Nedílnou součástí prvního povolebního vydání městského zpravodaje by měl být rozhovor s nově
zvoleným nejvyšším představitelem našeho města. V případě Dubé se nejedná o novou tvář, ale o
„staronovou“ starostku Mgr. Zdeňku Šepsovou (NEZÁVISLÍ), která získala nejen největší podporu
voličů ze všech kandidátů, ale rovněž, a to již potřetí, také důvěru zastupitelů, kteří si ji 6. listopadu
na veřejném zasedání opětovně zvolili do svého čela.
Blahopřeji Vám k vynikajícímu výsledku, kterého jste v říjnových komunálních volbách
dosáhla. Čekala jste takový výsledek? Jak si tento úspěch vysvětlujete?
Nejprve bych chtěla upřímně a ze srdce poděkovat všem voličům, kteří svůj hlas dali mně osobně
nebo celé naší kandidátce. Myslím, že nikdo nemůže s jistotou předpokládat, jak komunální volby
dopadnou, nic totiž není křehčí, než důvěra voličů. Na jejich přízni se může podepsat každé šlápnutí
vedle, kterého se člověk během funkčního období chtě, nechtě může dopustit. V obcích nebo
menších městech, jako je Dubá, se prakticky všichni známe, žijeme tu spolu, potkáváme se na
každém rohu. Někdy je to výhoda, někdy nevýhoda, protože osobní zkušenost nebo názor na
jednotlivé kandidáty může zastínit práci, kterou ten dotyčný během volebního období odvedl.
Ideální kombinace je, když jsou s vámi občané spokojeni v obou rovinách. A já bych si výsledek
nedávných voleb ráda vysvětlila přesně takhle.
Je pravdou, že volební program, s nímž NEZÁVISLÍ s Vámi v čele vstupovali do minulého
volebního období, se až na drobné výjimky, podařilo splnit. Se zajímavým programem jste
přišli i tentokrát. Co Vy osobně vnímáte jako prioritu?
Myslím, že z projektů, s nimiž jsme se v posledních letech zabývali, je patrné, že jednou z priorit
pro nás nadále zůstává zprovoznění Slávie. Práce na Slávii zatím probíhají podle našich představ,
nenarazili jsme na větší komplikace. Pokud vše půjde tak hladce jako doposud, věřím, že v
horizontu cca tří let bychom mohli zprovoznit sál. Pokračovat budeme také v rekonstrukci naší
technické památky sušárny chmele, o tom jsme ostatně již mnohokrát psali ve zpravodaji. Novinkou
v našem programu je rekonstrukce bývalého objektu Elite, který jsme zakoupili do majetku města a
jeho přestavba na „Lékařský dům“. Tímto krokem bychom do budoucna chtěli zajistit, aby zde
občanům byla stále k dispozici tolik potřebná lékařská péče.
Co je podle Vás pro vykonávání funkce starostky nejdůležitější?
Určitě nejdůležitější je mít kolem sebe spolehlivý tým lidí, s nimiž pracujete. Já osobně mám velké
štěstí, protože na našem úřadě přesně takoví lidé pracují. Velkou oporou jsou mi především pan
místostarosta Tomáš Novák (SLK) a tajemník našeho úřadu pan Bedřich Janďourek. Na oba se
mohu plně spolehnout. Neméně důležitá je bezproblémová spolupráce s ostatními zastupiteli.
Konflikty k nimž docházelo v minulém volebním období, byly nepříjemné a myslím, že i zbytečné
a rozhodně byly vyvolávány spíše z osobních důvodů, než proto, že bychom dělali svoji práci
špatně. Ostatně, vzhledem k výsledku voleb to tak pravděpodobně vnímala i většina voličů. V
nynější sestavě zastupitelstva máme i zcela nové tváře a já doufám, že spolupráce s nimi bude
přínosná. Důležité samozřejmě je naslouchat přáním, potřebám a podnětům našich občanů. Ostatně
spousta věcí, které jsme realizovali, vzešla právě ze strany občanů.
To je pravda, v našem městě je skutečně celá řada aktivních občanů s dobrými nápady.
Ano, mohla bych jich vyjmenovat nespočetně, ale nerada bych někoho opomněla. Ve zvláštním
vydání zpravodaje jsem se zmiňovala o tom, jak si vážím všech, kteří se aktivně podílejí na rozvoji
aktivit pro naše občany, ať už se jedná o dubské Veterány, Klub malých Dubáčků, Karate Klub
Beringin, Dubské mažoretky, Foto klub, Rybářský kroužek nebo TJ Slavoj atd. Myslím, že je
skvělé, že si nejen dospělí, ale i děti mohou vybrat z mnoha aktivit. Navíc také ještě reprezentují
naše město na mnoha soutěžích nebo kulturních akcích za hranicemi Dubé. Hrozně jim fandím.
Chtěla jsem se tomuto „neveselému“ tématu vyhnout, když je tento rozhovor doposud laděný
vyloženě pozitivně, ale nedá mi se nezeptat... Bude město pokračovat v obnově městského

hřbitova v Dubé?
Nemyslím, že je to negativní téma. Naopak, to že jsme se pustili do obnovy hřbitova, vidím jako
velice důležitou věc. S novou čelní zdí a kolumbáriem vypadá hřbitov rázem úplně jinak. Hlavně se
nám tak opět na nějakou dobu podařil vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou zbývajícího
volného místa. V současné době připravujeme nový pohřební řád a ceník. Na toto téma rovněž
připravujeme článek do příštího zpravodaje. Po opravě zoufale volají i další části obvodové zdi,
takže jsme zde určitě ještě neskončili. To samé platí i pro zdejší zeleň, i ta si žádá obměny.
A co nedamovský autokemp?
V našem programu zůstává autokemp jako jedna z priorit. Rozvoj cestovního ruchu je pro nás jedno
z klíčových témat. Ve výstavbě dalších nových chatek budeme pokračovat i nadále. Do areálu
autokempu investujeme pravidelně každý rok, ať už se jedná o letní kino, výstavbu chat nebo nákup
nových herních prvků. Myslím, že to, že kemp neskutečně prokoukl, je nepopiratelný fakt.
A co místní komunikace? I ty máte v programu. Jaké akce v této oblasti plánujete?
V nedávné době byla dokončena rekonstrukce úseků místních komunikací v Dubé, ve Dřevčicích a
na Křenově. Rekonstrukcí v uplynulém volebním období prošly také komunikace v Deštné či
Zakšíně. Naši pracovníci opravili komunikaci procházející Panskou Vsí, opravili výmoly na
Nedvězí atd. Některé z menších oprav jsme schopni zajistit vlastními silami, na jiné je třeba využít
odbornou firmu. Výhledově plánujeme řešit celkovou rekonstrukci ulic Školní a Poštovní, to bude
nákladná akce a je třeba při ní spolupracovat např. i se společností SČVK, neboť provézt
rekonstrukci povrchů bez rekonstrukce kanalizace by nemělo význam. Změn tu dozná i šíře
komunikace a chodníků, vyřešit je tu třeba parkování, neboť stáním po obou stranách je tu mnohdy
znemožněn průjezd větším vozidlům.
Chtěla byste závěrem něco vzkázat našim občanům?
Ano, chtěla bych je co nejsrdečněji pozvat na rozsvícení vánočního stromku a zahájení Vánoční
výstavy, a to v sobotu 29. 11. v obvyklou dobu. Pozvánku, kterou jsme připravili, naleznete uvnitř
Dubáčku. Věřím, že se na této oblíbené akci sejdeme v co největším počtu.
Děkuji Vám za příjemný rozhovor a dovolte mi, abych Vám jménem redakční rady do dalších
čtyř let popřála mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Děkuji a slibuji, že udělám maximum proto, aby Dubá nadále vzkvétala a byla pro všechny místem,
kde se bude dobře žít a kam se všichni budou rádi vracet.

