Slovo starostky – duben 2017

Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí roku je za námi, máme tu jaro a s jeho nástupem se blíží také realizace akcí
naplánovaných pro letošní rok.
Dubnovým tématem číslo jedna je sušárna chmele. V minulých vydáních Dubáčku jsem vás
informovala o tom, že jsme v souvislosti s touto významnou technickou památkou podali žádost o
zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo
kultury ČR. Po důkladném přezkumu naší žádosti jsme obdrželi vyrozumění, že vzhledem
k technickému stavu a míře naléhavosti záchrany celého objektu jsme do programu byli zařazeni, a že
nám byl předběžně přiznán příspěvek ve výši do 800 tisíc korun. Přičteme-li k tomu ještě finanční
podporu z Libereckého kraje ve výši jednoho milionu a prostředky, jež budou po připravované
rozpočtové změně vyčleněny na sušárnu chmele v rozpočtu města pro letošní rok, dostáváme se k částce
cca dva miliony osm set tisíc korun, které můžeme letos do sušárny investovat. Prostředky od MK ČR
budou z větší části použity na plánované odvodnění celého objektu sušárny. V plánu máme také
vyčištění budovy (otlučení vnitřních omítek a odstranění vápna ze stávajících dřevěných konstrukcí).
Dojde ke stržení cizorodých podhledů a likvidaci novodobých vestaveb. V sušárně bude vybudována
vnitřní kanalizace a vodovod, počítáme rovněž se zprovozněním alespoň jednoho ze dvou plánovaných
sociálních zařízení a také první etapou statického zajištění (táhly).
V letošním roce se dočká opravy také dalších osm skalních sklípků v Sadové ulici. Tentokráte půjde
o sklepy č. 13, 14, 17, 26, 30, 33, 34 a 35. Práce budou stejně jako v letech předešlých soustředěny na
obnovu vstupních portálů a dveřních výplní. Na opravu osmi sklepů jsme získali dotaci ve výši dvě stě
tisíc korun z Ministerstva kultury ČR, a to konkrétně z Programu regenerace městských památkových
zón. Jen pro připomenutí uvádím, že v Dubé se nachází celkem 54 skalních pískovcových sklípků, které
byly v roce 2010 vyhlášeny kulturní památkou. Jen v Sadové ulici se nachází na čtyřicet sklípků, z nichž
velká část prošla nákladnou obnovou v minulých letech. Další sklípky jsou v ulici Jana Roháče. Většina
pronajatých sklípků dodnes slouží k uchovávání potravin.
Nyní jedna informace pro klienty společnosti ČEZ. Pokud odebíráte elektřinu od ČEZu, můžete nově
využívat praktickou službu, díky níž se vždy s předstihem dozvíte o plánovaných odstávkách elektřiny,
které se budou týkat přímo vašeho domu. Co je třeba udělat pro to, abyste tyto informace dostávali? Je
to velice jednoduché. Na internetu si zadejte adresu www.cezdistribuce.cz a po načtení webové stránky
klikněte na záložku DIP na které je zobrazen zámek. Kliknutím na DIP se záložka rozvine a budete
vyzváni k zadání přihlašovacích údajů. Je potřeba znát vaše zákaznické číslo, které naleznete na každém
vyúčtování a zároveň se jím prokazujete při komunikaci s ČEZem. Po přihlášení si informace o
odstávkách můžete nechat zasílat přímo na váš e-mail.
Posledním tématem je výměna a přeznačování popelnic, k nimž došlo v březnu. Chtěla bych tímto
poděkovat všem občanům za pochopení a spolupráci, díky níž se nám během čtyř dnů podařilo vyřešit
vše potřebné a zároveň zredukovat počet popelnic na množství odpovídající smlouvě s AVE CZ
odpadové hospodářství s. r. o. Celá řada nádob byla zcela zničená, takové byly nahrazeny novými.
Občané zároveň vyjádřili zájem o zřízení nových stanovišť pro kontejnery na tříděné odpady, a to za
Restaurací U Nováků a nahoře v Zahradní ulici. Toto v současné době řešíme se svozovou firmou.
Obsáhlejší článek na toto téma pro vás připravujeme do příštího zpravodaje.
Závěrem bych vás chtěla co nejsrdečněji pozvat na dvě blížící se kulturní akce, a to na Pálení čarodějnic
do Autokempu Dubá – Nedamov, které se jako tradičně koná 30. dubna a hned následující den na Jarní
slavnosti na Masarykově náměstí. Pozvánky na obě akce jsou zveřejněny uvnitř Dubáčku.
Přeji vám krásné, slunečné a rozkvetlé jaro.

