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Vážení spoluobčané,
máme tu jaro a s ním i zahájení příprav na letošní turistickou sezónu. Proto jsme se v posledních
týdnech více soustředili také na městský autokemp v Nedamově, který již připravujeme na jeho
opětovné otevření. V areálu kempu byl pokácen další z mohutných topolů. Tentokrát se jednalo o
topol rostoucí nejblíže sociálnímu zařízení. Tento strom byl uvnitř dutý, což spolu s jeho stářím
představovalo pro návštěvníky autokempu značné riziko. Odstraněn byl v souladu s plánem
postupné obměny zdejší zeleně. V letošním roce neplánuje město žádnou výstavbu nových chatek,
místo toho chceme v horní části kempu zřídit nové víceúčelové hřiště, které bude určené např. ke
hraní volejbalu či nohejbalu. V současné době zvažujeme, zda bude situováno přímo na místo
stávajícího hřiště, nebo zda tento prostor ponecháme k parkování a nové hřiště vznikne o kus dál.
Jedno je však již jisté, hřiště bude mít umělý povrch a ze dvou stran bude ohrazeno ochrannými
sítěmi, aby míče nelétaly ani směrem dolů k rybníku ani do prostoru horního stánku. Rádi bychom
do Nedamova pořídili také novou skluzavku, neboť ta stávající je již silně nevyhovující. První
letošní akcí, která se v kempu uskuteční, budou jako tradičně Čarodějnice, a to 30. dubna.
Pracovníci městské údržby, stejně jako v letech předešlých, postaví v kempu nejen hranici, ale
postarají se rovněž o přípravu několika dalších menších ohnišť, na kterých si návštěvníci této akce
budou moci opékat vuřty. Prozradím vám také, že jistých změn v letošním roce dozná provoz
letního kina. Promítat bychom měli začít již přibližně v polovině června, kdy už bývá autokemp
hojně obsazen, a to nejen dětmi na školních výletech. Naopak promítání ukončíme dříve, a to
zhruba v polovině srpna, protože zkušenosti z předešlých sezón ukazují, že ve druhé polovině srpna
bývá letní kino velice málo obsazeno, a to bez ohledu na to, jaký film se promítá. Věřím, že se tato
změna zaběhnutého režimu setká u našich občanů i turistů, navštěvujících náš autokemp, s
pochopením.
Nyní mám důležitou zprávu pro všechny, kdo navštěvují naši městskou knihovnu, nebo se do ní
chystají přihlásit. Počínaje 1. červencem letošního roku rozšiřujeme otevírací dobu knihovny z
jednoho na dvě odpoledne v týdnu. Zavítat do knihovny tak od července budete moci ve středu v
době od 16 do 18 hodin a ve čtvrtek v době od 15 do 17 hodin. S případnými dotazy se můžete
obracet na slečnu Bc. Lucii Heringovou (tel. 736 126 063), která má vedení městské knihovny na
starosti.
Na konci března jsme se rozloučili s pěti pracovníky na veřejně prospěšné práce, kteří o čistotu a
pořádek v Dubé pečovali ještě po celou zimu. Nahradí je prozatím deset pracovníků na VPP, kteří
nastoupí do práce nyní v dubnu, stejně tak jako další čtyři pracovníci, jež budou přiděleni na práci v
městských lesích. Pracovníkům, kteří v březnu končí, děkuji za jejich poctivě odvedenou práci a
těm, kteří nastupují, přeji mnoho sil do každodenního boje s nepořádkem. Podstatnou částí jejich
pracovní náplně i nadále zůstává péče o veřejná prostranství a především o zeleň, a to jak o travnaté
plochy, tak i o květinové záhony, živé ploty, keře atd.
V tomto vydání Dubáčku najdete pozvánky hned na dvě blížící se kulturní akce pořádané městem.
Tou první jsou již zmíněné Čarodějnice (30. dubna) v Autokempu Nedamov a tou druhou jsou
tradiční Jarní slavnosti, které se odehrají hned následující den, tedy 1. května na náměstí v Dubé. Na
obě akce jste samozřejmě všichni srdečně zváni.
Závěrem mi dovolte, abych vám jménem svým i zaměstnanců městského úřadu popřála šťastné a
veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a zejména ženám a děvčatům – šetrné koledníky. Užijte si
svátky jara v klidu a pohodě.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

