Úvodní slovo mimořádného čísla městského zpravodaje Dubáček

Vážení spoluobčané,
čtyřleté volební období je jako mávnutím kouzelného proutku za námi. Již za pár dní (5. a 6. října 2018) budete u
volebních uren opět určovat směr, jakým se naše město v následujících čtyřech letech bude ubírat.
Všichni můžeme v poslední době sledovat, jak v jednotlivých městech a obcích vrcholí předvolební kampaně. Ne
vždy je to pěkná podívaná. Někteří se své voliče snaží oslovit tím, že se prezentují jako nejlepší, jiní svou
kampaň naopak staví na tom, že na své konkurenty hází špínu. Občas je z toho člověku i smutno. Osobně
zastávám ten názor, že není třeba dávat v posledních týdnech světu na obdiv, jak je kdo dobrý, když jsme na to,
abychom to dokázali, měli poslední čtyři roky.
Věřím, že naše město, včetně všech jeho částí (okolních obcí) opět o něco rozkvetlo, a to nejen díky práci
zastupitelstva, v jehož čele jsem měla tu čest stát již potřetí, ale také díky práci všech zaměstnanců města a také
díky vám, občanům.
Těší mě, že v mnoha obcích perfektně fungují osadní výbory. Za přínosnou spolupráci bych tímto chtěla
poděkovat předsedům a členům osadních výborů v Deštné – Zakšíně, Dřevčicích, Korcích, Zátyní a Lhotě. Co je
nesmírně důležité, je to, že se na nás občané nebojí obrátit, když je něco trápí, nebo mají pocit, že je v místě
jejich bydliště potřeba něco vylepšit či vyřešit nějaký problém. Od toho tu přeci jsme.
Poděkování
Dříve než přistoupíme k rekapitulaci těch nejvýznamnějších akcí, které se v našem městě v posledních čtyřech
letech udály, dovolte mi krátké poděkování. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mně i ostatním zastupitelům
v končícím čtyřletém volebním období, projevili důvěru. Jistě nemluvím jen sama za sebe, když řeknu, že si toho
neskutečně vážíme. Zároveň doufám, že jsme onu důvěru nezklamali, a že jsme i ve vašich očích udělali
maximum, aby Dubá i její okolí byly krásným a bezpečným místem, kde se nám všem dobře žije. Děkuji.
Poděkovat bych chtěla také panu místostarostovi Tomáši Novákovi (SLK), který mi již potřetí byl velkou
oporou, a na kterého jsem se vždy mohla spolehnout. Svoji práci vykonával zodpovědně a vždy byl připraven
vyřešit jakýkoliv problém. To samé platí i o tajemníkovi našeho městského úřadu panu Bedřichu Janďourkovi. I
on ke své práci přistupuje s profesionalitou a neuvěřitelnou pečlivostí. Velké poděkování patří také všem
pracovníkům městského úřadu, kteří dohromady tvoří opravdu dobrý tým. Náš vděk si samozřejmě zaslouží i
všichni naši údržbáři a ti, kdo se v průběhu jednotlivých let starali o to, aby naše město, kemp i lesy byly čisté a
upravené.
Zvláštní poděkování chci vyjádřit našim hasičům, které asi nikdy nepřestanu obdivovat. Práce, kterou
vykonávají, s sebou nese řadu rizik, toho jsme si snad všichni vědomi. Mnozí z nich obětují svůj volný čas tomu,
aby druhé zachraňovali z nesnází, přičemž mnohdy jde nejen o majetek, ale o zdraví a o život. Můj obdiv patří
celé jednotce pod vedením Zbyška Stibora ml.
Zkrátka, je skvělé pracovat s lidmi, na které se můžete ve všem spolehnout.
Shrnutí
Jedním z našich předsevzetí a vlastně i slibem, který jsme dali našim voličům, bylo, že budeme účelně a
transparentně nakládat s finančními prostředky, kterými město disponuje. Čistě pro zajímavost, jen v roce 2018
jsme rozpracovali akce za 20.530.000,- Kč. A teď dvě opravdu velká čísla – v letech 2007 až 2017 jsme
realizovali akce za neuvěřitelných 147.160.300,- Kč a díky vynikající práci našich úředníků se nám podařilo
získat dotace a granty v celkové hodnotě 46.921.600,- Kč.
Kromě investic do městských objektů se nám v uplynulých čtyřech letech podařilo rozšířit síť veřejného
osvětlení, opravit řadu místních komunikací, chodníků, opět o něco vylepšit prostředí areálu Autokempu Dubá –
Nedamov, zrekonstruovat drobné památky, bytové domy, opravdu hodně pokročit s rekonstrukcí Slávie a
jedinečné technické památky – Sušárny chmele. Převzali jsme pod svá křídla sběrný dvůr, který nyní slouží
občanům mnohem lépe než dříve, kdy jsme bohužel neměli kontrolu nad tím, co se zde děje. Jsem také velice
ráda za spolupráci města s místními spolky, je báječné, kolik aktivních občanů v Dubé žije.
Závěrem
Každý rok pro vás připravujeme zprávu, v níž shrnujeme dění v našem městě za předešlý rok. Ne všichni ovšem
mají přístup k internetu, kde jsou tyto zprávy na www.mestoduba.cz zveřejňovány. Proto věřím, že si s námi nyní
rádi připomenete to nejzásadnější, co se u nás v posledních čtyřech letech změnilo. Děkuji za čas, který nám
věnujete a za to, že se ve dnech 5. a 6. října 2018 dostavíte k volebním urnám v co možná největším počtu.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

