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Vážení spoluobčané,
v minulém Dubáčku jsem se v úvodním slově zmínila o třech akcích, jejichž zhotovitele schvalovalo
zastupitelstvo při svém červnovém zasedání. Vzhledem k tomu, že na bližší informace nebylo více prostoru,
slíbila jsem vám, že se o nich dočtete v srpnovém vydání. První akce nese název „Stavební úpravy – Hotel
Slávie – Dubá, Elektroinstalace, EPS“ a spočívá v pořízení elektroinstalace, elektronické zabezpečovací
signalizace a elektronické požární signalizace. Tuto zakázku bude realizovat litoměřická společnost
Elektrosys s.r.o. a náklady by dle cenové nabídky měly dosáhnout cca 1 milionu 850 tisíc Kč bez DPH.
Hodnotící komise vybírala ze čtyř nabídek. Společnost Elektrosys s.r.o. byla vybrána díky tomu, že její
nabídka byla úplná, splnila kvalifikační předpoklady a nabídková cena byla nejnižší.
Další akcí je oprava hřbitovních zdí na městském hřbitově v Dubé. Jen pro připomenutí uvádím, že oprava
zdí není v posledních letech jedinou investicí do areálu hřbitova. V roce 2010 zde byl za 60 tisíc obnoven
centrální kříž včetně pozlacení, o rok později byla s nákladem 53 tisíc pořízena kašna, zřízena vodárna, za
20 tisíc byla vypracována projektová dokumentace na stavební úpravy hřbitova v Dubé (částečně
realizováno v roce 2014). V roce minulém byl za 40 tisíc korun zpracován projekt na obnovu zeleně a začala
postupná realizace projektu s celkovými náklady 703 tisíc korun (vč. DPH). Letos jsme se tedy rozhodli
navázat na úspěšnou výstavbu nové části hřbitovní zdi s kolumbáriem u hlavní vstupní brány. I další části
zdi obepínající areál hřbitova jsou ve špatném stavu. Projekt je koncipován jako oprava obsahující
kompletní přezdění čtrnácti polí, oprava zbylých a dobudování úplně chybějících úseků ohradní zdi poblíž
márnice. V zájmu estetického vyznění je navrženo omítnutí cihelných vyzdívek polí, ale ponechání zděných
sloupků v původní podobě, tj. jako režné spárované zdivo z vápenopískových cihel. V celé délce ohradní zdi
budou na sloupcích i korunách vyzdívek vyměněny nebo doplněny zákrytové desky, jejichž nynější stav
nebo deficit je hlavní příčinou špatného stavu hřbitovní zdi. Na akci se nám podařilo získat finanční podporu
z Programu obnovy venkova Libereckého kraje. Na základě doporučení hodnotící komise byla jako
realizátor této akce vybrána společnost BLÁHA trade s.r.o. se sídlem Valteřice, Žandov, jejíž cenová
nabídka činila bezmála 696 tisíc Kč bez DPH.
Třetí avizovanou akcí je projekt „Dubá čp. 46, obnova výplní otvorů“. Tuto zakázku bude realizovat pan
Jaroslav Baláček Truhlářství a náklady dosáhnou dle jeho cenové nabídky téměř 400 tisíc korun bez DPH.
Výměnou oken a dveří v domě čp. 46 na náměstí dochází k pokračování rekonstrukcí městských bytových
domů. Celkem bude vyměněno 24 ks oken a jedny vchodové dveře, repase se použije u 3 ks interiérových
dveří a garážových vrat.
Ke změnám, a to na první pohled patrným došlo také v Deštné. Na základě podnětu místního osadního
výboru a po schválení dopravní policií, byly v obou směrech příjezdu do Deštné na komunikaci I/9
vyznačeny zpomalovací pruhy, dopravní značka upozorňující řidiče na přítomnost dětí a dokreslena sem
bude rovněž značka upozorňující na snížení rychlosti na 50 km/hod. Ke sjezdům z hlavní silnice u domu čp.
27 a na „Malou Stranu“ jsme také umístili nové dopravní značení.
Ještě v krátkosti k rekonstrukci Školní ulice. Školní ulice je dokončená a vypadá opravdu skvěle. V době,
kdy píši tento sloupek zbývá již jen osadit ulici novým dopravním značením. Chtěla bych touto cestou ještě
jednou poděkovat všem, kdo se podíleli na realizaci této náročné akce, jejíž výsledek je více než uspokojivý.
Velké poděkování patří nejen pracovníkům společnosti SaM silnice a mosty, ale také samotné SVS, která
finančně zaštítila rekonstrukci vodovodu a kanalizace ve Školní i Poštovní ulici.
Úplným závěrem bych vás všechny chtěla co nejsrdečněji pozvat na 22. ročník Mezinárodních jazzových
dnů Dubá – Nedamov, které se konají ve dnech 12. a 13. srpna v letním kině Autokempu Dubá – Nedamov,
jehož zakladateli jsou čestní občané města Dubá paní Eva Pilarová a pan JUDr. Vít Fiala. Po oba dny se opět
můžete těšit na řadu vynikajících hudebníků a letos – po roční pauze – i na všemi oblíbenou Lokomotivu.
Přeji vám krásný zbytek prázdnin, pohodu na letních dovolených a všem dětem přeji, ať do nového školního
roku vykročí pravou nohou.

