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Tématem číslo jedna je rekapitulace projektu bezbariérovosti Dubé. Při první etapě, nesoucí název „Chodník
Dubá – Nedamovská“, která byla zahájena v září 2013, došlo k vybudování zcela nového bezbariérového
chodníku od mateřské školy, Nedamovskou ulicí, podél potoka, přes lipovou alej až ke koupališti. Zároveň se do
lipové aleje vrátila dřevěná lávka přes potok, která odtud musela být kvůli velmi špatnému technickému stavu
odstraněna. Celkové náklady na stavbu dosáhly v roce 2013 výše 3.080.809,- Kč. Na tuto akci získalo město
dotaci ve výši 1.911.295,- Kč, což pokrylo 70% uznatelných nákladů. Dotace byla městu vyplacena již v roce
2013. Stavební akce však ještě nebyla finančně uzavřena, neboť se čekalo na odstranění nedodělků ze strany
dodavatele, po čemž následovalo vyčíslení v oblasti neuznatelných nákladů. Souběžně s tím byl do kina zřízen
bezbariérový přístup. Náklady na zajištění bezbariérovosti letního kina, které město uhradilo v roce 2013,
dosáhly 333.155,- Kč, přičemž jsme od Ministerstva kultury ČR z programu mobility pro všechny získali dotaci
ve výši 233.209,- Kč. Ta byla městu vyplacena v roce 2014.
Ve výstavbě bezbariérových chodníků jsme pokračovali i v minulém roce, kdy se městu Dubá podařilo získat
dotační prostředky na realizaci projektů „Dubá, chodník Nedamovská – Požárníků – Českolipská“ a také „Dubá,
chodník Českolipská“. V případě akce „Dubá, chodník Nedamovská – Požárníků – Českolipská“ došlo podél
úseků silnic I/9, II/259 a III/27325 v celkové délce 802 metrů k rekonstrukci a vybudování chodníků, realizaci
dvou přechodů pro chodce se speciálním nasvícením, osmi míst pro přecházení a dvou zálivů autobusových
zastávek. V ulici Nedamovská jsme navázali na chodník vybudovaný v roce 2013, který začínal u vjezdu do
mateřské školy a pokračoval dále podél bytových domů do ulice Požárníků a do ulice Českolipská. V případě
druhé akce s názvem „Dubá, chodník Českolipská“ byl v letošním roce vybudován chodník o délce 691 metrů
podél silnice I/9 v oblasti mezi centrem města (přibližně od autobusového nádraží) směrem na Českou Lípu až k
místu, kde se nachází tenisové kurty. Na této trase došlo k vybudování dvou přechodů pro chodce, a to rovněž se
speciálním nasvícením a čtyř míst pro přecházení v místech, kde byl stávající chodník v dezolátním stavu nebo
kde úplně chyběl. Všechny nové chodníky jsou plně v souladu s tzv. Záměrem bezbariérové trasy č. 1
doporučené Vládním výborem pro zdravotně postižené občany v rámci Národního rozvojového programu
mobility pro všechny k financování. Na obě tyto akce jsme získali dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, a to v celkové výši více než 9 milionů korun, což je 85 % uznatelných nákladů. V roce 2015 jsme
proinvestovali při výstavbě chodníků 3.969.378,- Kč a získali dotaci ve výši 2.996.000,- Kč. V roce 2016 činily
náklady na výstavbu chodníků 3.104.712,- Kč a dotace pokryla 2.349.000,- Kč. Velké poděkování patří panu Ing.
Lukáši Hrádkovi, díky jehož úsilí a přičinění jsme dotaci na obě výše uvedené akce získali a také panu Ing. Petru
Kmínkovi, který má na našem úřadě na starost projektovou a investiční přípravu a tuto stavbu kontroloval a řídil.
Ráda bych se také zmínila o rekonstrukci křížku v Sušici. Jedná o drobnou sakrální stavbu umístěnou na
vyvýšeném místě u cesty, složenou ze tří schodišťových stupňů, hranolového soklu a kříže. Křížek byl
v žalostném stavu, jeho celková rekonstrukce si vyžádala 56.900,- Kč. Celkem 39.800,- Kč pokryla dotace od
Libereckého kraje z programu ochrany přírody a krajiny. Na spodním díle soklu je umístěn sekaný nápis do
klínu s datací 1911 a jmény donátorů v němčině. V rámci rekonstrukce došlo k demontáži stávajícího kříže a
postavy Krista, odstranění nepůvodních nátěrů, rzi a pasivaci zkorodovaného povrchu, následnou aplikaci
základového nátěru, pozlacení Krista, pořízení litinového odlitku kříže, jeho osazení na sokl, opravu soklu a
schodů, dále úpravu výšky okolního terénu a v neposlední řadě také usazení malby sv. Anežky provedené nově
na silný měděný plech olejovými barvami. Změna, jaké křížek dostál je neuvěřitelná.
Na konci srpna jsme se rozloučili s dlouholetým zaměstnancem města a vedoucím městské údržby panem
Vlastimilem Šmolem. Pan Šmol, který byl vedoucím údržby od roku 2003, si nyní bude užívat důchodu a já
doufám, že i zaslouženého odpočinku, i když, jak všichni víme, nepatří k lidem, kteří by vydrželi lenošit. Chtěla
bych mu tímto ještě jednou poděkovat za vynikající práci, kterou pro město po mnoho let odváděl, popřát mu, ať
se mu vydaří vše, co si již dlouho plánoval a ať mu štěstí přeje a zdraví slouží co nejdéle a nejlépe. Na jeho místo
v říjnu nastoupí pan Vladimír Knap, který přebere jeho práci a bude mít na starost pracovníky městské údržby.
Telefonní číslo zůstává stejné, pokud tedy budete pana Knapa chtít kontaktovat, obraťte se na něj na telefonním
čísle 607 933 058. Novému kolegovi samozřejmě přeji mnoho úspěchů a věřím, že se mu práce s námi bude líbit.
Přeji vám pohodový a barevný podzim.

