slovo starostky únor 2017

Vážení spoluobčané,
v loňském listopadovém vydání Dubáčku jsem se v úvodním slově zmiňovala, že jsme podali
žádost o dotační prostředky z Programu záchrany architektonického dědictví, který spadá pod
Ministerstvo kultury ČR, neboť bychom rádi pokračovali v nákladné, ale přesto nezbytné
opravě sušárny chmele v Dubé. Letošní rok pro nás začal dobrou zprávou, Liberecký kraj
totiž finančně přispěje na obnovu této unikátní technické památky, která je majetkem města,
částkou milion korun. Právě záchrana a obnova památek je jedním ze stěžejních bodů
programového prohlášení koalice, která po krajských volbách stojí v čele Libereckého kraje.
Jsme rádi, že i menší města, jako je Dubá pociťují, že kraj tyto sliby plní. Navíc jsme byli
ujištěni, že sušárna chmele je vnímána jako památka s regionálním významem. Chtěla bych
tímto poděkovat nejen vedení kraje a pracovníkům krajského úřadu, kteří se zabývají agendou
týkající se záchrany a obnovy památek, ale také panu Ing. Petru Kmínkovi, který má na
našem úřadě na starost projektovou a investiční přípravu, a který celou žádost do Programu
záchrany architektonického dědictví připravil, velice dobře v ní zachytil nejen historický
význam sušárny, potřebu jejího zachování, ale také výhody budoucího využití. Cílem
renovace sušárny chmele, je vytvořit krásné a zajímavé místo, které bude sloužit našim
občanům, ale zároveň se nám díky němu podaří do Dubé přilákat turisty, kteří jsou základním
stavebním kamenem cestovního ruchu v celé naší oblasti. Právě přítomnost turistů u nás
zejména v létě významnou měrou pomáhá podporovat místní živnostníky v jejich činnosti.
Projekt na obnovu sušárny chmele je nastaven tak, aby do budoucna sloužila všem napříč
generacemi a zároveň se stala ještě výraznějším prvkem našeho města a místem, na které rádi
zavítají návštěvníci ze všech koutů republiky i zahraničí. Využití komplexu sušárny chmele
může být opravdu široké. Kromě již zmíněné stálé expozice je ideálním místem pro výstavní
a informační činnost, konání historických jarmarků v rámci výročních akcí města, Adventu
nebo třeba Velikonoc. Prostředí a okolí sušárny je vhodným místem pro pořádání divadelních
představení, koncertů, workshopů, vzdělávacích akcí, setkávání zájmových skupin apod.
Velkým lákadlem by mohl být amfiteátr a naučná turistická stezka. Rozhodně nechceme, aby
tato jedinečná technická památka dále chátrala. Jsme si však vědomi toho, že bez dotačních
prostředků bude obnova této jedinečné technické památky běh na dlouhou trať, neboť celkové
předpokládané náklady, včetně odvodnění, přesáhnou částku 21 milionů korun.
Tématem číslo dvě mého únorového sloupku je jednotka našich dobrovolných hasičů.
V loňském roce jsem prostřednictvím Dubáčku několikrát vyzývala případné zájemce
o činnost hasičů ke spolupráci. Odezva ze strany občanů byla bohužel minimální. Přesto
mohu s radostí konstatovat, že má naše jednotka dva nové členy, kteří posílí řady naší JPO
II/1. Jejich základní odborná příprava probíhala pod vedením velitele jednotky pana Jaroslava
Hozy, jehož úkolem bylo zasvětit je do teoretické části čtyřicetihodinové přípravy, praktická
část bude probíhat hlavně při samotných výjezdech. I přesto, že jsme získali nové členy
jednotky, kterým tímto velice děkuji za ochotu pomoci městu i samotným občanům, kteří se
mohou ocitnout v nesnázích, platí nadále, že uvítáme každého, kdo by byl ochotný vstoupit
mezi naše dobrovolné hasiče.
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Předpokladem je, že půjde o osobu starší 18 let, zdravotně způsobilou a ideální by bylo,
kdyby případný zájemce byl držitelem řidičského oprávnění alespoň sk. B, nebo v ještě
lepším případě i sk. C. Jakékoliv případné dotazy mohou zájemci směrovat buď přímo na
mne, nebo na velitele jednotky pana Jaroslava Hozu.
A nyní trochu slavnostněji. Dubáček slaví letos výročí – 20 let. Za tu dobu prošel nesčetnou
řadou změn, ať už grafických, obsahových, nebo co se složení redakční rady a přispěvatelů
týče. Věrní čtenáři jistě pamatují doby, kdy se tiskl přímo na úřadě. V posledních třech letech
doznal změn největších, postupně jsme navyšovali počet barevných stran, až se z něj stal
zpravodaj celobarevný, získal lesklou křídovou obálku, novou přílohu Kraj a hlavně, všichni
trvale hlášení obyvatelé jej dostávají až do domu a zcela zdarma. Dovolte mi tedy, abych
k tomuto krásnému kulatému výročí popřála členům redakční rady mnoho sil a inspirace
do další práce a vám – čtenářům, aby se vám Dubáček i nadále líbil, a to čím dál více.
Závěrem bych vás chtěla pozvat na první letošní kulturní akci, kterou je Masopust,
a to v sobotu 4. března 2017. Více informací naleznete na pozvánce uvnitř Dubáčku.
Sněhové nadílky a mrazivých dnů nám leden přichystal opravdu neobvykle mnoho, doufejme
tedy, že v únoru již bude zima přívětivější.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
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