Vážení spoluobčané,
zdá se, že zima nám pomalu, ale definitivně dává sbohem a jaro začíná ohlašovat svůj příchod
prvními sněženkami. Konec konců, už nás od něj dělí jen několik posledních týdnů.
Již dříve jsem vás prostřednictvím městského zpravodaje informovala o plánovaných
úpravách zeleně na hřbitově v Dubé. Konkrétnější představu o tom, jak radikální změny
čekají celý areál, jsme si udělali až poté, co jsme nechali zpracovat podrobný pasport místní
zeleně. V rámci první etapy úprav bude uvnitř na hřbitově pokáceno devatenáct javorů
(stromořadí lemující středovou pěšinu), čtyři thuje, tři břízy a dále pak dvě vrby stojící za
hřbitovní zdí v místě, kde parkují vozidla a rozdvojený dub, který roste rovněž mimo samotný
areál. Důvodem pokácení těchto dřevin je nejen špatný zdravotní stav, ale v některých
případech také nebezpečí, které představují jak pro hřbitovní zeď, tak pro hroby samotné.
Snažíme se tak předejít zbytečným škodám. Zeleň zde samozřejmě bude obnovena, čímž bude
zachována potřebná intimita celého prostoru. K nové výsadbě se stejně jako k plánovanému
kácení budou vyjadřovat pracovníci památkové péče. Věřím, že změny, kterých zeleň na
hřbitově dozná, veřejnost ocení.
Ráda bych vás upozornila na možnost nahlédnout do Zprávy o činnosti města Dubá a
Městského úřadu Dubá za rok 2014. Tato zpráva je umístěna na webových stránkách města
www.mestoduba.cz a je v ní shrnuta činnost jednotlivých odborů úřadu. Připomenout si zde
můžete i akce, které jsme v minulém roce úspěšně realizovali, a to nejen kulturní, ale také
investiční. Kromě zprávy o činnosti města je na našich internetových stránkách k dispozici
také Výroční zpráva Městských lesů Dubá za rok 2014 a Zpráva o činnosti JPO II/1 SDHO
Dubá za rok 2014.
Následující odstavec bych chtěla věnovat tématu odpadů. Ti z vás, kteří se věnují třídění
odpadů a zajímají se třeba i o to, jak si naše město vede v porovnání s jinými městy a obcemi,
možná zaznamenali, že jsme se v minulém roce neúčastnili soutěže o Zlatou popelnici za rok
2013. Hlavním důvodem toho, proč jsme se tentokrát neumístili mezi finalisty, byl znatelný
pokles výtěžnosti všech tří hlavních komodit, tedy skla, plastu i papíru. V roce následujícím,
tedy loňském, jsme v rámci našeho správního území opět vytřídili odpadu více, proto
doufáme, že se nám opět podaří umístit se mezi finálovou desítkou. Více se na toto téma
dočtete v samostatném článku uvnitř Dubáčku.
V únoru se v Dubé, jako již tradičně, konal Masopust. Účast samotná dosáhla přibližně stovky
občanů, přičemž v průvodu bylo k vidění více než padesát masek. Poděkování za vydařenou
akci si zaslouží všichni ti, kteří se podíleli na přípravách a organizaci této akce, ale především
ti, kteří, ať už s maskou nebo masky, vyrazili v průvodu do ulic Dubé.
Závěrem bych vám chtěla popřát rychlý konec zimy a teplotně přívětivý začátek dlouho
očekávaného jara.
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