Slovo starostky města Dubá – květen 2016

Vážení spoluobčané,
v době, kdy píši tento sloupek to za okny vypadá opravdu aprílově, město nám zdobí rozkvetlé stromy
a vzduchem poletují sněhové vločky. Ani žertovné počasí ovšem nebrání tomu, aby byla zahájena další část
rozsáhlého projektu zajišťujícího bezbariérovost Dubé. V posledním dubnovém týdnu započaly práce na
realizaci akce „Dubá, chodník Českolipská“. Předmětem letošní, v pořadí již třetí etapy, je vybudování
bezbariérového chodníku v oblasti mezi centrem města směrem na Českou Lípu až k místu, kde se ulice
Českolipská kříží s ulicí Za Hřištěm a rekonstrukce a vybudování chodníků podél silnice I/9 v délce
686,3 m, včetně úprav přechodů pro chodce, vybudování místa pro přecházení a příčného zpomalovacího
pruhu. Všechny úpravy budou i nově nasvíceny. Realizací této etapy dojde k vyřešení letitého problému
s přecházením z Výsluní směrem ke hřišti TJ Slavoj Dubá. Zároveň vznikne bezpečný a plně bezbariérový
přístup na sídliště. Způsob provedení je do jisté míry ovlivněn skutečností, že se dotčená trasa nachází
v městské památkové zóně. Na základě výběrového řízení byla jako zhotovitel vybrána společnost Strabag.
S výstavbou se začne na úrovni autobusového nádraží, kde bude vybudován nový ostrůvek a dojde
k částečnému zúžení vjezdu na plochu samotného nádraží. Stavba by měla být dokončena do 31. července
a předána pak nejdéle do 31. srpna letošního roku. Ráda bych připomněla, že na tuto akci jsme získali dotaci
ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to ve výši cca 2 mil. 416 tisíc Kč, cena, za níž bude celé dílo
zhotoveno by měla dosáhnout cca 2 mil. 990 tisíc Kč.
Druhým tématem, o kterém se chci zmínit, je sběrný dvůr. Provoz sběrného dvora v Dubé pro město od
samého počátku jeho zřízení zajišťovala společnost Kovošrot Group CZ a.s. (dříve Severočeské sběrné
suroviny). V posledních měsících zaznamenaly společnosti zabývající se výkupem kovů pokles tržeb, možná
i to byl důvod, který přiměl Kovošrot, aby s městem začal vyjednávat o případných změnách ve vzájemné
spolupráci. Řešení se nabízelo hned několik – výrazně pokrátit otevírací dobu sběrného dvora nebo
přistoupit na navýšení čtvrtletních plateb za provoz a obsluhu SD, které město platí Kovošrotu za
poskytované služby. Vzhledem k tomu, že jsme ani na jednu z těchto variant nepřistoupili, rozhodl se
Kovošrot spolupráci s městem ukončit. Provozovatelem našeho sběrného dvora a zároveň výkupny železa
a barevných kovů tedy bude Kovošrot pouze do konce letošního května. Počínaje prvním červnem se
provozovatelem sběrného dvora stává přímo město, obsluhovat jej bude námi vybraný zaměstnanec a nadále
zde již nebude vykupováno železo, ani barevné kovy. Ráda bych upozornila, že je možné, že na přelomu
května a června bude sběrný dvůr na několik dní uzavřen, a to z důvodu odvozu vybavení, které je majetkem
Kovošrotu (např. velká mostní váha u vjezdu, dvě buňky či kontejnery na papír a kovy). O případném
omezení či uzavření dvora na dobu nezbytně nutnou vás budeme včas informovat.
V polovině dubna zavítal do Dubé na krátkou návštěvu hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta. V rámci
své návštěvy se přišel podívat i na naší základní školu, kde si mimo jiné vyzkoušel práci s interaktivní tabulí,
nahlédl také do dalších moderně vybavených učeben, do tělocvičny a dokonce i do prostor chovatelského
kroužku. Poté se zastavil v Klubovém domě a ujít si nenechal ani prohlídku kostela Nalezení sv. Kříže
v Dubé. Poslední zastávkou na jeho cestě byl dětský domov v Deštné, kde nás přivítala ředitelka domova
paní Mgr. Zdeňka Slavíková. Ještě před odjezdem z Dubé jsme spolu s hejtmanem hovořili
o problémech, které nás trápí a zároveň nám bylo přislíbeno, že se do našeho města v dohledné době vrátí na
setkání s občany při jedné z besed, které pravidelně pořádá po celém kraji.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravách nedávných akcí – Pálení čarodějnic
a Jarních slavností. Organizace kulturních akcí, které navštěvuje tolik lidí není vždy jednoduchá a zejména
v případě první zmíněné akce patří velké díky hlavně našim hasičům, kteří každý rok připravují pro děti řadu
zábavných soutěží. Zároveň bych vás chtěla pozvat na dvě akce určené pro celou rodinu. Tou první je
14. května od 10 hodin výlet na Vrátenskou rozhlednu v rámci programu Rodina v pohybu, který připravili
manželé Maškovi, a další akcí je tradiční Den rodiny, jenž pořádá Klub malých Dubáčků, a který se stejně
jako v roce minulém bude odehrávat v Klubovém domě, a to rovněž v sobotu 14. května.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

