Slovo starostky červen 2018

Vážení spoluobčané,
léto ještě oficiálně ani nezačalo, přesto si už několik týdnů užíváme horkých dnů, které možná již
mnohé z vás přivábily do našeho autokempu. A právě Autokemp Dubá – Nedamov je prvním tématem
mého červnového sloupku. Ti z vás, kteří už letos autokemp navštívili, si jistě všimli, že starší barevné
chatky zdobí zcela nové střechy. Pro jejich výměnu jsme se rozhodli z toho důvodu, že původní krytina
byla ve špatném stavu. Při letošní vichřici došlo k jejich poškození a do chatek místy zatékalo. Střechu
jsme měnili celkem na pěti chatkách. Musím podotknout, že naši údržbáři odvedli skutečně dobrou
práci, což nepochybně ocení všichni, kdo zde budou ubytováni. Dále bych si dovolila upozornit
milovníky minigolfu na menší změnu, pro níž jsme se v letošním roce rozhodli. Ke konci května začali
pracovníci údržby s přemisťováním minigolfových drah, které budou nyní k dispozici v horní části
kempu poblíž víceúčelového hřiště. Prostor, kde se minigolf doposud nacházel, bude využíván pro
potřeby návštěvníků kempu jako parkoviště a stanoviště pro karavany. A do třetice k našemu kempu.
V červnu opět zahájíme provoz letního kina, nenechte si proto ujít promítací večery. O programu vás
budeme informovat prostřednictvím plakátů s dostatečným předstihem.
Koncem května „vyrostlo“ na náměstí lešení obklopující sloup se sousoším Nejsvětější Trojice.
Komplexní restaurování této nemovité kulturní památky zajistí z rozhodnutí zastupitelstva pan Radomil
Šolc, který předložil nejnižší cenovou nabídku, a to 496.800,- Kč bez DPH. Na obnovu této významné
památky získalo město od Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón ČR příspěvek ve výši 200 tisíc korun.
S předstihem bych vás chtěla upozornit na blížící se Letní slavnosti, které se budou konat v sobotu 7.
července na autobusovém nádraží. Zahájení je naplánováno na desátou hodinu s tím, že dopolední část
bude věnována hlavně dětem. Na plakátu uvnitř Dubáčku si prosím pozorně pročtěte program, který je
každý rok pestrý a plný zvučných jmen. Věřím, že se na slavnostech sejdeme v hojném počtu a že nám
počasí bude přát.
Ráda bych také upozornila, že na akcích města jsou pořizovány fotografie, které následně zveřejňujeme
na webových stránkách města, v městském zpravodaji nebo je používáme jako přílohy do kroniky.
V posledních měsících se stejně jako všechny ostatní města a obce snažíme maximálně přizpůsobit
současným požadavkům na ochranu osobních údajů. V souvislosti s GDPR bych vás chtěla upozornit,
že fotografové pořizující snímky pro potřeby města budou viditelně označeni a pokud nesouhlasíte
s tím, abychom vaše fotografie dále zpracovávali a používali, je třeba fotografa ideálně ihned na místě
požádat o jejich smazání. Věřím, že ono zmiňované GDPR se ukáže jako věc prospěšná. Konec konců,
primárním cílem tohoto nařízení Evropské unie je ochrana nás všech, a to nejen před obtěžujícími
e- maily či telefonickými průzkumy. Na webových stránkách města jsme v souvislosti s GDPR
zveřejnili jméno a kontakt na pověřence, s nímž město navázalo spolupráci a jehož úkolem bude
dohlížet na to, aby s osobními údaji všech našich občanů bylo nakládáno v souladu s platnou
legislativou.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě Dne rodiny, který se pod taktovkou
Klubu malých Dubáčků konal 12. května. Mé poděkování patří také všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na organizaci slavnostního předávání ceny za vítěznou Alej roku 2017,
které se konalo téhož dne ve Dřevčicích. Více se o této akci dočtete v samostatném článku.
Konec školního roku a tím pádem i začátek letních prázdnin se nezadržitelně blíží.
Všem školákům přeji, ať jsou se známkami na jejich vysvědčení spokojeni nejen oni sami, ale také
jejich rodiče. Užijte si ve zdraví krásné prázdniny a zasloužené dovolené.
Zkrátka všem přeji pohodové léto.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

