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Vážení spoluobčané,
tématem číslo jedna pro tento měsíc jsou dubští hasiči. V naší jednotce došlo počínaje zářím k velké
změně. Ve funkci velitele JPO II/1 skončil pan Jaroslav Hoza, který vedl jednotku nepřetržitě od roku
2005. Pro město i naše hasiče odvedl opravdu mnoho práce, za kterou mu tímto chci poděkovat
a zároveň mu chci popřát mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. Nově povede naše hasiče pan
Zbyšek Stibor ml., který je členem jednotky od roku 2006, není tudíž v tomto oboru žádným nováčkem.
I jemu tímto děkuji za ochotu spolupracovat s městem, byť nyní na zcela jiné úrovni. Uvědomuji si, že
práce velitele je velice náročná a zodpovědná, plná nezbytné administrativy, a že je nutné naučit se plno
nových věcí. Nepochybuji však, že díky pomoci členů jednotky i pracovníků úřadu se pan Stibor do této
role vžije brzy, a že jej nová práce bude bavit.
V posledních týdnech prochází úpravami i samotný objekt požární zbrojnice, jejíž fasádu (a nejen tu)
opravili a natřeli sami členové jednotky, kterým tímto za jejich vynikající práci děkuji.
Více se o změnách, kterými prošla požární zbrojnice, dozvíte v příštích vydáních Dubáčku.
V srpnu byla realizována plánovaná oprava povrchu místní komunikace na Křenově. Jednalo se o úsek
ve lastnictví města, propojující krajskou silnici č. II/259 až k části místní komunikace, která byla
opravena v roce 2014. Část, která prošla opravou v letošním roce, je dlouhá 730 metrů, přičemž svažitý
úsek v délce 344 metrů má šíři 3,5 metru a rovinatý úsek, který čítá 386 metrů je proveden v šířce
2,8 metru. Oprava této komunikace vyšla na 637 467 korun včetně DPH a polovinu by měla pokrýt
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Programu obnovy a rozvoje venkova z nového dotačního
titulu č. 5. Realizátorem této akce byla společnost Strabag a. s.
V první polovině srpna se konal již 22. ročník Mezinárodních jazzových dnů Dubá – Nedamov.
Na pódiu letního kina se vystřídala celá řada vynikajících hudebníků, jako jsou např. Blue Orchestra
Sedlčany, Hanuš Velebný (který s rodinou žije v Zátyní), Matěj Drs, Ondřej Holoubek, Lukáš Pelikán,
The Soul Sisters, Cotatcha Orchestra, Big Band Michaela Wollmanna, Bohemia Big Band, Lokomotiva
v čele s Petrem Vondráčkem, Bohemia Big Band Praha, Tomáš Ringel a v neposlední řadě také Čestní
občané města Dubá paní Eva Pilarová a JUDr. Vít Fiala. Právě paní Pilarové a JUDr. Fialovi patří mé
velké poděkování, neboť právě jim vděčíme za založení a udržení tohoto proslulého dvoudenního
hudebního festivalu jazzové hudby. Mezinárodní jazzové dny Dubá – Nedamov si získali řadu
příznivců, kteří se k nám každý rok rádi vrací. Každý rok jsou MJD pro své návštěvníky jedinečným
zážitkem a nutno říci, že není mnoho festivalů, které by měly tak bohatou historii a pevné kořeny
již více než dvě desítky let.
Ještě jednou tímto tedy paní Pilarové i panu Fialovi děkuji za vynikající spolupráci.
Velké poděkování chci vyjádřit také sponzorům Mezinárodních jazzových dnů Dubá – Nedamov,
těmi letos kromě města Dubá byli: SAI – Svaz autorů a interpretů, Lesní školka Vědomice,
AGROP spol. s r.o., SaM silnice a mosty a.s., Emanuel Adamec – stavební práce, Markéta Doležalová –
kadeřnictví, Milan Flégl – smíšené zboží, Kateřina Postránecká – prádelna a Lucie Lázoková –
kosmetické studio. Děkujeme.
Léto se pomalu chýlí ke konci, děti se znovu vrátily do školních lavic a většina z nás má za sebou
letošní dovolenou. Co nás však v dohledné době ještě čeká, jsou volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 20. a 21. října 2017. Více informací k nim naleznete v příštím,
tedy říjnovém Dubáčku.
Přeji vám poklidný a teplý zbytek léta.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

