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Vážení spoluobčané,
ve druhé polovině října bylo v Dubé zahájeno frézování původní vozovky I/9 protínající naše město.
V návaznosti na zprovoznění obchvatu Dubé totiž dojde k plánovanému převodu části zmíněné komunikace
do majetku města. O možném převodu části původní hlavní silnice do našeho majetku jsme se zástupci ŘSD
diskutovali ještě před zahájením výstavby obchvatu. Za podmínek, které nám byly přislíbeny, jsme s tímto
převodem souhlasili. Po celé délce byl ze silnice vedoucí městem odfrézován původní povrch a bude zde
položen nový asfalt, to proto, aby po převzetí komunikace do svého majetku neměli noví vlastníci
v následujících letech s případným stavem povrchu problémy ani finanční vydání. Část komunikace v úseku
od Dubové Hory ke křižovatce na Tuhaň přejde do majetku města. Navazující úsek od křižovatky na Tuhaň
směrem na Českou Lípu bude převeden do majetku kraje. Postoj ŘSD považujeme za velice férový.
Následovat bude také položení nového povrchu komunikací v ulicích Malá Strana a Dlouhá, neboť ty byly
hlavními spojkami při výstavbě obchvatu a jejich stav v poslední době plně odpovídal tomu, že tudy
projížděla těžká vozidla ze stavby.
Opravu komunikací v ulicích Malá Strana a Dlouhá bude financovat rovněž ŘSD, za což jsme opravdu
vděční, pro nás by to představovalo velký zásah do rozpočtu. Pro upřesnění uvádím, že komunikace
protínající Malou Stranu je městská a navazující část v Dlouhé ulici je ve správě Libereckého kraje.
Ráda bych vás informovala, že naše město vydá poprvé vlastní kalendář. Rozhodli jsme se pro nástěnný
kalendář na rok 2018, na jehož stránkách jsou zachyceny památky, přírodní zajímavosti nebo třeba kulturní
akce, které se v našem městě konají. Věřím, že kalendář zachycující Dubou a její okolí ve všech ročních
obdobích bude nejen hezkou ozdobou vašich domácností, ale také pěkným dárkem pro vaše blízké. Zakoupit
si jej budete moci v městském infocentru. K dostání bude poprvé při rozsvěcení vánočního stromu na
náměstí, a to první adventní neděli 3. prosince, kam vás tímto srdečně zvu.
Třetím tématem mého listopadového sloupku jsou nedávné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které se konaly ve dnech 20. a 21. října 2017. K volebním urnám ve všech třech našich volebních okrscích,
tedy v Dubé, Dřevčicích a Deštné, přišlo dohromady neuvěřitelných 802 voličů. Ti odevzdali celkem 792
platných hlasů. Po celé republice byla zaznamenána neobvykle vysoká volební účast, která konkrétně u nás
činila 57, 04 % v Dubé, 53,50 % ve Dřevčicích a 56, 41 % v Deštné. Chci tímto ještě jednou poděkovat
všem, kteří se zasloužili o hladký průběh a přípravu voleb, zejména pak členům volebních komisí, kteří
nesou na svých bedrech největší tíhu odpovědnosti. Poděkování samozřejmě také všem občanům, kteří
nelenili a dostavili se do volebních místností. Kompletní výsledky naleznete uvnitř v samostatném článku.
Další informace, jíž bych vám ráda sdělila je, že jsme se na nedávném setkání starostů Českolipska a
Novoborska měli možnost seznámit s vývojem situace kolem Nemocnice s Poliklinikou Česká Lípa a. s.
Od nového předsedy představenstva pověřeného vedením NsP ČL Ing. Pavla Marka jsme se dozvěděli, že se
tomuto zařízení daří nejen stabilizovat nemocnici po personální stránce, neboť se podařilo sehnat nové
lékaře i sestry, ale zároveň se počítá s dalšími investicemi na dovybavení. Pacientům bude k dispozici
magnetická rezonance, přichystán je projekt modernizace vybavení intenzivní péče, modernizace
a robotizace přístrojového vybavení, laboratorní techniky, obnova centrálních operačních sálů, výměna
355 ks lůžek a příslušenství napříč všemi odděleními, do března 2018 se počítá s výstavbou
hemodialyzačního střediska v prostorách budovy dětské nemocnice, na což 40 miliony korun přispívá
Liberecký kraj. Dalším velkým plusem je řešení stávající nedostačující kapacity parkovacích ploch. Ti z vás,
kteří v posledních dnech zavítali do nemocnice, jistě zaznamenali, že u budovy hygienické stanice dochází
k demolici několika objektů. V této lokalitě, a nejen tady, přibydou parkovací místa. To je jen malý výčet
pozitivních změn, kterých českolipská nemocnice pod novým vedením doznává, a já pevně věřím, že tyto
změny k lepšímu pocítí všichni pacienti, kteří zde vyhledají pomoc.
Neúprosně se nám blíží začátek Adventu a já bych vás všechny, kromě rozsvěcení stromečku, o němž jsem
se již zmínila, chtěla pozvat také na tradiční Vánoční výstavu, která bude opět k vidění v Galerii Šatlava.
Přeji vám hezké podzimní dny.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka

