Vážení spoluobčané,
rok 2014 je minulostí a my jsme se s ním jako tradičně rozloučili krásným ohňostrojem, za
jehož přípravu tímto děkuji členům naší jednotky sboru dobrovolných hasičů. Věřím, že to
byla podívaná, na níž mnozí z vás budou rádi vzpomínat.
A protože je dobré o všech kulturních akcích vědět dopředu, můžete již nyní nahlédnout do
kulturního kalendáře na letošní rok, tedy na rok 2015. Kulturní kalendář, který naleznete
uvnitř lednového vydání Dubáčku bude v průběhu roku ještě doplněn o několik akcí, u nichž
prozatím nebyly napevno stanoveny termíny. Proto jeho aktualizaci můžete sledovat na
webových stránkách města Dubá www.mestoduba.cz. I v roce letošním vás samozřejmě o
všem důležitém budeme informovat nejen prostřednictvím webových stránek, či naší stránky
na Facebooku, ale také prostřednictvím informačních letáků a plakátů na vývěsních deskách.
Doposud jsem se nezmínila o nové technice, kterou jsme zakoupili na podzim minulého roku.
Jedná se o komunální malotraktor typu Vega 47 HP Comfort se zametacím zařízením, sběrnou
vanou a tlakovým kropením. Přeloženo do srozumitelnějšího jazyka, traktůrek má výkon 47
koňských sil, šíře kartáče je 150 cm a nádrž na kropení pojme 200 litrů. Celková cena, a to
včetně DPH činila 617 691,- Kč, přičemž devadesát procent pokryje dotace z Operačního
programu životní prostředí. Díky tomuto zařízení budou naši zaměstnanci moci podstatně
jednodušeji, rychleji a účinněji zajišťovat eliminaci plošného znečištění z vozovek, které
způsobuje značnou prašnost.
V minulém vydání Dubáčku jsem upozorňovala na nezbytnost dávat si pozor, aby do
odpadových nádob nebyl vhazován horký popel, který je každou zimu příčinou zahoření
mnoha kontejnerů a popelnic. Posádky svozových vozů nás však již upozornili hned na
několik případů, kdy popelnice z tohoto důvodu nebyla vysypána. Znovu vás proto žádám,
nechte popel řádně vychladnout, zabráníte tak zbytečným škodám na majetku svozové firmy i
samotných občanů, kteří mají svá vozidla zaparkovaná hned vedle odpadových nádob.
A na téma odpady si dovoluji napsat ještě jeden odstavec. Zastupitelstvo na svém
prosincovém zasedání schválilo podepsat dodatek č. 9 se svozovou společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. provozovna Česká Lípa. V roce 2015 dochází k navýšení o 1 %,
což vychází z přehledu inflace dle Českého statistického úřadu. Rovněž je třeba celkovou
cenu upravit dle skutečného počtu trvale hlášených obyvatel města a počtu rekreačních
objektů v našem správním území.
A nyní to nejzásadnější, ačkoliv město bude platit svozové firmě na místo původních 579,- Kč
za občana či rekreační objekt nyní nově 585,- Kč, nebude toto navýšení mít vliv na poplatek,
který vybíráme na svoz, přepravu a likvidaci odpadů od našich občanů a rekreantů. Výše
poplatku pro trvale hlášené občany a majitele rekreačních objektů tak i v roce 2015 zůstává
neměnná, a to 450,- Kč. Ráda bych podotkla, že Dubá je jedním z mála měst, které tento
poplatek zachovávají již mnoho let a navzdory stoupajícím nákladům na likvidaci a svoz
odpadů ve stejné výši. Udržováním výše poplatku na tak nízké úrovni chceme zároveň
poděkovat všem občanům, kteří nám pomáhají efektivně nakládat s odpady, a třídění odpadu
se pro ně stalo samozřejmostí.
Ti z vás, kteří byli na prosincovém veřejném zasedání, nebo si alespoň přečetli usnesení, které
z něj vyplynulo, vědí, že zastupitelé schválili vytvoření dvou pracovních míst na hlavní
pracovní poměr pro dva členy jednotky našich hasičů. Vzhledem k tomu, že je jednotka
dubských hasičů zařazena do kategorie II, je naší povinností zajistit, aby v případě vyhlášení
požárního poplachu vyjela jednotka na místo zásahu do pěti minut, a to alespoň ve
zmenšeném početním stavu 1+3, tedy velitel, strojník a dva hasiči. Jinými slovy, jsme povinni
zajistit nepřetržitou akceschopnost. To však mnohdy nebylo možné, neboť členové jednotky
dojížděli za prací mimo Dubou, a to s výjimkou jednoho člena. Všichni víme, a to nejen díky
přehledu zásahů, který do Dubáčku pravidelně připravuje velitel jednotky, že naši hasiči

vyjíždějí k mnoha zásahům, ať už se jedná o požáry, nehody či živelné pohromy. Proto byl k
1. lednu 2015 uzavřen pracovní poměr s velitelem jednotky a vedoucím strojníkem. Tímto
bych zároveň chtěla našim hasičům v čele s velitelem panem Jaroslavem Hozou poděkovat za
jejich práci v roce 2014. Obětavosti a nasazení, s jakým členové jednotky našich hasičů k této
práci přistupují, si neskonale cením a přeji jim, aby se i v roce 2015 vrátili ze všech výjezdů v
pořádku.
Ráda bych vás upozornila na první letošní kulturní akci, která se sice uskuteční až 14. února,
nicméně vyžaduje jistou přípravu. Jedná se o již tradiční Masopust, který se rok od roku
vyznačuje nápaditějšími a dokonalejšími maskami. Takže již nyní můžete začít přemýšlet, v
jaké masce se letos zúčastníte masopustního průvodu.
Závěrem vám chci popřát krásný a poklidný začátek nového roku a již dopředu chci
poděkovat všem, kteří přispějí do Tříkrálové sbírky.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

