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Vážení spoluobčané,
jistě jste si povšimli, že se po našem městě od dubna opět pohybují pracovníci na veřejně prospěšné práce,
těch máme momentálně od úřadu práce k dispozici sedm. Stejně jako v letech minulých bude i nyní hlavní
náplní jejich činnosti úklid veřejných prostranství, sekání trávy, péče o květinové záhony, keře, ale i spousta
dalších aktivit, jako je např. údržba trávníků v kempu či letním kině. Všem bez rozdílu přeji, aby se jim
práce u města líbila, bavila je, a aby jejich snahu a odvedenou práci ocenili všichni občané.
Dubnové veřejné zasedání zastupitelstva se odehrálo v nově zrekonstruovaných vnitřních prostorách
hostince ve Dřevčicích. Novým nájemcem celého objektu je pan Emanuel Adamec, který je rovněž
předsedou zdejšího osadního výboru. Podle předloženého vyúčtování zrekonstruoval pan Adamec prostory
hostince a příslušenství za celkovou částku téměř 442 tisíc korun bez DPH. Práce zahrnovaly kompletní
přestavbu dámských i pánských toalet včetně chodbičky, dále vstupní chodbu se schodištěm, kuchyň, sklad,
salonek, kotelnu, sklepní prostory a lokál. Musím říci, že jsem s výsledkem odvedených prací velice
spokojená, hostinec i ostatní zmíněné prostory neuvěřitelně prokoukly. Věřím, že stejně jako já, budou
spokojeni i obyvatelé Dřevčic a také všichni, kdo budou nejen v létě obcí projíždět a využijí možnosti se ve
zdejším hostinci osvěžit. Panu Adamcovi tímto děkuji, neboť svým úsilím pozdvihl hostinec na podstatně
vyšší úroveň.
Ti z vás, kteří chodí na procházky směrem k Mlýnku, nepochybně zaznamenali, že od loňského výlovu
zůstává nádrž nesoucí označení Mlýnek I. vypuštěná. Důvodem je poškození části hráze, kvůli kterému
unikala voda v místech, kde to nebylo žádoucí. V první polovině dubna jsme tak byli nuceni zahájit
udržovací práce, jejichž postup přirozeně do značné míry ovlivňoval vývoj klimatických podmínek.
Vzhledem ke stavu tohoto vodního díla bylo třeba přistoupit k opravě návodního svahu hráze a výměně
požeráku z důvodu jeho nestability zapříčiněné korozí kovových prvků. Byť se Mlýnek jeví jako nenápadná
vodní plocha, voda hráz v oblasti požeráku podemlela opravdu ve velkém rozsahu. Opravu zajišťují
pracovníci městské údržby pod vedením jejich vedoucího pana V. Knapa. Vše je třeba dokončit co nejdříve,
aby mohla být nádrž v souladu s manipulačním řádem opět napuštěna.
Další téma, ke kterému se pravidelně vracíme, je plnění povinností majitelů psů v návaznosti na městské
vyhlášky. Po každém otisknutí článku, ve kterém pejskaře upozorňujeme na chyby, jichž se dopouští, je
situace o něco lepší, ovšem nikdy to nevydrží na dlouho. Proto naleznete uvnitř Dubáčku článek, kterému
prosím věnujte pozornost. Dodržováním městských vyhlášek jde velice snadno předejít zbytečným
nepříjemnostem.
Máme za sebou další dvě tradiční kulturní akce – pálení čarodějnic a Jarní slavnosti. Tímto chci poděkovat
všem, kdo se podíleli na jejich přípravách a organizaci, především pak dubským hasičům za uspořádání
soutěží pro děti v rámci čarodějnic, které se opět konaly v našem Autokempu Dubá – Nedamov. Poděkování
však patří i všem občanům, kteří se obou zmíněných akcí účastnili.
Tentokrát bych vás chtěla jménem Klubu malých Dubáčků pozvat na Den rodiny, který se bude 13. května
konat v Klubovém domě v Dubé. Těšit se můžete na vystoupení Sboráčku, zajímavou besedu, divadelní
představení, turnaj ve stolním tenise, tvořivé dílny, malování na obličej, focení v kostýmech, rybářský
koutek, cvičení i ochutnávky v rámci soutěže o nejvydařenější jarní pečení. Více podrobností naleznete na
plakátku uvnitř zpravodaje.
Počasí si s námi v dubnu trochu zahrávalo, po slunných teplých dnech přišlo nepříjemné ochlazení
doprovázené poletováním sněhových vloček, proto vám přeji, ať je nadcházející květen, co se počasí týče,
přesně podle vašich představ.
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