Slovo starostky prosinec 2017

Vážení spoluobčané,
právě držíte v ruce poslední číslo městského zpravodaje pro letošní rok. Přesto, že se jedná o spíše sváteční
vydání, začnu svůj sloupek vážnějším tématem.
V neděli 29. října 2017 se přes Českou republiku přehnala nebývale silná vichřice jménem Herwart, která
ve všech krajích napáchala obrovské škody, nejen na domech, automobilech, stromech, ale také třeba na
elektrickém vedení. Bez proudu se ocitly desetitisíce domácností po celé republice. Nejinak tomu bylo také
v Libereckém kraji, obzvláště u nás na Českolipsku, kde mnoho obyvatel zůstalo bez elektřiny až do úterý.
I my na Dubsku jsme pocítili sílu tohoto vichru naplno, v neděli nešla elektřina, nefungovaly sítě mobilních
operátorů, na řadě míst byly zcela neprůjezdné komunikace. Zatím, co většina z nás přečkávala vichřici
v bezpečí domova, členové JPO II/1 SDHO Dubá byli prakticky nepřetržitě v terénu a průběžně odstraňovali
popadané stromy, aby v případě potřeby byla zajištěna průjezdnost komunikací pro ostatní složky
Integrovaného záchranného systému. O tom, že situace venku byla skutečně vážná a nebezpečná, svědčí
množství popadaných stromů, které budou odstraňovány ještě řadu týdnů. V době nejsilnějšího vichru
zasahovali dubští hasiči u bezmála dvou desítek událostí, při nichž na ně čekalo nesčetně mnoho
popadaných stromů, a to po celém správním území Dubé i mimo něj. Situaci jim ztěžoval i fakt, že se ocitli
bez spojení s operačním střediskem v Liberci, což ovšem vyřešili tím, že se rozdělili na dvě výjezdové
skupiny, z nichž každá pokryla jinou část území. Více se o zásazích našich hasičů dočtete uvnitř Dubáčku.
Chtěla bych všem zasahujícím členům jednotky dubských hasičů poděkovat za maximální nasazení
a neuvěřitelnou práci, kterou při vichřici odvedli. Věřím, že mnozí z vás po této události stejně jako já ještě
více obdivují jejich odvahu, ochotu a výdrž s jakou čelili následkům vichřice.
I druhé téma mého sloupku se bude týkat stromů, tentokráte však půjde o výsadbu. Na městském hřbitově
v Dubé bylo začátkem listopadu vysazeno sedm krásných vzrostlejších jeřábů, což bylo další plánovanou
fází obnovy veřejné zeleně na zdejším pohřebišti. Zakoupené stromky vyšly město na 23 tisíc korun
a vysazeny byly od kříže směrem k márnici. V posledních letech investovalo město do úprav areálu hřbitova
statisíce a jsme rádi, že obyvatelé města na provedené změny reagují kladně.
A do třetice informace, která by vás rovněž mohla zajímat. Poměrně často nás upozorňujete na cesty
poničené při lesních těžbách a následném vývozu vytěžených stromů. Právě toto téma bylo jedním z mnoha,
která se řešila na říjnovém setkání představitelů měst a obcí ORP Nový Bor a Česká Lípa, kam mezi nás
zavítal Ing. Ludvík Řičák, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR z Liberce spolu s Markétou Kafkovou
(specialistka ochrany přírody) a Jiřím Hokrem (správce z Lesní správy Česká Lípa). Od Ing. Hokra jsme se
mimo jiné dozvěděli, že v případech, kdy těžební společnosti poničí lesní cesty, mohou i občané sami
kontaktovat příslušného revírníka nebo místní správu Lesů ČR a na tento fakt je upozornit, aby co
nejrychleji došlo ke zjednání nápravy. K tomu lze využít také webové stránky Lesů ČR www.lesycr.cz,
kde jsou veškeré kontakty. Osobně vítám aktivnější spolupráci mezi obcemi a Lesy ČR a jejich snahu více
informovat starosty o realizovaných i plánovaných projektech. Vás, občany, prosím, abyste se neváhali
obrátit na pracovníky Lesů ČR v případě, že při procházkách po jejich lesích narazíte na komplikace,
zejména v podobě zničených cest.
Začal nám adventní čas a konec roku se nezadržitelně blíží. Ráda bych ve svém letošním posledním sloupku
poděkovala za spolupráci zastupitelům města, především pak panu místostarostovi Tomáši Novákovi. Velké
poděkování patří také všem kolegům z městského úřadu v čele s tajemníkem panem Bedřichem Janďourkem
a rovněž všem pracovníkům, kteří letos opět vzorně pečovali o vzhled a čistotu v našem městě, v kempu
i o městské lesy. V neposlední řadě ještě jednou děkuji za vynikající práci našim hasičům, kteří obětavě
riskují vlastní zdraví pro pomoc ostatním. Zkrátka děkuji všem, kteří pomáhají s tím, aby život u nás v Dubé
a okolních vesnicích byl lepší, hezčí a bezpečnější.
Přeji vám krásný a pohodový konec podzimu a nástup zimy.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

