Slovo starostky únor 2016
Vážení spoluobčané,
prvním tématem mého sloupku jsou psi, respektive jejich volný pohyb po našem městě. Na toto téma
jste se v našem zpravodaji mohli dočíst již mnohé. Mimo jiné jsme vás zde informovali i o tom, že
v září 2014 vešla v platnost obecně závazná vyhláška č. 1/2014 s dlouhým názvem „O zabezpečení
čistoty veřejných prostranství při pohybu psů a jiných zvířat a o stanovení pravidel pro pohyb psů a
jiných zvířat na veřejných prostranstvích“. Touto vyhláškou jsou přesně stanoveny lokality, v nichž se
majitelé, nebo chcete-li chovatelé, mohou se zvířaty, zejména pak psy, pohybovat výslovně jen tak, že
bude zamezeno jejich volnému pobíhání. Zmiňovaná vyhláška má více významů. Tím, že bude pes
uvázaný na vodítku, se výrazně snižuje pravděpodobnost, že dojde ke střetu zvířete s vozidlem, stejně
tak klesá riziko napadení člověka, nebo jiného zvířete a v neposlední řadě by se nemělo stávat, že pes
poodběhne mimo dohled chovatele, vykoná potřebu a jeho páníček si nevšimne, že po něm má odklidit
exkrementy. Zpočátku jsme byli shovívaví, chovatele, kteří vyhlášku nedodržovali jsme třeba jen ústně,
později i písemně upozornili, že se svým chováním dopouštějí přestupku. Později bylo za opakované
porušování vyhlášky třeba udělit pokutu. Přesto se najdou tací, kteří stále a vědomě vyhlášku porušují, a
to i po zaplacení pokuty. Proto jsme nuceni důsledně dbát na to, aby porušování vyhlášky bylo
postihováno. Ráda bych tedy touto cestou upozornila všechny chovatele, že nedodržování vyhláškou
stanovených pravidel budeme od letošního roku přísně kontrolovat a všechny případy budeme předávat
k projednání přestupkové komisi, která bude chovatele pokutovat, a to třeba i opakovaně, dokud se
nenaučí chovat tak, jak mají. Přísněji budeme přistupovat také k chovatelům, jejichž psi utíkají přímo
z domova, pobíhají po městě a v některých případech musejí být odchyceni a vráceni. V souvislosti
s tím, bych ráda vyzdvihla jeden případ, k němuž došlo 12. ledna v podvečerních hodinách v Dubé,
konkrétně v Luční ulici, kde jsem byla svědkem napadení manželů Maškových a jejich psa,
mimochodem řádně uvázaného na vodítku, volně pobíhajícím labradorem, který utekl majitelům
dokonce i přesto, že mají svůj pozemek oplocený. Byla to velice nepříjemná zkušenost. Labrador
zaútočil nejprve na psa na vodítku, když jej Mgr. Mašková zvedla, aby jej ochránila, skočil přímo na ni
a nutno říci, že zranění neutrpěla jen díky rychlému zásahu svého manžela, který z ní rozezleného psa
strhl. Ani to však doslova nepříčetného psa nezastavilo a ten se vrhl i na pana Maška s tím, že mu
viditelně šel po krku. Štěstí bylo, že díky počasí měl pan Mašek silnou zimní bundu, a tak se pes přes
límec ke krku nedostal. Poté, co se napadeným manželům podařilo psa zahnat, rozhodli se okamžitě o
dané události informovat majitelku onoho labradora, její reakce ovšem zdaleka nebyla taková, jaká by
se dala očekávat. Protože domluva nebyla možná, skončil tento, a nutno říci, že z mého pohledu
skutečně vážný a v našem městě ojedinělý, případ napadení psem u naší přestupkové komise. Nedovedu
si představit, jak by podobná situace dopadla za předpokladu, že by v pozici manželů Maškových byly
třeba děti, které by jen šly vyvenčit malého psa na vodítku. Žádám tedy tímto všechny majitele psů, aby
zajistili svoje pozemky proti útěku vlastních psů. Nikdy totiž nemůžeme s jistotou říci, že pes je „hodný
a rozhodně by nikomu neublížil“.
Nyní jedno veselejší téma. V minulém zpravodaji jste se mohli dočíst o tom, že jsme se rozhodli udělit
Cenu města Dubá za mimořádné úspěchy v oblasti sportu a za vynikající reprezentaci našeho města
Natálii Hruškové, která letos v březnu oslaví teprve 12. narozeniny. Slavnostní předání tohoto ocenění
se uskuteční v pátek 26. února ve 12 hodin v obřadní síni městského úřadu.
V krátkosti bych vás ještě chtěla pozvat na letošní první kulturní akci, a to sice na tradiční Masopust,
který jsme pro vás připravili na sobotu 20. února. Masopustní průvod bude jako vždy vyrážet z náměstí,
a to v 15 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Přeji vám poklidný průběh zimy bez pádů a klouzání.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

