální podobu Slávie, zejména pak sálu a jeho
bezprostředního okolí. Práce probíhají podle plánu a my jsme opět o krok blíže
k plánovanému zprovoznění sálu věhlasné Slávie.
V krátkosti bych se chtěla zmínit o zářijových Dnech evropského dědictví, které se odehrály
v sobotu 12. září v Sušárně chmele a jejím bezprostředním okolí. Součástí programu byla také
společná procházka po nově vznikající turistické stezce od Sušárny chmele po dřevěných
schodech až k nedalekému remízku, kde bylo pro děti připravené malé překvapení. Letos se
této akce účastnilo skutečně mnoho obyvatel a dokonce i návštěvníků města. Vděčíme za to
nejen krásnému a slunečnému počasí, ale bezesporu také všem účinkujícím, od dětí
z pěveckého sboru při ZŠ, Sboráčku při MŠ, dubskému pěveckému sboru dospělých, poutavé
přednášce na téma „Památky znovuobnovené“ v podání paní Myškové, všem, kdo připravili
tvůrčí dílny pro malé i velké, kapele, která zde vystoupila i všem, kteří se podíleli na přípravě
výstav instalovaných uvnitř sušárny. Všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě
a programu letošních Dnů evropského dědictví tímto děkuji za krásnou a vydařenou akci.
Přeji vám krásný a barevný podzim.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

