Slovo starostky květen 2018

Vážení spoluobčané,

tématem číslo jedna pro tento měsíc je investiční akce s názvem „Dubá – J. Roháče a Malá –
rekonstrukce ulic“. Jako zhotovitel byla pro tuto veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána společnost
SaM silnice a mosty a. s., která předložila nejnižší cenovou nabídku, a to na bez mála 3 miliony korun.
Ulice Jana Roháče a na ní navazující ulice Malá jsou ve špatném stavu, a to nejen, co se povrchů týče.
Požadované práce spočívají v rekonstrukci vozovek a chodníků nacházejících se v městské památkové
zóně. V ulici Jana Roháče budou vozovky a chodníky kryté kroužkově kladenou kamennou dlažbou
(stejně jako tomu je v ulicích Poštovní a Školní), s drobnými půdorysnými změnami, výškovými
a hmatovými úpravami pro bezpečný pohyb a přecházení občanů i se sníženou schopností orientace.
V ulici Malé bude povrch z asfaltobetonu. Součástí stavby je zavedení dosud na chodník vyústěných
okapových svodů do podzemního trubního vedení, úprava uličních vpustí a související práce. Souběžně
bude probíhat investiční akce Severočeské vodárenské společnosti a. s. – rekonstrukce kanalizace
a vodovodu. Zahájení prací je plánováno v průběhu května 2018 a dokončení do 30. 10. 2018.
Majitelé všech nemovitostí, nacházejících se v obou ulicích, byli písemně informování s dostatečným
předstihem. Obdobně jako tomu bylo při rekonstrukci ulic Poštovní a Školní, budeme i nyní muset
strpět nezbytná dopravní omezení. Věřím však, že s konečným výsledkem budou spokojeni nejen
obyvatelé zmíněných ulic, ale všichni občané Dubé i její návštěvníci. V případě jakýchkoliv dotazů se
na nás prosím neváhejte obrátit. Předem všem děkuji za pochopení.
Rozsáhlé a dlouho očekávané rekonstrukce se dočká také silnice č. III/2706 vedoucí přes Horky.
Celkové opravy se podle informací zveřejněných Krajským úřadem LK budou týkat úseku v délce
1,62 km, který je již řadu let v havarijním stavu. Důvodem oprav je nejen žalostný stav asfaltového
povrchu vozovky, ale také nefunkční odvodnění, stržené krajnice i stav opěrné zdi. Dle informací
zveřejněných na internetových stránkách Libereckého kraje vyjdou nezbytné práce krajský rozpočet na
více než 19 milionů korun. Vzhledem k charakteru pozemní komunikace bude po rekonstrukci předána
do majetku města Dubá.
Několika slovy bych se ráda vrátila ke kompostérům, které mají někteří z vás od města v bezplatném
užívání, a které byly pořízeny v rámci společného projektu Mikroregionu Podralsko. Věřím, že většina
z vás si se sestavováním kompostéru hravě poradila. Přesto, pokud jste narazili na to, že vám chybí
některá ze součástek, nebo jste přesvědčeni, že jeho sestavení nad vaše síly a možnosti, obraťte se
prosím na naši ekoložku sl. Martínkovou na tel. čísle 724 857 243 a ona vám ochotně pomůže.
Ráda abych vás všechny pozvala na dvě blížící akce, tou první je Klubem malých Dubáčků pořádaný
Den rodiny, který se koná v sobotu 12. května v Klubovém domě v Dubé. Těšit se mohou nejen děti,
ale také dospělí, neboť program je jako každý rok pestrý, zábavný a určený pro všechny věkové
kategorie.
Druhou akcí, kterou bych ráda zmínila je slavnostní předávání cen výhercům soutěže Alej roku 2017,
která se uskuteční ve Dřevčicích, a to rovněž v sobotu 12. května, od 14 hodin. Jistě jste zaznamenali,
že alej vysazená na obnovené Staré Husí cestě zvítězila v této celostátní prestižní soutěži pořádané
sdružením Arnika. Obnova Staré Husí cesty a založení aleje bylo vlastní iniciativou trampů a místních
nadšenců, kteří zde odvedli neuvěřitelný kus práce. Pozvánka na tuto akci je rovněž zveřejněna uvnitř
květnového vydání Dubáčku.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci letošních Čarodějnic
a Jarních slavností, zejména pak kulturní komisi a našim hasičům, kteří na Čarodějnice opět připravili
pro děti celou řadu zábavných soutěží.
V příštím Dubáčku vás seznámíme s programem Letních slavností a již nyní vám mohu prozradit,
že se rozhodně bude na co těšit.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

