SLOVO STAROSTKY ČERVENEC 2016

Vážení spoluobčané,
prvním tématem mého červencového úvodního slova jsou hasiči. Ve čtvrtek 23. června se v Liberci
uskutečnila schůzka zástupců hasičských jednotek kategorie JPO II a zřizovatelů s hejtmanem Libereckého
kraje Martinem Půtou. Smyslem této schůzky bylo podrobněji probrat problémy, se kterými se dobrovolní
hasiči zařazení do této kategorie potýkají. Zmíněná schůzka měla návaznost na setkání zřizovatelů
výjezdových jednotek poloprofesionálních hasičů, která se konala v březnu u nás v Dubé. Diskutovat o
problematice zajištění akceschopnosti jednotek JPO II tehdy do Dubé přijeli zástupci Harrachova, Turnova,
Jilemnice, Nového Boru, Cvikova, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou a Mimoně. Jedním ze
závěrů tohoto setkání bylo, že ze třinácti poloprofesionálních jednotek v našem kraji má devět jednotek
úplně stejné problémy. Mezi ty nejzávažnější jednoznačně patří personální problémy, financování vybavení
jednotek a neustále se zvyšující požadavky na odbornou přípravu členů jednotek. Personální problémy jsou
jednoznačné a všude. Drtivá většina dobrovolných hasičů, a nejen těch našich, je přes den v zaměstnání
mimo místo působnosti jednotky. Často se také stává, že zaměstnavatelé neradi uvolňují hasiče z práce kvůli
výjezdům. Pevné členské základny se zmenšují, kvůli stále se zvyšujícím požadavkům na kvalifikaci
dobrovolných hasičů ze strany HZS mnozí odcházejí, i když je pro ně tato práce srdeční záležitostí. Noví
členové se ale nehlásí. O tom jsem se zmiňovala již v minulém roce, kdy jsem vás prostřednictvím Dubáčku
oslovila s náborovou akcí. Tento stav u nás nadále přetrvává. Potřebovali bychom nové členy jednotky.
V současné době přímo zaměstnáváme velitele hasičů pana Jaroslava Hozu a vedoucího strojníka pana
Tomáše Maříka. Pravdou je, že vzhledem k nedostatku hasičů si oni dva mohou jen stěží užít trochu volna
nebo si naplánovat dovolenou tak, jako my ostatní. Znovu se na vás tedy obracím s výzvou, abyste uvažovali
o tom, zda by se třeba právě vám nelíbilo, být dobrovolným hasičem. Veškeré potřebné informace získáte u
velitele jednotky pana Hozy.
Tématem číslo dvě, ovšem neméně důležitým, je pokračování v obnově městské památkové zóny v Dubé.
Kromě minule zmiňovaného vydláždění Školní ulice (včetně rekonstrukce inženýrských sítí) jsme se
zaměřili hned na několik objektů v památkové zóně. Prvním je budova čp. 192 ve Školní ulici, známá spíše
jako pošta. Celý objekt, bývalý panský dům postavený po roce 1843 na místě středověkého, původního
farního kostela, je nemovitou kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
Předmětem realizovaných prací je oprava pláště sedlové střechy kryté alukrytovými taškami, přezdění
narušených komínových těles a nátěr celé střechy cihlově červenou barvou. V rámci opravy krytiny bylo
nezbytně nutné vyměnit lokálně narušené prvky, především kolem komínů, kde docházelo k zatékání.
Stavební firma Bláha trade s. r. o., která tuto zakázku realizuje za nabídkovou cenu 1.740.595,- Kč bez DPH
by měla s pracemi skončit do 31. července s tím, že do 31. srpna dojde k předání městu a vyúčtování.
Pokračujeme také na objektu čp. 139, kde je umístěna lékárna. Po loňské úspěšné rekonstrukci fasády na
všech částech tohoto domu, přijde letos na řadu nátěr plechové střešní krytiny včetně části v zadním traktu.
Použito přitom bude antikorozního akrylátového nátěru v červenohnědé barvě. Předpokládané náklady na
tuto akci by mohly činit cca 173 tis Kč.
Na posledním předprázdninovém zasedání schvalovali zastupitelé výběr zhotovitelů na další plánované
akce, a to na akci „Stavební úpravy - Hotel Slávie - Dubá, Elektroinstalace, EPS“, dále na akci „Dubá oprava hřbitovních zdí“ a do třetice na akci „Dubá čp. 46, obnova výplní otvorů“. Podrobnosti o těchto třech
chystaných akcích vám přineseme v příštím Dubáčku.
Přeji vám teplé, sluncem prozářené léto a těším se na viděnou na některé z kulturních akcí v našem
autokempu nebo v letním kině.

