Vážení spoluobčané,
vstupujeme do posledního měsíce prvního čtvrtletí, jaro už hlásí svůj příchod rozkvetlými
sněženkami, bledulemi nebo narcisy. Příroda se probouzí ze zimního spánku, i když zima byla
spíše symbolická, než ladovská. Stejně jako příroda začíná ožívat i naše město. V polovině
února byly započaty přípravy na realizaci druhé části investiční akce nesoucí název „Dubá –
oprava ulic Školní a Poštovní“. Zatím, co v minulém roce prošla proměnou ulice Poštovní,
letos budeme pokračovat v sousední Školní ulici, kde dojde k úpravě šíře chodníků a obměně
jejich povrchu, stejně tak i k obměně povrchu místní komunikace a především k nezbytné
rekonstrukci kanalizační a vodovodní sítě, která je v tomto úseku ve stejně špatném stavu,
jako ve vedlejší Poštovní ulici. S tím jsou samozřejmě spojena i částečná omezení a dočasné
úpravy značení provozu v místě, kde se práce budou odehrávat. V současné době je na
křižovatku ulic Školní a Masarykovo nám. umístěna značka „zákaz vjezdu všech vozidel“,
pokud se tedy budete potřebovat dostat s vozidlem třeba k poště, musíte odbočit u bankomatu,
pokračovat podél zadní části nákupního střediska a vyjet v ulici Školní mezi bytovými domy a
objektem pošty nahoru. Od pošty už se pak klasicky dostanete projetím Poštovní ulice. Ráda
bych zdůraznila, že průjezd objízdnou trasou, tedy od bankomatu směrem k poště je brán za
jednosměrný, není tedy možné si tudy zkracovat cestu zpět do Českolipské ulice. Pokud vše
půjde podle plánu a nenastanou žádné nepředvídané komplikace, měla by celá akce být
dokončena v závěru května, tedy ještě před hlavní turistickou sezónou. Všem občanům
předem děkuji za shovívavost a trpělivost. Tato akce si vyžádá cca 3.400 tisíc Kč.
Souběžně probíhá také výstavba nového chodníku podél radnice směrem dolů do ulice
Požárníků. Po dobu stavby zde prosím dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zbytečným
úrazům, kterým se rozhodně dá předejít. Tento chodník je brán jako vícepráce realizovaná
v rámci rekonstrukce ulic Poštovní a Školní. Asfaltová pěšina podél radnice byla rozkopána
kvůli rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě. Položit zde chodník namísto pouhého
natažení nového asfaltu se nám jevilo jako podstatně praktičtější a elegantnější řešení. Konec
konců, i tato pěšina je součástí historického centra města a proto by měla působit atraktivně a
důstojně.
Na únorovém veřejném zasedání schválili městští zastupitelé výběr zhotovitele stavební akce
„Dubá, chodník Českolipská“. Vítězem výběrového řízení se stala společnost STRABAG a.s.,
která podle předloženého návrhu bude akci realizovat za 2.470.665,- bez DPH. Pro
připomenutí uvádím, že akce „Dubá, chodník Českolipská“ zahrnuje rekonstrukci stávajících
a vybudování nových částí chodníků podél silnice I/9 v délce 686,3 m. Z větší části se jedná o
opravu stávajících chodníků, nové chodníky jsou navrženy v místech vyšlapaných pěšin nad
bývalým kinem a u hřiště. Dále se jedná o úpravu jednoho stávajícího přechodu, přemístění
přechodu ve stoupání ulice Českolipské, vytvoření místa pro přecházení u fotbalového hřiště a
příčného zpomalovacího pruhu u sídliště Na Výsluní. Všechny tyto úpravy budou i nově
nasvíceny. Způsob provedení je dán též skutečností, že trasa se nachází v městské památkové
zóně. V závěru února došlo za zvýšených bezpečnostních opatření k postupnému kácení tří
vzrostlých lip v Českolipské ulici u chodníku pod bývalým kinem. Využili jsme sice toho, že
zde bude probíhat stavba chodníku, přesto to však nebyl hlavní důvod k jejich pokácení.
Všechny tři lípy byly již dříve zahrnuty do vytipované zeleně, která se nachází na konci své
životnosti. Tyto dřeviny byly skutečně v havarijním stavu a proto bylo doporučeno jejich
odstranění. Ostatně na jejich špatný zdravotní stav jsme opakovaně byli upozorňováni i ze
strany občanů.
Dalším tématem, o kterém se chci v krátkosti zmínit, je Slávie. V letošním roce se
soustředíme na vzduchotechniku, topnou soustavu a elektroinstalaci, což je další nezbytný
krok ke zprovoznění sálu a jeho příslušenství. Předpokládáme, že součástí letošní fáze
rekonstrukce bude také dokončení podhledu stropu nad sálem. V rozpočtu města máme pro

letošní rok na Slávii vyčleněno na 2.300 tisíc Kč. Pokud vše půjde podle plánu, budeme opět
o krok blíže ke znovu zprovoznění dříve tolik vyhlášeného kulturního zařízení.
Konec března bude patřit svátkům jara, přeji vám všem proto veselé Velikonoce, bohatou
pomlázku a všem dívkám a ženám šetrné a ohleduplné koledníky.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

