Slovo starostky: ZÁŘÍ 2016

Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za námi a léto už se také pomalu chýlí ke konci, i když v době, kdy píši tento sloupek, to
teplotně vypadá spíše obráceně.
V srpnu jsme v Dubé přivítali velice příjemnou návštěvu v podobě tříčlenné delegace z polského města
Mirsk, odkud k nám zavítal pan starosta Andrej Jasiński, Joanna Trudzinska, která má v Mirsku na starost
turistiku a Krzysztof Predki z investiční a projektové přípravy. Dorazili k nám spolu s překladatelkou Ing.
Barbarou Vítkovou, která nás s polskými kolegy seznámila. Ptáte se proč právě Mirsk? Protože bychom
s tímto městem a jeho představiteli rádi navázali partnerskou spolupráci. Ale vezměme to od začátku. První
společné setkání se uskutečnilo v červenci v Mirsku. Připraven pro nás byl skutečně zajímavý a pestrý
program. Při opětované návštěvě jsme polské kolegy přivítali na radnici, provedli je Slávií, kde pokračuje
rekonstrukce, sušárnou chmele, prohlédli si techniku dubských hasičů, svezli se hasičským autem do našeho
kempu, který se jim moc líbil a program jsme zakončili vynikajícím obědem. Při obou setkáních jsme
postupně zjišťovali, že máme mnoho společného, a to nejen problémy, s nimiž se potýkáme, ale také vize a
plány do budoucna. V případě navázání spolupráce tak, jak si představujeme bychom mohli společně žádat o
dotační prostředky např. na rekonstrukci sušárny chmele. Zároveň by bylo možné pořádat různé akce, ať už
kulturní či sportovní, a to jak u nás, tak i v Polsku. Zkrátka a dobře přeshraniční spolupráce může mít mnoho
podob a dle poznatků ostatních starostů bývá zajímavá a výhodná pro obě strany.
Tématem číslo dva je autokemp Dubá – Nedamov. Konec letní sezóny v kempu se nezadržitelně blíží. Pro
letošní rok jsme naplánovali výstavbu čtyř nových dřevěných vyvýšených chatiček. Ty budou situovány do
prostoru svahu od přístřešku u letního kina směrem k rybníku. Zmíněné chatičky budou opět o něco lépe
vybavené, budou disponovat vlastní kuchyňkou i sociálním zařízením. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení
na jejich zhotovitele proběhne v září, nemohu vám nyní sdělit ani to, kdo je bude stavět, či kolik budou činit
náklady na jejich pořízení.
Ráda bych se také zmínila o změnách, které nás čekají v oblasti nakládání s odpady. Ke konci června dostalo
město výpověď od svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.. Firma již delší dobu usilovala o
navýšení ceny za služby, které nám poskytovala, ale se kterými jsme my nebyli vždy spokojeni - viz
problémy s vývozy skla v našich obcích apod. V současné době tedy připravujeme podklady pro vyhlášení
výběrového řízení na poskytovatele služeb týkajících se nakládání s odpady a jejich likvidace. Je téměř jisté,
že nová smlouva, ať už bude uzavřena s kýmkoliv, nebude pro město tak finančně výhodná, jako ta stávající.
Společnost AVE CZ bude za současných podmínek zajišťovat nakládání s odpady pocházejícími z našeho
správního území do konce roku 2016. Počínaje 1. lednem 2017 pak začne platit smlouva nová. Co z toho
vyplývá? Všechny odpadové nádoby (popelnice i kontejnery, a to jak na směsný, tak i na tříděný odpad)
jsou majetkem svozové firmy. Pokud od ledna bude s odpady v našem městě nakládat jiná firma, dojde ke
stažení všech nádob, jejich vrácení majiteli a následnému výdeji nádob od nového smluvního partnera.
V případě, že dojde opět k uzavření smlouvy se stávající firmou, dojde k redukci počtu nádob tak, jak tomu
bylo již v letech minulých, kdy se to ovšem ne všude podařilo. O všech plánovaných změnách budete včas
informováni prostřednictvím Dubáčku.
Závěrem bych vás chtěla upozornit, že ve dnech 7. a 8. října 2016 se konají volby do Zastupitelstva
Libereckého kraje. Věřím, že této příležitosti využijete a přijdete k volebním urnám, kde svým hlasem
budete moci ovlivnit, kdo povede náš kraj v následujících letech.
Přeji vám poklidný, teplý a sluncem prozářený zbytek léta a těším se s vámi na viděnou třeba 10. září u
příležitosti Dnů evropského dědictví u sušárny chmele.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

