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Vážení spoluobčané,
prvním tématem mého říjnového sloupku jsou kompostéry, na které již řadu týdnů ti z vás, kteří o ně
projevili zájem, netrpělivě čekají. Jak jsem zmiňovala v jednom z minulých vydání městského
zpravodaje, kompostéry máme skladem a v době, kdy píši tento sloupek, čekáme na rozhodnutí
z Ministerstva životního prostředí ČR, na jehož základě je budeme moci začít vydávat. Vzhledem
k tomu, že byly pořízeny na dotaci, je celý administrativní proces poněkud složitější a zdlouhavější.
Navíc je důležité, abychom před vydáváním kompostérů měli k dispozici všechny nezbytné dokumenty,
které připravuje v souvislosti s přidělením dotace ministerstvo. Proto vás žádáme o trpělivost. Ihned, jak
dostaneme svolení k výdeji, budeme vás kontaktovat. Spolu s kompostéry dostanete také obálku, kde
bude jak návod na sestavení, tak informační brožura o správném postupu kompostování, smlouva
a předávací protokol, který podepíšete při převzetí nádoby. Ve všech obálkách jsou připraveny
samolepky, které musí být nalepeny na každém kompostéru. Na těchto samolepkách jsou informace
o dotačním titulu, z něhož byly nádoby pořízeny a především číslo kompostéru, které je shodné
s inventárním číslem a číslem smlouvy. Samolepky je nutné nalepit na kompostér při jeho převzetí,
aby se předešlo případné ztrátě. Věřím, že i přes oddálení výdeje nádob občanům budete jako jejich
uživatelé spokojeni. Kompostéry jsou velice snadné na sestavení, přesto, v případě zájmu (zejména pak
u starších občanů) s jejich sestavením naši zaměstnanci vypomohou.
Ráda bych se několika větami vrátila k zářijové akci pořádané městem, na mysli mám Dny evropského
dědictví, které se jako tradičně odehrály v Sušárně chmele. Do této jedinečné technické památky
v letošním roce můžeme investovat bezmála tři miliony korun, přičemž jeden milion jsme vyčlenili
z rozpočtu města. Další práce bylo možné realizovat díky dotaci z Programu záchrany architektonického
dědictví od Ministerstva kultury ČR ve výši 750 tisíc korun a také díky prostředkům ve výši jednoho
milionu korun, které nám poskytl Liberecký kraj. Byla jsem skutečně ráda, že jsme na Dnech
evropského dědictví mohli přivítat paní Ing. Květu Vinklátovou, členku rady Libereckého kraje
pověřenou řízením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Právě ona se výraznou měrou
zasloužila o to, že jsme milionový příspěvek na opravu sušárny od kraje získali. Vzhledem k tomu,
že paní Ing. Vinklátová se s původním stavem této památky dobře seznámila, byla velice mile
překvapena, jak velký kus práce jsme na sušárně v letošním roce odvedli. Po odstranění narušených
vnitřních omítek, opískování trámů a obnovení původního průchodu, který byl v minulosti zazděn,
vypadá sušárna uvnitř naprosto jinak, než jak jste ji mohli vidět při loňských Dnech evropského
dědictví. Chtěla bych tímto zároveň poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravách a realizaci programu
letošního ročníku. Výzdoba, hudební vystoupení Sboráčku, pana Pavla Maška a paní Renaty
Dvořákové, prezentace plánované naučné stezky po městě v podání Bc. Lucie Heringové, prohlídka
sušárny s poutavým výkladem Ing. Petra Kmínka, tvořivá dílna Klubu malých Dubáčků, vynikající
občerstvení, chmelový čaj nebo možnost vyzkoušet si chůzi bosou nohou po chodníčku z chmele –
to vše nám velice zpříjemnilo sobotní odpoledne. Venku před sušárnou mohli přítomní obdivovat
kovářské umění pana Hynka Pauzra a vystavené, krásně zrekonstruované staré motocykly pana
Jiřího Kadlečka. Program uzavřela kapela SUNSET. Všem zúčastněným i návštěvníkům děkuji
za vydařenou akci a již nyní se těším na příští ročník.
Přeji vám pohodový barevný podzim.
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