Slovo starostky srpen 2018

Vážení spoluobčané,
prvním tématem mého srpnového sloupku je plánovaná investiční akce, v jejímž rámci dojde na sídlišti
Na Výsluní k opravě asfaltového povrchu místní komunikace a vytvoření parkovacích stání pro přibližně tři
desítky vozidel. Parkovací stání budou ze zámkové dlažby, stejně tak, jako stání pro kontejnery. Dojde také
k mírné úpravě zeleně ve středovém ostrůvku a přemístění dětského kolotoče. Dobrou zprávou je, že stejně
jako v případě obnovy povrchů v ulicích Školní a Poštovní dočká se i Výsluní rekonstrukce vodovodu. Tuto
akci realizuje Severočeská vodárenská společnost (SVS) na své náklady. Na Výsluní, budou
zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v délce 221 metrů. Zdejší řad je z polyetylenu PE 90 z roku 1975
a je velice poruchové. Rekonstrukce bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE d90
a za použití bezvýkopové metody – řízeným podvrtem. Všechny vodovodní přípojky budou přepojeny.
Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí
pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Stavba byla zahájena protokolárním
předáním staveniště 29. června 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena
nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště, tj. do 29. září 2018. Věřím, že po dokončení všech prací,
budou mít obyvatelé Výsluní opět o něco pohodlnější život.
Následující odstavec bych ráda pojala jako poděkování našim hasičům za vynikající a obětavou práci. Ze
sdělovacích prostředků jistě víte, s jakým problémem jsme se v posledních týdnech potýkali. Časté
a úmyslně zakládané požáry zejména v městských lesích daly naší jednotce opravdu zabrat. Přesto zvládli
situaci na výbornou a díky spolupráci s odborným lesním hospodářem Ing. Štveráčkem se podařilo vypátrat,
kdo je viníkem. Všem zasahujícím členům jednotky i panu Štveráčkovi bych tímto chtěla poděkovat.
Další informací, o kterou bych se s vámi ráda podělila, je personální změna, k níž došlo na městské údržbě.
Od července zastává funkci vedoucího údržby pan Jiří Jírový. V případě, že jej budete chtít kontaktovat,
můžete se na něj obrátit buď na mailu udrzba@mestoduba.cz nebo na telefonním čísle 607 933 058. Tímto
mu přeji mnoho pracovních úspěchů a doufám, že se mu s námi bude dobře spolupracovat. Ještě dodávám,
že u města není žádným nováčkem, neboť byl před nástupem do nové funkce téměř rok pracovníkem
údržby.
V krátkosti bych se ráda vrátila k Letním slavnostem, které se v Dubé konaly první červencovou sobotu.
Letošní slavnosti měli dle všeho rekordní účast. Podle odhadů se v průběhu celodenního programu
vystřídalo na akci na tisíc návštěvníků. Kromě vynikajícího moderátora Aleše Cibulky se v Dubé objevil
třeba Elvis Presley, Karel Gott (oba pochopitelně nikoliv osobně, ale jejich napodobitelé byli úžasní),
zejména mladší část publika netrpělivě čekala na Milana Peroutku a pořádný aplaus sklidili také Vlasta
Horváth a Petr Kotvald. V nespolední řadě bych chtěla poděkovat členům Karate klubu Beringin a Dubským
mažoretkám, všichni nám opět předvedli, že do tréninků davají úplné maximum. Zářivou hvězdou byla jako
vždy paní Eva Pilarová, která si do Dubé pozvala talentovaného mladého zpěváka Tomáše Ringela. Je na
místě poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celých slavností. Konkrétně děkuji Aleši
Cibulkovi, bez kterého už si slavnosti ani nedokážeme představit, dále pak Bc. Lucii Matysové (za svobodna
Heringové), která má na starost kulturní dění v Dubé. Samozřejmě děkuji našim hasičům, kteří připravili
nádherný ohňostroj, který dle mnohých předčil i ten Silvestrovský, všem účinkujícím, ale také návštěvníkům
slavností, neboť bez nich by naše úsilí pozbylo významu.
Závěrem mi dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozvala na 24. ročník Mezinárodních jazzových dnů Dubá –
Nedamov, který se bude konat 10. a 11. srpna v Autokempu Dubá – Nedamov.
Prázdniny se přehouply do druhé poloviny. Těm z vás, kteří se na dovolenou teprve chystají, přeji šťastnou
cestu a plno krásných žážitků, no a dětem přeji, ať si zbytek prázdnin užijí naplno a ať do nového školního
roku vykročí tou pravou nohou.
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