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 1. Martin Půta 

 31 let,  vedoucí výroby,  Hrádek nad Nisou  

2. MUDr. Radomír Sekvard  
 47 let,  zubní lékař, Hrádek nad Nisou  

3. Petr Vinklárek  
 48 let,  předseda družstva, Hrádek nad Nisou  

4. Ing. Kamil Krečman  
 31 let ,  programátor,  Hrádek nad Nisou  

5. Slavomír Hartman  
 34 let,  ž ivnostník, Václavice  

6. Th.Mgr. Hedvika Zimmermannová  
 36 let, farářka Čs. církve husitské, Hrádek nad Nisou  

7. Milan Slezák  
 29 let,  e lekt rotechnik,  Hrádek nad Nisou  

8. Ing. Petr Pokorný  
 35 let,  výrobní ředitel,  Hrádek nad Nisou  

9. Petr Dlouhý 
 26 let,  sk ladový dělník , Donín  

10. Hana Zůčková 
 34 let,  účetní,  Dolní Suchá  

11. Ing. Radek Petr 
 37 let,  t ruhlář,  Vác lavice  

12. Jiří Timulák  
 23 let,  s tudent VŠ, Hrádek nad Nisou  

13. Mgr. Daniela Bartošová  
 30 let,  farmaceut,  Hrádek nad Nisou 

14. Jiří Ţána 
 43 let,  mist r výroby, Oldřichov na Hranic ích  

15. Stanislav Dlouhý  
 32 let,  obchodní zástupce, Loučná  

16. Jana Vondráčková  
 48 let,  technik , Hrádek nad Nisou   

17. Petr Novák 
 35 let,  manager,  Donín  

18. Štěpán Tichý 
 30 let,  obchodní zástupce, Hrádek nad Nisou 

19. Miroslav Hreha 
 41 let,  podnikatel,  Hrádek nad Nisou  

20. Petr Maňhal 
 37 let,  celník, Hrádek na Nisou  

21. Martin Rusnák 
 30 let,  technik , Hrádek nad Nisou  

22. Jaroslav Jiránek  
 23 let,  s tudent VŠ, Hrádek nad Nisou  

23. Mgr. Miluše Brandová  
 51 let,  ředi te lka ZŠ,  Hrádek nad Nisou  

24. Ing. Pavel Herajn 
 24 let,  s tudent VŠ, Hrádek nad Nisou  

25. Petr Halbich 
 46 let,  s tátní zaměstnanec, Uhelná  

Komunikace a informovanost je  
předpokladem zlepšení stavu města 

 Naším cílem je, aby o rozvoji a budoucnosti města 
rozhodovali sami občané.  

 Každý občan musí mít možnost spolurozhodovat 
o tom, jestli jeho děti budou žít v příjemném prostředí 
nebo budou-li se každý den setkávat s následkem 
některého špatného rozhodnutí svých volených 
zástupců. 

 V případech zásadního rozhodování o budoucnosti 
města podpoříme vyhlášení místního referenda. 

 Pravidelně budeme pořádat setkání a diskuse 
s občany na kterých budeme prezentovat svou činnost 

v zastupitelstvu. 

 Podpoříme zaloţení osadních výborů v okrajových 
částech města, otevřená zůstává otázka dvou 
volebních obvodů.  

 Budeme prosazovat postupné obnovení funkčnosti 
městského rozhlasu  

 Zlepšíme informovanost občanů v okrajových 
částech města  a prosadíme instalaci kopií úřední 
desky. Alternativně chceme informovat občany formou 
rozesílání zpráv SMS na mobilní telefony.  

 Chceme prosadit změny v měsíčníku Hrádecko, dát 
prostor pro vyjádření občanů a prezentaci jejich 
názorů. V Hrádecku budeme s předstihem zveřejňovat 
důležité informace o připravovaných projektech, 
návrzích a chystaných změnách ve městě.  

 Cílem naší práce v zastupitelstvu bude změnit 
současný způsob komunikace mezi vedením města 
a občany 

Nemáme co skrývat -  prosadíme    
otevřenou a průhlednou politiku 

 Prověříme a zveřejníme nakládání s veřejnými 
prostředky z rozpočtu města, přehodnotíme uzavřené 
smlouvy a ukončíme nadstandardní vztahy 

mezi městem a některými firmami. 

 Hospodaření firem s většinovým podílem města musí 
být průhledné a otevřené (např. a.s. Kristýna). 

 Budeme usilovat , aby zastupitelé a představitelé 
města zveřejňovali svou účast ve firmách. Tak bude 
zabráněno střetu zájmů a ovlivňování hlasování. 

 Budeme zveřejňovat jmenovité hlasování zastupitelů 
na jednáních zastupitelstva.  

 Připravíme změnu jednacího řádu zastupitelstva, 
aby umožňil diskusi občanů k  projednávaným bodům. 

Mladí lidé jsou budoucností našeho města 

 Vážným problémem je odchod mladých a vzdělaných 
lidí z našeho města. To je třeba změnit !  

 Chceme poskytnout mladým lidem moţnosti většího 
uplatnění ve veřejném životě města.  

 Budeme podporovat výstavbu „startovních bytů“ 
pro mladé lidi, kteří se snaží osamostatnit a založit 
svou domácnost. 

 Podpoříme preventivní programy pro mladé lidí, 
zaměřené například na protidrogová témata apod. 

 Výstavbou sportovišť, která ve městě chybí (skatepark) 
a zlepšením využití stávajících sportovišť poskytneme 
mládeži více možností k  trávení volného času. 

 Podpoříme zájmovou činnost mládeže v rámci škol  
i mimo školu v oblasti kultury, sportu a ostatních aktivit 

 Uskutečníme výstavbu dětských hřišť ve městě. 
 

V čem budeme pokračovat, 
 na co budeme navazovat 

 Ve spolupráci v rámci Euroregionu Nisa, mikroregionu 
Chrastavsko-Hrádecko a vyuţívání podpory 
z vládních i nevládních finančních zdrojů. 

 Ve výstavbě průmyslové zóny mimo centrum města 
a stavbě silnice E35 na hranice s Polskem 
a Německem. Zároveň budeme hledat vhodné využití 
pro stávající průmyslové objekty (Bekon, Kolora). 

 V realizaci projektů výstavby potřebné  infrastruktury,  
dopravních a inženýrských sítí města. Při budování 
a rekonstrukci infrastruktury města bude postupováno 
podle jasného programu. Řešení inženýrských sítí 
bude prováděno zároveň s opravou povrchů 
komunikací. 

 V bytové výstavbě ve městě. Připravíme alternativní 
moţnosti ke stávajícímu modelu bytové výstavby 
a prověříme stav skutečného vyuţití stávajícího 
bytového fondu. 

 Ve vytváření podmínek pro příchod nových učitelů 

do města Hrádku nad Nisou. 

 V podpoře aktivit směřujících k obnově městského 
kina. Za prioritu rekonstrukce kulturního centra 
Olympia považujeme urychlené obnovení promítání 
kina.  



Co změníme , co budeme prosazovat 

 Zaměříme se na výsledný efekt práce Městské 
policie z cílem zvýšit bezpečnost občanů a jejich 
majetku. 

 Zasadíme se o zvýšení bezpečnosti provozu 
na komunikacích města.  

 Chceme zachovat dostupnost zdravotnických 
sluţeb a privátních lékařských praxí. Budeme 
podporovat službu lékařské pohotovosti ve městě 
a zlepšovat podmínky pro práci zdravotnického 
personálu. 

 Změníme přístup města k prováděným stavbám, 
nechceme opakovat současné chyby (supermarket, 
Ruská vila, asijská tržnice v domě patřícím městu, 
nástavba na Liberecké ulici ). 

 Budeme usilovat o realizaci projektu zklidnění centra 
města s přihlédnutím k názorům a potřebám občanů. 

 Ekologie a pomoc přírodě musí být nedílnou součástí 
dalšího rozvoje města. Podpoříme realizaci projektů 
územních systémů ekologické stability, zadáme 
zpracování plánu obnovy a údržby městské zeleně 
a zahájíme jeho postupnou realizaci . 

 Zpracujeme program vyuţití alternativních zdrojů 
energie. 

 Přehodnotíme systém nakládání s komunálními 
odpady. 

 Budeme podporovat zlepšení zásobování, současné 
nákupní prostory jsou nedostatečné. 

 Budeme vytvářet podmínky pro podnikatele a firmy. 
Budeme usilovat o to, aby firmy podnikající ve městě, 
zde měly své sídlo a odvodem daní 
přispívaly do městského rozpočtu. 

 Naším cílem je vybudovat jednotný informační 
systém a značení ve městě. 

 Okrajové části jsou rovnocennou součástí města, 
na jejich rozvoj by měla být použita odpovídající část 
rozpočtu města. 

 Budeme usilovat o zlepšení ţivotních podmínek 
v okrajových částech, zejména zlepšováním dopravní 
obslužnosti, veřejného osvětlení, komunikací, údržbou 
zeleně a rozšířením služeb – např. obnovení obchodů 
na Dolním Sedle, Dolní Suché a v Oldřichově. 

 Vytvoříme fungující systém podpory neziskových 
společenských, sportovních a kulturních 
organizací podle přesně stanovených kritérií. 

 

Sdružení nezávislých kandidátů  

Hrádek potřebuje změny  

 

 

 

Další informace k volebnímu programu : 

internet: http://hradekpotrebujezmeny.unas.cz 

mail:   hradekpotrebujezmeny@centrum.cz 

 

Sdružení nezávislých kandidátů  

Hrádek potřebuje změny  

 

Hrádek nad Nisou potřebuje změny! Potřebuje lidi 
s novými pohledy na budoucnost města, kteří budou 
umět tyto myšlenky  prosadit v  zastupitelstvu, radě 
a vedení města.  

Na kandidátce sdruţení nezávislých kandidátů 
„Hrádek potřebuje změny!“ Vám představujeme lidi 
různých profesí, zájmů a ţivotních zkušeností. 
Všichni ale mají jedno společné, bezprostředně 
spojují svůj ţivot s městem Hrádkem nad Nisou 
a jeho budoucností.  

Nemyslíme si a netvrdíme, ţe vše doposud 
ve městě vykonané je špatné, na řadu dobrých věcí 
jsme připravení navázat. Ačkoliv nejsme politickou 
stranou, rozhodli jsme se vstoupit do komunální 
politiky s vědomím, ţe se z ní vytrácí odpovědnost, 
schopnost a důslednost. Nemůţeme zavírat oči 
před tím, s čím nesouhlasíme a na co máme jiný 
názor. Své schopnosti a zkušenosti jsme připraveni 
pouţít ve prospěch občanů a v zájmu města. 

Ţádáme Vás , abyste přišli do volebních místností 
rozhodnout o budoucnosti. Právě Váš hlas totiţ 
můţe rozhodnout!  

Dejte šanci změnám, které naše město potřebuje.  

ZVOLTE ZMĚNY 

ROZHODNUTÍ JE NA VÁS 

http://hradekpotrebujezmeny.unas.cz/
mailto:hradekpotrebujezmeny@centrum.cz


 

 


