Vážení zastupitelé a občané města Dubá,
je to až k nevíře, že další čtyřleté volební období, po které jsem jako starostka stála v čele
zastupitelstva, je za námi. Myslím, a věřím, že mi mnozí z vás dají za pravdu, že můžeme
být hrdí, protože se nám podařilo odvézt pořádný kus práce.
Dříve, než přistoupím k rekapitulaci toho nejzásadnějšího, co jsme v našem městě a
přilehlých obcích v uplynulých čtyřech letech realizovali, chci vyjádřit své upřímné
poděkování za spolupráci zastupitelům. Většina z nich při svém rozhodování dělala vše
proto, aby naše město vzkvétalo a bylo stále lepším a lepším místem pro život našich
obyvatel i místních chalupářů a oblíbeným cílem pro návštěvníky, z nichž mnozí se k nám
opakovaně a rádi vracejí již po mnoho let.
Veřejná zasedání zastupitelstva neprobíhala vždy v klidu a ti z vás, kteří na ně alespoň občas
zavítali, jistě budou vědět, co mám na mysli, řeknu-li, že postoj některých zastupitelů občas
vedl k velice nepříjemným konfliktům. Nicméně i takové názory je třeba vyslechnout, byť
nad ním občas zůstává rozum stát. I o tom je však komunální politika a naše práce. Dubá
měla velké štěstí, že v zastupitelstvu tvořila většinu skupina racionálně uvažujících lidí,
kterým šlo o jedinou věc, aby město prosperovalo a rozvíjelo se tím směrem, kterým jsme
občanům slíbili, že se budeme ubírat.
Obrovské poděkování chci vyjádřit panu místostarostovi Tomáši Novákovi (SLK), který mi
po obě volební období, která máme za sebou, byl velkou oporou a svoji funkci vždy
zastával velice zodpovědně. Neméně chci poděkovat také tajemníkovi městského úřadu
panu Bedřichu Janďourkovi, který vede úřad velice svědomitě, a kterého můžu bez
jakýchkoliv pochyb označit jako skutečného profesionála ve svém oboru. Stejně tak chci
poděkovat i všem zaměstnancům MěÚ, kteří svojí práci obětují i nemalou část volného
času. Je pravdou, že nebýt týmu tak obětavých lidí, nemohl by zdejší úřad fungovat tak
dobře, jak funguje, a to není jen můj názor, ale i názor mnoha občanů, kteří se na nás
obracejí s žádostmi o pomoc, ať už jakoukoliv a zpětnou vazbou na práci zaměstnanců
města jsou posléze děkovné dopisy či osobně vyjádřené kladné ohlasy. A o to hlavně tu jde
především, o vaši spokojenost.
S ČÍM JSME V ROCE 2010 ŠLI DO VOLEB, A CO SE NÁM PODAŘILO SPLNIT
V komunálních volbách na podzim roku 2010 jsem stejně jako v předešlém volebním
období kandidovala za politické hnutí Nezávislých, které šlo do voleb s programem, jenž
obsahoval nejzásadnější problémy, které v té době sužovaly naše město. Podpora a důvěra
občanů Dubé, díky nimž jsme se jako volení zástupci dostali do zastupitelstva, pro nás
představovala obrovský závazek, a to zodpovědně se na čtyři roky ujmout vedení města. S
čistým svědomím mohu konstatovat, že jsme se svým předvolebním slibům snažili
maximálně dostát.
Bodem číslo jedna volebního programu Nezávislých bylo podpořit spolupráci všech
zvolených zastupitelů bez ohledu na stranickou příslušnost a také aktivně spolupracovat s
jednotlivými osadními výbory. Pravdou je, že až na několik málo výjimek tým zastupitelů,
který v letech 2010 – 2014 v Dubé působil, fungoval naprosto skvěle a při zasedáních
rozhodoval o zásadních věcech týkajících se chodu města vždy zodpovědně a ve prospěch
občanů. Perfektní spolupráce s představiteli osadních výborů vede dlouhodobě k
vylepšování vzhledu obcí, na jejichž území osadní výbory fungují. Ráda bych podotkla, že
ve volebním období 2010 – 2014 nově vznikly osadní výbory na Novém Berštejně a v

Korcích a obnovena byla činnost osadního výboru ve Dřevčicích, kde byla na několik let
přerušena. Osadní výbor Deštná – Zakšín, který funguje od začátku perfektně, se na město
obrátil již s celou řadou dobrých nápadů a nutno říci, že na vzhledu těchto obcí je to vidět.
Neméně důležitým bodem, který měl na našem programu pořadové číslo dvě, bylo
zabezpečit účelné vynakládání finančních prostředků a pokračování v transparentní práci
MěÚ a všech složek města, získávání grantů a dotací ze státních a evropských zdrojů, ale
také akceptace připomínek a návrhů občanů a jejich následná realizace. I toto se nám
myslím dařilo plnit velice dobře. V průběhu celého funkčního období jsme zrealizovali řadu
akcí, které přispěly ke zlepšení života v Dubé i našich spádových obcích. Díky vynikající
práci zaměstnanců úřadu jsme získali značné finanční prostředky formou dotací a grantů.
Jen namátkou uvedu několik příkladů: již dvě úspěšně dokončené etapy postupné
rekonstrukce Slávie, obnova skalních sklípků v Sadové ulici, vybudování nového
bezbariérového chodníku z Nedamovské ulice až ke koupališti, rekonstrukce drobných
sakrálních památek, ať už šlo o boží muka nebo třeba o kapličku na dražejovském hřbitově.
Rekonstrukce se dočkal i současný Klubový dům (dříve označovaný jako Malá škola), kde
vzniklo nové sociální vybavení a nejen to. Akcí, na něž jsme získali finanční podporu, byla
skutečně celá řada.
Bodem číslo tři bylo plánovitě a účelně pečovat o vzhled obce a ekologii. I v tomto případě
lze říci, že jsme svému závazku úspěšně dostáli. Naše město je hezké, upravené,
čisté a návštěvníky často označované jako vzor pro ostatní. Navíc se stále snažíme
zdokonalit v oblasti nakládání s odpady, za což jsme pravidelně každým rokem oceňováni
v soutěži o Zlatou popelnici, v níž jsme již dvakrát získali dokonce první místo, což je velký
úspěch, neboť v této soutěži jsou každý rok hodnocena všechna města a obce Libereckého
kraje. Konkurence je tedy nemalá.
Bodem číslo čtyři našeho programu bylo pečovat o nemovitosti a infrastrukturu (příspěvky
na rekonstrukce bytových i nebytových domů, dokončení obnovy veřejného osvětlení,
přípravy nových stavebních pozemků, rekonstrukce chodníků a komunikací). Do městských
objektů investujeme pravidelně, jako příklad mohu uvést např. rekonstrukci domu čp. 12
na Masarykově náměstí, již zmíněnou postupnou rekonstrukci Slávie, opravy prováděné
na sušárně chmele atd. Velkou pozornost v posledních letech věnujeme stavu místních
komunikací a chodníků (obnoveny byly komunikace v Zakšíně, Deštné, zrekonstruovány
byly povrchy komunikací v Dubé, oprav se dočkala i místní komunikace na Křenově atd.).
Došlo také k rozšíření veřejného osvětlení.
Pátým bodem v pořadí našeho programu byla obnova kulturních památek (kapliček, objektu
pošty, sušárny chmele, Slávie, pískovcových sklípků….). Ti z vás, kteří pravidelně pročítají
městský zpravodaj, jistě vědí, že obnově zmíněných památek jsme věnovali hodně času i
finančních prostředků. Třeba změna, kterou prošly sklípky v Sadové ulici je zcela zjevná
na první pohled.
Slíbili jsme, že se nadále budeme věnovat podpoře vzdělávání pro každého, a to také
činíme. Nejen, že se stále snažíme vylepšovat naší školu i školku, ale podporujeme také
celou řadu mimoškolních aktivit.

Sedmým bodem, který jsme si předsevzali bylo zlepšení bezpečnosti a informovanosti
občanů. Sice se nám ještě nepodařilo zřídit v Dubé rozhlas, nicméně zvýšení bezpečnosti
jsme dosáhli např. tím, že jsme navázali aktivní spolupráci s bezpečností agenturou Henig,
která má své zázemí na městském úřadě a dohlíží na klid ve městě nejen v nočních
hodinách, ale také na kulturních akcích pořádaných městem. Zároveň jsme rozšířili
kamerový systém, který využívá jak zmíněná bezpečnostní agentura, tak především Policie
ČR. V rámci zvýšení informovanosti doznal změn samotný městský zpravodaj. Změna
spočívá především v jeho distribuci, od prosince 2013 je totiž roznášen do všech domácností
trvale hlášených obyvatel. Chatařům zůstává nadále k dispozici na obvyklých výdejních
místech.
Bodem osmým byl příslib pokračování spolupráce a podpory spolků a organizací. V Dubé
vznikly zajímavé spolky, s nimiž spolupracujeme, a jejichž členy jsou i děti. Jsem skutečně
ráda, že v našem městě žije tolik aktivních občanů. Právě pro ně jsou v Klubovém domě
vyčleněny prostory, které mohou libovolně užívat. Nalézt zde můžete Klub malých
Dubáčků, funguje zde také rybářský kroužek, scházejí se zde členové foto klubu, své
prostory zde mají také Veteráni, kteří zde otevřeli zajímavou expozici historických bicyklů,
nebo si sem všichni mohou přijít zacvičit a udělat tak něco pro své zdraví.
Jednou z našich priorit je zajistit rozvoj turistického ruchu. Tomuto závazku jsme dostáli
třeba tím, že jsme pravidelně investovali do nedamovského autokempu. Náš kemp každým
rokem vylepšujeme tak, aby byl nejen pro turisty, ale také pro místní občany stále
atraktivnějším. V roce 2013 zde vyrostly nové chatky, letos k nim přibyly dvě další.
Zakoupili jsme do kempu nové zábavní prvky, ať už jde o herní prvek v podobě dřevěné
lodi nebo o venkovní cvičební zařízení.
Přislíbili jsme rovněž podporu malého a středního podnikání a vznik nových pracovních
míst. V řadě zakázek, které zadáváme, se snažíme upřednostňovat místní živnostníky.
V případě zakázek vyžadujících větší finanční náklady jsme samozřejmě nuceni přihlížet
k nejvýhodnější cenové nabídce, i přesto však oslovujeme místní živnostníky. Každoročně
ve spolupráci s úřadem práce vytváříme pracovní místa pro pracovníky na veřejně
prospěšné práce. V letošním roce jich patnáct pečovalo o vzhled obce a tři byli přiděleni
k městským lesům. Další dvě pracovní místa pro správce jsou zřizována v kempu.
Sama za sebe chci závěrem upřímně poděkovat všem, kteří mi nyní již potřetí za sebou
projevili tolik důvěry a podpory a umožnili mi svými hlasy stát se členkou zastupitelstva.
Věřte, že si toho opravdu cením a že budu dělat vše proto, abych vás nezklamala.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka

