SLOVO STAROSTKY DUBEN 2016

Vážení spoluobčané,
prvním tématem mého dubnového sloupku jsou psi. Toto téma máme totiž v posledních týdnech na stole
opravdu často. V minulých vydáních městského zpravodaje jsme vás informovali o obsahu vyhlášky č.
1/2014 zabývající se volným pohybem psů po městě, v březnovém zpravodaji jsem pro změnu uváděla
konkrétní případ napadení psem, přičemž jsem vás vyzývala nejen ke zjednání nápravy, ale také k tomu,
abyste se nebáli a upozornili nás, pokud budete mít obavy z konkrétního psa a ledabylého přístupu jeho
držitele. Několik takových podnětů, kterými jsme se ihned zabývali, jsme již obdrželi. Osobně zastávám
názor, že vždy je možné udělat kompromis a rozumně se domluvit. Obdobně jsme tedy postupovali ve
vztahu k majitelům psů, na které jsme obdrželi stížnost ze strany občanů. Prozatím se nám daří zajistit
nápravu bez ukládání zbytečných pokut a vzhledem k postoji dotyčných majitelů věřím, že z jejich strany
bude do budoucna již nadále vše v pořádku. V samotné Dubé se však ještě najde nemálo těch, kteří nejsou
ochotni dodržovat povinnost vodit ve vybraných lokalitách své psy na vodítku. Sice neradi, ale přeci jen
jsme se rozhodli, že k takových lidem už nebudeme přistupovat s pochopením, ale skutečně budeme
všechny případy nedodržování vyhlášky č. 1/2014 hlásit jako přestupek. Stát se proto může, že někteří zarytí
„nevodiči“ na vodítku budou opakovaně muset sáhnout do kapsy a platit za své prohřešky. Je nám to sice
líto, ale jinak to s nimi zjevně nepůjde. Za zmínku stojí i fakt, že touto vyhláškou se musí řídit nejen naši
obyvatelé, ale také všichni návštěvníci města. Žádám vás proto, pokud k vám přijede na návštěvu někdo se
psem, upozorněte jej na fakt, že si své psy musejí vzít na vodítko. Neznalost neomlouvá a i návštěvník města
může být pokutován, čemuž se dle mého názoru dá snadno vyhnout. Druhou věcí, která je obdobně
nepříjemná, je to, že poměrně hodně „pejskařů“ stále nedodržuje vyhlášku č. 1/2014 a nejsou schopni po
svém psovi odklidit exkrementy. Spousta občanů potom nadává, a nemůžeme se jim divit, že jsou ulice,
trávníky a dokonce i chodníky posety psími výkaly. Pozor, za to však nemohou psi, ale jejich páníčkové,
kterým je zatěžko se ohnout a po psovi uklidit. Ráda bych upozornila, že i takové počínání je přestupkem,
který je možné pokutovat. Všichni, kdo u nás platí poplatek za psa přitom mohou na našem úřadě požádat o
vydání pytlíků na psí exkrementy, a to zdarma. Uvnitř dubnového zpravodaje naleznete obsáhlý článek,
v němž jsou shrnuty základní povinnosti všech majitelů psů, přečtěte si jej a vezměte si z něj prosím
ponaučení, vyhnete se tak zbytečným problémům.
Nyní ale již k dalšímu a podstatně veselejšímu tématu. V rámci obnovy objektů nacházejících se v městské
památkové zóně jsme se v letošním roce rozhodli investovat nemalé finanční prostředky také do objektu
bývalého panského domu čp. 192 ve Školní ulici, nebo chcete-li do objektu, v němž sídlí pošta. Realizací
projektu „Dubá – PANSKÝ DŮM č.p. 192 – Oprava střešního pláště“ byla z rozhodnutí zastupitelstva
pověřena společnost BLÁHA trade s.r.o., která vyhrála výběrové řízení a nabídla celou zakázku provést za 1
740 595,- Kč bez DPH. Požadované práce spočívají v přezdění narušených komínů, nezbytné výměně
dožilých klempířských prvků, opravě a ošetření krovů střech a kompletním nátěrem střech nad všemi křídly
budovy, zároveň zneškodnění srážkových vod kumulovaných v nádvoří budovy. Práce na této významné
kulturní památce mají započít 1. 4. 2016, dokončení stavebních prací je plánováno na 31. 7. 2016 a předání
díla včetně vyúčtování do 31. 8. 2016.
V závěru března jsme se rozloučili se zbývajícími pěti pracovníky na veřejně prospěšné práce, kteří pečovali
o veřejná prostranství přes celou zimu. Chtěla bych jim tímto poděkovat za práci, kterou pro město odvedli a
popřát jim, aby se na ně štěstí usmálo a podařilo se jim najít zaměstnání, které by je bavilo a naplňovalo.
Závěrem bych všechny chtěla co nejsrdečněji pozvat na dvě blížící se kulturní akce. Tou první je tradiční
Pálení čarodějnic, které se koná jako vždy 30. dubna v areálu našeho kempu v Nedamově. Druhou akcí jsou
hned následující den Jarní slavnosti, které se opět odehrají na náměstí. Pozvánky na obě akce naleznete
rovněž v tomto Dubáčku. Nezbývá než vám všem popřát pohodový a sluníčkem prozářený duben.
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