Slovo starostky města Dubá – červen 2016

Vážení spoluobčané,
tématem číslo jedna pro tento měsíc je pokračování výstavby nového bezbariérového
chodníku. Akce „Dubá, chodník Českolipská“ pokračuje závratnou rychlostí, v úseku od
autobusového nádraží až ke křižovatce ulic Českolipská a Malá Strana je v podstatě hotový.
Na navazujícím úseku směřujícím podél hlavní silnice nahoru k Výsluní už jsou dokončené
základní terénní úpravy, položené obrubníky, vyfrézované pařezy, které by bránily ve
výstavbě chodníku, pracuje se také na zřízení propustku a příčného zpomalovacího pruhu ve
vjezdu na sídliště. Téměř v samém závěru května začali pracovníci firmy Strabag odstraňovat
původní asfaltový povrch i na protější straně, tedy v úseku od křižovatky ulic Českolipská a
Sadová. Osobně jsem s postupem prací velice spokojena, neboť probíhají rychleji, než jsme
předpokládali. S ohledem na nasazené tempo jsme byli ujištěni, že by vše mohlo být hotové
ještě do konce června. To samozřejmě bude záviset na počasí, které prozatím celé stavbě
přeje.
Krásně se nám začíná rýsovat také Školní ulice. I tady mají již dělníci to nejhorší za sebou.
Rekonstrukce inženýrských sítí byla úspěšně dokončena, výkopy jsou zasypané, a společnost
SaM silnice a mosty pozvolna pokračuje v pokládání dlažby. I v tomto případě musím
konstatovat, že jsme s postupem prací spokojeni. Zdá se, že hlavní turistickou sezónu si
užijeme v klidu a návštěvníci města se již budou moci projít po nově vydlážděné ulici.
Dalším a neméně důležitým projektem, v němž budeme v letošním roce pokračovat, je
rekonstrukce Slávie. Zastupitelstvo na svém květnovém zasedání rozhodlo o výběru
zhotovitelů dvou veřejných zakázek malého rozsahu, obě se přitom týkají přímo Slávie. Akci
nesoucí název „Stavební úpravy – Hotel Slávie – Dubá, Oprava sálu a jeho příslušenství,
stavební část – III. etapa“ bude realizovat pražská Stavební firma KULT s. r. o. V rámci této
akce dojde k vybavení sálu a přilehlých prostor stropní konstrukcí, do níž bude možné
bezpečně uložit technická zařízení i tepelnou izolaci, které společně budou zajišťovat
dostatečný komfort nejen pro návštěvníky, ale také pro personál. Počítáno přitom je s tím, že
provoz ve Slávii bude nepravidelný a kulturní akce se tu budou konat nárazově. Náklady byly
vyčísleny na cca 1 milion 91 tisíc korun bez DPH.
Druhou akcí týkající se Slávie je zakázka nazvaná „Stavební úpravy – Hotel Slávie – Dubá,
TZB – technické zařízení budov“. Zjednodušeně řečeno, řešit se bude vzduchotechnika,
měření a regulace, zhotovitelem bude společnost PROFI KLIMA a. s. Náklady by měly
dosáhnout 1 milionu 720 tisíc korun bez DPH. Zmíněný projekt vzduchotechniky se soustředí
na větrání víceúčelového sálu a jeho příslušenství bývalého hotelu Slávie. Tato etapa zahrnuje
sál, jeviště, předsálí, šatnu návštěvníků, sociální zařízení návštěvníků, zázemí pro účinkující a
technické místnosti v suterénu (kotelna, sklady). Vzduchotechnická zařízení budou zajišťovat
větrání a chlazení sálu, jeviště a předsálí, odvod vzduchu z WC návštěvníků, odvod vzduchu
ze sociálního zařízení účinkujících. Měření a regulace řeší ovládání, řízení a monitorování
vzduchotechnického zařízení sloužícího pro větrání společenského sálu a havarijní
zabezpečení kotelny. Jsme rádi, že se nám každým rokem daří investovat do Slávie nemálo
peněz, a že se opět o něco přiblížíme plánovanému znovuotevření jejího sálu. Slávii, jakožto
kulturní stánek známý v širokém okolí pamatuje hned několik generací obyvatel Dubé, pro
mnohé z nich je Slávie doslova srdeční záležitostí. Zařízení jejího typu v našem městě
opravdu chybí, proto se zprovoznění sálu stalo jednou z našich priorit. Pokud vše půjde podle

plánu, mělo by k němu dojít v roce 2018. Díky své velikosti pak bude moci hostit nejen
divadelní představení, ale také plesy, koncerty, zábavy, nebo třeba akce typu školní akademie
apod. Zkrátka dojde k výraznému obohacení kulturního života v našem městě.
Za zmínku jistě stojí i návštěva hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, který k nám do
Dubé zavítal v pondělí 16. 5. 2016, aby zde besedoval spolu s občany o tématech
a problémech, které je nejvíce zajímají a trápí. Řeč byla nejen o financování kraje nebo
současné situaci v českolipské nemocnici, ale především o silnicích II. a III. třídy, které kraj
vlastní a jsou mnohdy v havarijním stavu, či o plánovaném pořadí jejich oprav. Přítomní se
také dozvěděli o tom, že veškeré informace týkající se krajských komunikací je možné
jednoduše najít na webových stránkách Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz, kde naleznou
kompletní údaje týkající se oprav i běžné údržby (využít lze také odkaz http://doprava.krajlbc.cz/page254/plan-oprav-pozemnich-komunikaci-ve-vlastnictvi-kraje-2016).
Setkání s hejtmanem si nenechalo ujít téměř 30 občanů.
Ráda bych také zmínila, že naše základní škola znovu obhájila titul Ekoškola, a to především
díky skvělé práci Ekotýmu, pedagogů, žáků, výborně nastavenému plánu činností a především
díky tomu, že environmentální výchova na dubské škole je skutečně na špičkové úrovni. Do
celého projektu je škola zapojena od roku 2006, titul Ekoškola přitom pravidelně obhajuje při
každém auditu. Všem, kteří mají zásluhu na tomto velkém úspěchu blahopřeji a věřím, že
stejně úspěšní budou ve své činnosti i nadále.
Také bych vás chtěla co nejsrdečněji pozvat na Letní slavnosti, které se v Dubé budou konat
v sobotu 2. července. Podrobný program naleznete uvnitř zpravodaje.
Červen není jen posledním měsícem prvního pololetí, ale také měsícem, v jehož závěru dětem
končí další školní rok a začínají vytoužené prázdniny. Všem školákům proto přeji, ať jsou
jejich vysvědčení plná krásných známek, za které doma sklidí pochvalu a ať si následující
letní prázdniny užijí v klidu, ve zdraví a odnesou si z nich samé hezké zážitky. A nám,
dospělým, přeji, ať se nám vydaří plánované dovolené a hlavně, ať se z nich všichni vrátíme
plní sil a optimismu, který nám pomůže co nejdéle zvládat nástrahy každodenního života.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

