Slovo starostky – červenec 2017
Vážení spoluobčané
hned v úvodu bych vás chtěla informovat o úspěchu, kterého jsme jako město dosáhli v prestižní
soutěži o Zlatou popelnici za rok 2016. Díky výtěžnosti 44,5 kg vytříděného plastu, papíru, skla
a nápojových kartonů na jednoho obyvatele se nám poštěstilo dostat se po kratší pauze opět mezi
finalisty této soutěže, jejímiž vyhlašovateli jsou autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a. s.
a Liberecký kraj. Samotnou soutěž jistě není třeba sáhodlouze přestavovat, neboť úspěchů v ní jsme
dosáhli již mnoho a každý rok jsme vás o nich informovali na stránkách městského zpravodaje.
Organizátoři se letos poprvé rozhodli rozdělit soutěžící ne do dvou kategorií, jak bylo zvykem, ale
hned do čtyř, a to obce do 500 a nad 500 obyvatel a města do 3500 a nad 3500 obyvatel. Dubá se v
kategorii měst do 3500 obyvatel umístila na krásném čtvrtém místě, což je podle mne velký úspěch,
kterého jsme dosáhli díky všem občanům, kteří přistupují k problematice odpadového hospodářství
zodpovědně a třídí odpady. O tom, že máte zájem třídit odpady svědčí i fakt, že na základě
požadavků ze strany občanů vznikla v letošním roce dvě nová stanoviště pro kontejnery na tříděný
odpad, a to za Restaurací U Nováků (plast a papír) a nahoře v Zahradní ulici (prozatím plast,
počítáme také s umístěním papíru). Zároveň jsme rozšířili stanoviště v Nedamově na parkovišti pod
autokempem, kam jsme přidali druhý kontejner na plast a zároveň dvě nádoby 1100 l na směsný
komunální odpad. O tomto stanovišti a problémech, které tu řešíme, jsme psali v minulém
Dubáčku. Ale zpět ke Zlaté popelnici. Do Dubé jsme přivezli další krásnou broušenou vázu, která
nám bude připomínat, že patříme k těm, jimž záleží na tom, aby odpady, které lze dále zpracovat,
nekončili zbytečně na skládce.
Druhým tématem, o kterém bych se chtěla zmínit, je sušárna chmele, u níž v současné době
pokračují práce na odvodnění celého objektu. Zároveň probíhají avizované práce uvnitř sušárny,
kde dojde k odstranění narušených omítek a vybudování sociálního zařízení. Ráda bych připomněla,
že v letošním roce můžeme do sušárny investovat téměř tři miliony korun, neboť milion korun jsme
získali od Libereckého kraje, milion půjde z městského rozpočtu a částkou ve výši 800 tisíc korun
nám přispěje Ministerstvo kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví. Cílem
renovace sušárny chmele, je vytvořit krásné a zajímavé místo, které bude sloužit našim občanům,
ale zároveň se nám díky němu podaří do Dubé přilákat turisty, kteří jsou základním stavebním
kamenem cestovního ruchu v celé naší oblasti. Projekt na obnovu sušárny chmele je nastaven tak,
aby do budoucna sloužila všem napříč generacemi a zároveň se stala ještě výraznějším prvkem
našeho města i celého kraje.
Letní sezóna je v plném proudu, dosavadní teplé dny přilákaly do našeho Autokempu Dubá Nedamov řadu milovníků koupání a opalování. Autokemp však nenabízí jen koupaliště a ubytování,
ale také zábavu a kulturu, proto bych vás všechny chtěla pozvat na blížící se druhý ročník
Sportovních her, které se zde konají v sobotu 15. července od 10 hodin. Poměřit své síly zde můžete
např. v nohejbalu, vrhu koulí, zdvihu činky, přetahování lanem, skákání v pytli, běhu v písku
a dalších disciplínách, které jsou určené nejen pro dospělé, ale také pro děti. Pozvánku najdete
uvnitř Dubáčku.
Další tradiční akcí, na níž bych vás rovněž chtěla pozvat jsou Mezinárodní jazzové dny Dubá –
Nedamov, které se konají ve dnech 11. a 12. srpna a o jejichž přesném programu budete
informování na plakátech, na webových stránkách www.mestoduba.cz a na našem facebookovém
profilu. Zároveň bych vás chtěla pozvat do letního kina v Nedamově, jehož program je sestaven tak,
aby bych vhodný pro celou rodinu a nabízí po celé léto řadu hezkých filmů s českým dabingem.
Závěrem bych vám chtěla popřát pohodové letní dny plné slunce, tepla, zábavy a těm z vás, kteří se
chystají na dovolenou, ať už na území naší republiky nebo do zahraničí přeji, ať se jim dovolená
vydaří a hlavně, ať se v pořádku vrátí zpět plní nezapomenutelných zážitků. Zkrátka krásné léto.

