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Vážení spoluobčané,
prvním tématem mého srpnového sloupku je pokračování přeshraniční spolupráce s Mirskem. Zástupci obou
partnerských měst, tedy Dubé a Mirska za sebou mají další společné setkání v rámci projektu nesoucího název
„Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá – aplikace dobré praxe do řízení obcí / Nie musi to być nuda,
jak się polączy Mirsk i Duba – stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu gminami,
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000789“. Jak jsem vás v minulých vydáních zpravodaje již informovala, realizace
zmíněného projektu je dotována z prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Program třetí setkávací aktivity, která se tentokrát uskutečnila v Dubé, byl rozložen do dvou dnů.
Na pondělí 10. července bylo v dopoledním bloku připraveno pět prezentací, a to na téma: správa a údržba
majetku města Dubá, činnost stavebního úřadu, praxe v odpadovém hospodářství, poplatky a vymáhání dluhů
a na závěr byla šestnáctičlenná delegace z Polska seznámena s činností Základní školy Dubá a Mateřské školy
Dubá. Následoval oběd v nově zrekonstruovaných prostorách hostince ve Dřevčicích, odkud se všichni
zúčastnění přemístili autobusem do nedalekých Heřmánek, kde byl výchozí bod naplánované prohlídky skalních
převisů. Cesta plná uchvacujících přírodních scenérií byla doplněna výkladem Ing. Petra Kmínka. Nejen
návštěvníci z Polska, ale i mnozí zástupci z Dubé tak navštívili poprvé v životě místa jako skalní převis
„Krápník“ nebo pověstný „Tisícový kámen“ či Martinské stěny, po jejichž hřebeni vedla trasa zpět na Husí cestu
a do Dřevčic. Zbytek odpoledne se nesl v poněkud odpočinkovém duchu. Hosté z partnerského Mirska se
ubytovali v nových chatkách v Autokempu Dubá - Nedamov, kde pro ně bylo připraveno i večerní grilování
a hlavně překvapení v podobě mimořádného promítání v letním kině, kde shlédli film Všechno nebo nic.
Druhý den opět zahájil dopolední blok prezentací, ty byly tentokrát zaměřeny na: příklady dobré praxe v oblasti
sociální politiky, na dotace, investice a dozorování staveb a na závěr také na regionální rozvoj. Vzhledem
k nepřízni počasí bylo třeba přistoupit k náhradnímu plánu a původně naplánované sportovní odpoledne
v Autokempu Dubá – Nedamov nahradila prohlídka záhadami opředeného Hradu Houska, kde jsme společně
nahlédli až do samotného pekla. Dvoudenní návštěva Dubé byla ukončena pozdním pracovním obědem.
Věříme, že toto třetí společné setkání bylo přínosem pro všechny zúčastněné, neboť na prezentace české strany
navazovaly zajímavé dotazy, na jejichž základě se nám dostalo srovnání s tím, jak obdobné situace řeší naši
sousedé v Polsku. Další setkání je předběžně naplánované na září a uskutečnit by se mělo v Mirsku. Velké díky
za vydařenou akci patří všem, kteří se účastnili na její přípravě, našim přátelům z Mirska, ale (a to především)
také paní Ing. Barbaře Vítkové a Dagmar Rubešové, které pro obě strany zajišťují tlumočení.
Druhým tématem, o němž bych se chtěla zmínit, je obchvat Dubé. V novinách i rozhlasu již o otevření obchvatu
našeho města bylo řečeno mnoho. Slavnostní předání spojené s otevřením obchvatu se uskutečnilo 30. června
za přítomnosti zástupců všech stavebních firem, které se na jeho výstavbě podílely, náměstka hejtmana pro resort
dopravy, veřejných zakázek a investic Marka Pietera, zástupců města, policie a především pana Ing. Josefa
Jeníčka, ředitele liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic ČR, kterému jsem opravdu vděčná za jeho přístup
k celé této dlouho připravované stavbě. Osobně jsem ráda, že po mnoha letech, kdy jsme usilovali o řešení
dopravní situace v našem městě jsme se dočkali výrazné úlevy od neuvěřitelně hustého provozu na silnici I/9.
V době, kdy píši tento sloupek nejsou ještě dokončena napojení komunikací u Dubové Hory, kde bude
jednosměrný sjezd od Deštné do Dubé, a na Novém Berštejně, kde probíhají finální úpravy na napojení na
Doksy. Proto ještě některé kamiony jedoucí od Doks, nebo směrem tam musejí projíždět přes Dubou. Po
dokončení posledních úprav a dosázení doprovodné zeleně bude následovat kolaudace celé stavby, která je
naplánována na letošní říjen. Zmírnění provozu je v Dubé hodně znát. Lze očekávat, že už se nebudeme muset
potýkat ani s kolonami kvůli kamionům, které měly v zimě problém vyjet kopec od Slávie ke hřišti, neboť ty
budou využívat obchvat, kde jim v cestě nebude stát obtížné stoupání. Cesta po obchvatu navíc přináší nový
a velice zajímavý pohled na město, jemuž výhledově dominuje kostel. Věřím, že úlevu nyní pocítíme všichni
a že Dubá bude konečně klidnější a hlavně bezpečnější.
Uvnitř Dubáčku naleznete další zajímavé články, např. o našem sběrném dvoře či o kompostérech, které se nám
podařilo získat díky spolupráci v rámci Mikroregionu LAG Podralsko. Pozornost prosím věnujte také programu
letního kina a Mezinárodních jazzových dnů Dubá – Nedamov, na které vás všechny tímto ještě jednou srdečně
zvu.
Polovinu „prázdnin“ máme za sebou. Školákům přeji, ať si zbytek letního volna užijí a do nového školního roku
pak v září vykročí pravou nohou. A nám ostatním přeji pohodové dny a hodně sluníčka.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

