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Články vyjadřují názory a postoje členů občanského sdružení „Hrádek potřebuje změny!“

Vážení čtenáři . . .
V měsíci březnu jsme Vás poprvé oslovili dopisem, s cílem,
nabídnout Vám náš pohled na dění v Hrádku nad Nisou. Naše možnosti
jak Vás informovat jsou poměrně omezené, proto jsme se rozhodli
vydávat tento Zpravodaj. Bude se jednat o informační občasník, který
bude vyjadřovat názory, postoje a návrhy občanského sdružení „Hrádek
potřebuje změny !“. Vydávání a distribuce Zpravodaje je založena na
dobrovolné práci a omezených finančních prostředcích sdružení, proto se
omlouváme za jeho omezený rozsah a amatérské provedení.
Vydáváním Zpravodaje, chceme přispět ke změnám v našem
městě, k šíření svobodných myšlenek, nových názorů a k prezentaci.
nových pohledů na problémy našeho města. V souladu s cíli občanského
sdružení budeme na stránkách Zpravodaje vytvářet také prostor pro lepší
komunikaci občanů s volenými zástupci.
V prvním čísle Zpravodaje najdete zprávu o dosavadní činnosti
sdružení, informaci o průběhu a výsledcích petice „Za vytvoření dvou
volebních obvodů pro volby do zastupitelstva města Hrádku nad Nisou“,
text otevřeného dopisu členům Městského zastupitelstva, týkající se
dostavby Horního náměstí a několik dalších informací.
Dovolte mi ještě, abych Vás seznámil se zkušeností získanou
během některých setkání s občany našeho města. Žijeme již 12 let ve
společnosti, která buduje své demokratické struktury, a ve které je
svoboda slova a projevu zaručena Ústavou ČR. Nevěřím, že v dnešní
době by se lidé měli bát vyslovit svůj názor, nebo veřejně podpořit
myšlenky, se kterými souhlasí. Přesto jsem se během petiční akce „Za
vytvoření dvou volebních obvodů pro volby do zastupitelstva města
Hrádku nad Nisou“, setkal s lidmi, kteří se báli vlastní názor zveřejnit.
S myšlenkou vytvoření dvou volebních obvodů souhlasili, ale z důvodu
určitých obav ji odmítli podpořit podpisem. Věřím tomu, že tyto obavy
jsou zbytečné a jsou pozůstatkem minulosti.
Rád uvítám Vaše připomínky k uveřejněným článkům, Vaše názory,
myšlenky a ohlasy. Pokud Vás Zpravodaj zaujme, děkuji Vám předem
rovněž za jeho další distribuci.
Martin Půta ml., Hrádek n.N.

Dva volební obvody
Podle našeho názoru by mělo vytvoření dvou volebních obvodů
znamenat přiblížení rozhodování o budoucnosti města Hrádku n. N. zpět
k občanům. Proto byla jednou z prvních aktivit členů občanského
sdružení „Hrádek potřebuje změny !“ petice „Za vytvoření dvou volebních
obvodů pro volby do zastupitelstva města Hrádku nad Nisou“. Občané
města měli možnost se během petiční akce seznámit s následujícím
návrhem na změnu volebního systému.

NAVRHOVANÉ ZMĚNY

VOLEBNÍHO SYSTÉMU

Současný systém voleb do zastupitelstva s jedním volebním
obvodem pro celé město Hrádek nad Nisou nedává spoluobčanům
z okrajových částí města příliš šancí zvolit své zástupce do městského
zastupitelstva. Navrhujeme, aby okrajové části města měly své
zastoupení v městském zastupitelstvu a jejich zástupci mohli prosazovat
pohledy a názory obyvatel těchto částí na budoucnost města.
Myslíme si, že bez přímého zastoupení v samosprávě města se tito
občané cítí být na okraji zájmu, bez možnosti ovlivňovat budoucnost části
obce, ve které žijí. Samospráva v našem městě by měla více zastupovat i
názory občanů Dolního a Horního Sedla, Dolní Suché, Oldřichova na
Hranicích, Uhelné a Václavic. Navrhujeme vytvoření dvou volebních
obvodů pro volby do zastupitelstva města Hrádku n.N. v souladu
se zákonem č.491/2001 Sb.
obvod č.1 – Hrádek  město, Donín, Loučná  6.100 ob.  20 zastupitelů
obvod č.2  Oldřichov n.H., D. a H. Sedlo, D. Suchá, Uhelná, Václavice
1.100 ob.  5 zastupitelů
Zákon O obcích č.128/2000 Sb. umožňuje v obci s 3.000 až 10.000
obyvateli zvolit maximálně 25 zastupitelů. Zákon č.491/2001 Sb. O
komunálních volbách zároveň určuje minimální možný počet volených
zastupitelů pro jeden volební obvod na 5. Poměr zastupitelů (20:5) v námi
navržených volebních obvodech je v souladu s těmito dvěma zákony a
přibližně odpovídá počtu obyvatel v jednotlivých částech města.

PRŮBĚH PETIČNÍ AKCE
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „HRÁDEK POTŘEBUJE ZMĚNY !“
Na základě několikaměsíčních diskusí skupiny občanů nad situací
ve městě bylo založeno občanské sdružení „Hrádek potřebuje změny !“.
Registrace o.s. byla Ministerstvem vnitra ČR provedena v březnu 2002.
V současné době má sdružení 4 členky a 17 členů, nejen ze samotného
města, ale i z jeho okrajových částí. Vstupem do sdružení se tito lidé
vzdali pohodlí anonymní kritiky a chtějí osobně přispět ke zlepšení stavu
našeho města. Ve sdružení se sešli většinou mladí lidé, bez dosavadních
zkušeností z politikou, kteří ale chtějí v Hrádku nad Nisou žít, a mají
vlastní představy o budoucnosti města.
Netvrdíme, že všechno ve městě je špatné, byla uskutečněna řada
prospěšných věcí a s řadou kroků vedení města souhlasíme. Nemůžeme
ale zavírat oči před tím, co se nám nelíbí, a na co máme zásadně jiný
názor. Rozhodli jsme se proto vytvořit kandidátku pro podzimní
komunální volby. Na základě pozitivního volebního programu chceme
oslovit obyvatele Hrádku n.N. a jeho okrajových částí.
Především však ty, kteří nejsou ze současným stavem města
spokojeni, ale také skupinu lidí, kteří jsou k situaci naprosto apatičtí a
svůj názor vyjádří tím, že nejdou volit, protože mají pocit, že tím stejně nic
nezmění (až 60% voličů  volby 1998). I v případě že ve volbách
neuspějeme a nezískáme od voličů dostatečný mandát pro účast
v zastupitelstvu, chceme nadále pracovat tak jako nyní, a dál poukazovat
na problémy občanů a prezentovat své názory a návrhy.
Naším cílem je být po volbách konstruktivní, tvrdou a férovou
opozicí, schopnou nabízet alternativní řešení a ochotnou podpořit
rozumné návrhy ostatních stran. V případě volebního úspěchu jsme
připraveni převzít odpovědnost za stav města. Sdružení nabídne voličům
kandidáty, kteří budou v samosprávných orgánech města schopni
pracovat, prosadit nové názory, a kteří nezapomenou čí zájmy zastupují.
Jsme prý jen skupina mladých idealistů. Ideály ale podle nás do
politiky patří. Politika, ze které se ideály vytratily je pouhou technologií
moci, sloužící k prosazování názorů a zájmů úzkých vládnoucích skupin.
Tento stav chceme změnit a dát občanům možnost vyjádřit se
k problémům a v důležitých otázkách o nich rozhodovat. Orgány města
se budou muset naučit s občany lépe komunikovat, vést s nimi diskusi, a
ne jenom informovat o svých rozhodnutích.
Tímto článkem chceme oslovit i Vás. Nejsme uzavřený klub, zveme
všechny občany, kteří mají podobné názory jako my k práci ve sdružení.
Společně budeme pracovat na rozvoji našeho města, tak aby se nám
v něm žilo co nejlépe.
mp & pp

Od začátku března do poloviny dubna letošního roku proběhla
podpisová akce na podporu našeho návrhu. Snažili jsme se oslovit hlavně
občany žijící v okrajových částech města, kterých se tato problematika
nejvíce dotýká. Petiční akci hodnotíme jako poměrně zdařilou, vždyť ji
podepsalo celkem 874. Kromě menší podpory na Dolním a Horním Sedle
jsme peticí oslovili nezanedbatelnou část voličů z okrajových částí města,
srovnatelnou s volební účastí v komunálních volbách v roce 1998.
Byli jsme příjemně překvapeni i podporou v samotném městě
Hrádku n.N., které nebylo vysloveně cílem petice. Svědčí to o tom, že
myšlenka vytvoření dvou volebních obvodů oslovila poměrně širokou
skupinu voličů našeho města, kterým nepřipadá současný systém
rozhodování spravedlivý. Přesné výsledky petice jsou uvedeny
v následující tabulce.
část obce
počet
Hrádek nad Nisou
Oldřichov na Hranicích
Václavice a Uhelná
Dolní a Horní Sedlo
Dolní Suchá
ostatní (mimo město Hrádek n.N.)
podpisy nezapočítané pro formální nedostatky
CELKEM

DVA VOLEBNÍ OBVODY –

podpisů
491
88
107
14
79
44
51
874

PRO A PROTI

Samozřejmě , že se objevily i názory zdůrazňující nedostatky
navrhovaných změn, které před Vámi nechceme ukrývat. Pojďme se teď
společně podívat na čtyři zásadní argumenty proti návrhu, zároveň Vám
tím chceme vysvětlit i klady, které mohou změny přinést.
1. „Nevíme jestli dva obvody chtějí všichni občané Hrádku n.N.“ –
Nikdy jsme netvrdili, že petici podporují všichni občané. Ti kteří ji
podepsali náš návrh podporují. Patrně existuje i skupina obyvatel, kteří
s návrhem nesouhlasí, je otázkou jak je početná. Naštěstí doba, kdy
všichni museli myslet stejně, je navždy pryč. Myslíme si, že návrh přinese
více kladů než záporů, ale neupíráme nikomu právo myslet si opak.
2. „Občané z okolních vesnic si nebudou moci zvolit starostu“ Tento
argument zapomíná na to, že volba starosty není přímá, což znamená,
že občan žádným způsobem nemůže podle volebního zákona přímo určit,
koho by chtěl za starostu. Jistě víte, že pokud některý z kandidátů získá
pokračování na straně 2
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Občanské sdružení „Hrádek potřebuje změny !“ zaznamenalo
náznak svého prvního malého úspěchu. Na schůzi občanského sdružení
ve Václavicích bylo občany žijícími na Uhelné požadováno řešení
problému základní dopravní obslužnosti této části Hrádku nad Nisou.
Celý problém se táhne již několik let, v současné době z Uhelné do
Hrádeckých škol dojíždí 13 dětí. Nyní jsou nuceny celý rok, a to za
jakéhokoliv počasí, docházet z Uhelné na autobusovou zastávku do
Václavic, která je vzdálená 3 km. Používaná cesta navíc není osvětlená.
Na základě jednání s místostarostou města Mgr.Poláčkem, bylo
přislíbeno řešení problému zajištění dopravní obslužnosti pro děti školou
povinné z Uhelné.
Celý problém nebyl podle slov p.Poláčka doposud řešen především
proto, že se o něm nevědělo. Pokud vznikají problémy díky malé
informovanosti volených zástupců občanů, je to jen další důvod, proč by
lidé z okrajových částí měli dostat šanci, zvolit si své zástupce do
zastupitelstva Města Hrádku n.N.
Slavomír Hartman, Václavice

Občanské sdružení „ Hrádek potřebuje změny !“
Sídlo: Anglická 121 (budova Regula Term), Hrádek nad Nisou, 463 34
Složení výboru :
Martin Půta ml. , předseda výboru
mgr. Daniela Bartošová, místopředsedkyně výboru
Petr Vinklárek, člen výboru
Slavomír Hartman, člen za okrajové části
ing. Kamil Krečman, ekonom sdružení
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Petice byla zastupitelstvu města Hrádku nad Nisou podána dne
15.4.2002 , odpovězeno na ní bylo v zákonné lhůtě dne 13.5.2002. Rada
města na svém 76. zasedání dne 2.5.2002 petici projednala a svým
usnesením konstatuje, že problematika počtu volebních obvodů a počtu
členů zastupitelstva pro volební období 2002 – 2006 bude projednávána
na červnovém zastupitelstvu města dne 18.6.2002.
Vyzýváme všechny občany, kteří si stejně jako my myslí, že klady
navrhovaných změn jednoznačně převažují nad nevýhodami, aby se
tohoto jednání zastupitelstva zúčastnili a tím vyjádřili svou podporu
navrženým změnám volebního systému.
Občanské sdružení „Hrádek potřebuje změny !“ chce ještě před
tímto jednáním zastupitelstva města oslovit jednotlivé zastupitele, s cílem
ještě jednou prodiskutovat přínos navržených změn pro budoucnost
města a získat jejich podporu při hlasování o návrhu. Věříme, že se nám
podaří oslovit většinu zastupitelů a návrh nebo jeho modifikace bude
přijat. O průběhu a výsledku jednání Vás budeme informovat v dalším
čísle Zpravodaje.
kk & mp
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Horní náměstí  stavět nebo nestavět?
lic

DVA VOLEBNÍ OBVODY pokračování ze strany 1

nejvíce chlasů, nemusí ještě být zvolen starostou. Starosta je totiž volen
.
.d o
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zastupiteli
a jeho volba je otázkou utvoření koalice a tedy záležitostí
dohody kandidujících stran. Je tedy možné, že starostou může být zvolen
i zastupitel z 2.volebního obvodu.
3. „Občané z okolních obcí nebudou moci ovlivnit složení
zastupitelů za město (ve volebním obvodu č.1)“ –platí to i obráceně,
obyvatelé města nebudou nijak zasahovat do složení zastupitelů ve
volebním obvodu č.2 – za okrajové části. Každý bude volit ve volebním
obvodu ve kterém žije. Pokud ale dojde k zachování jednoho společného
volebního obvodu znamenalo by to 100 % jistotu, že v zastupitelstvu
nakonec nikdo z okrajových částí nebude a to ani v případě, že třeba na
Dolní Suché dostane hlas od 80% voličů. O tom jasně vypovídají volební
výsledky z posledních dvou komunálních voleb – od roku 1994 nejsou
okrajové části města v zastupitelstvu. Podle nás je tato situace
nesprávná, dlouhodobě neudržitelná a je třeba ji změnit.
4. „Není zaručeno, že bude do zastupitelstva města zvolen zástupce
každé okolní části“ – Záleží hlavně na volební účasti v jednotlivých
okrajových částech města. Pokud lidé v některé okrajové části ke
komunálním volbám nepřijdou a nevysloví se ke složení pětičlenného
zastupitelstva 2.volebního obvodu, vzdávají se tím možnosti si svého
zástupce zvolit ve prospěch jiných částí, kde bude volební účast vyšší.
Ideální stav, kde by každá část (např. Dolní Sedlo) volila jednoho
zastupitele, není bohužel podle platného volebního zákona možný.
Přesto je zřejmé, že člověk žijící např. v Oldřichově má
k problémům lidí z Václavic blíže, než občan z města. Toto tvrzení
vychází z poznatků a zkušeností získaných na veřejných schůzích
našeho sdružení, kde byly občany okrajových částí prezentovány.
Problémy lidí jsou v jednotlivých okrajových částech podobné.
Navrhovaná změna systému voleb přinese okrajovým částem pět
míst v zastupitelstvu a řečeno prostou matematikou první třídy ZŠ pět je
víc než nula. Dojde tak k přiblížení rozhodování k občanům. Občané
budou mít ke svému zastupiteli blíže, bude to nejspíše člověk ze
sousedství, který má jejich důvěru a koho dobře znají. Nebude to jako
dosud člověk, který žije v jiných podmínkách, má jiné starosti a problémy
a okrajové části ho zajímají jenom těsně před volbami, v době konání
předvolebních mítinků.
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Na jednání zastupitelstva města Hrádku n.N. 16.4.2002
zastupitelům a přítomným občanům objasněn záměr firmy Kendík odkoupit
od města pozemek před prodejnou Junior na Horním náměstí. Firma
plánuje doposud volné nároží zastavět a zároveň provést dostavbu
stávající samoobsluhy Junior. Stavba na pozemku je v souladu s platným
územním plánem města. Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemku a
nabídka prodeje pozemku byla v řádném termínu vyvěšena na úřední
desce města. O prodeji pozemku bude zastupitelstvo města jednat na
dalším zasedání 18.6.2002. Tolik strohá informace k problému.
Obyvatelé města však mají na dostavbu nároží různé názory. Na
jedné straně dojde k využití nezastavěného pozemku a vyřešení vzhledu
samoobsluhy, na straně druhé bude zastavěna jediná „zelená“ plocha na
náměstí a dojde ke změně jeho celkového vzhledu.
Chceme přispět k nastartování veřejné diskuse na toto téma. Nejsme
zásadně proti stavbě v této lokalitě, ale je nutné stanovit za jakých
podmínek bude realizována a pečlivě zvážit co v budoucnu přinese
obyvatelům města. Obyvatelé by měli dostat prostor vyjádřit se
k plánované stavbě v centru města. Postoj občanského sdružení k této
plánované dostavbě jsme se rozhodli členům zastupitelstva města Hrádku
n.N. objasnit v otevřeném dopise, který zde zveřejňujeme.
jt

OTEVŘENÝ DOPIS K

DOSTAVBĚ HORNÍHO NÁMĚSTÍ

Členům Městského zastupitelstva  Vážená paní, vážený pane,
obracíme se na Vás jako na člena zastupitelstva města Hrádku na Nisou
ve věci prodeje pozemku p.p.č.49, k.ú.Hrádek, na Horním náměstí před
samoobsluhou Junior. Na příštím jednání zastupitelstva Města se bude
rozhodovat o prodeji tohoto pozemku. Nyní se jedná pouze o koupi
pozemku, ne o stavbu samotnou, ale postup každého investora jasně
směřuje k realizaci jeho plánů a k návratu investovaných finančních
prostředků. Představy investora byly na jednání zastupitelstva města dne
16.4.2002 prezentovány zástupkyní firmy Kendík. Podle jejích slov firma
Kendík plánuje přístavbu objektu samoobsluhy Junior s tím, že v přízemí
zvětší prodejní plochu samoobsluhy, v patře objektu nabídne kancelářské
prostory a v podkroví vytvoří 9 malometrážních bytových jednotek.
Nemáme v úmyslu zpochybňovat usnesení orgánů Města ani nejsme
zásadně proti plánované stavbě. Chceme Vám předložit jen několik návrhů
a připomínek k této problematice.
Podle našeho názoru dostavba nároží Horního náměstí výrazně
ovlivní jeho vzhled. Z tohoto důvodu se domníváme, že je nutné získat pro
tento záměr obyvatele města. Bylo by vhodné, aby byla veřejnost o
plánech investora informována. Navrhujeme uskutečnit architektonickou
soutěž na řešení tohoto prostoru, samozřejmě se zachováním představ
investora projektu. Mezi návrhy by neměla chybět varianta bez zástavby
nároží. Na této soutěži by mělo s investorem spolupracovat Město Hrádek
nad Nisou, k návrhům by měla mít možnost se vyjádřit veřejnost –
například formou ankety v měsíčníku Hrádecko.
Každý kdo navštíví Hrádek nad Nisou, si povšimne skutečnosti, že
Horní náměstí funguje hlavně jako parkoviště pro obyvatele a návštěvníky
města. Myslíme si, že jedním z úkolů zastupitelstva je tento stav změnit a
vytvořit zde prostor , který bude sloužit jako příjemné místo pro setkávání
obyvatel a návštěvníků města, s možností letního posezení v „zahrádkách“
před restauracemi. Víme, že existují 3 varianty architektonické studie
náměstí, na kterých jsou takové změny navrhovány . V rámci této studie je
řešeno ozelenění náměstí, oddychová místa, fontánky a ostatní drobná
architektura. Je jen škoda, že s architektonickou studií nebyla veřejnost
seznámena. Pokud bude dostavbou nároží zahájena realizace záměrů
této studie, vzhledu města to může jen prospět. Obáváme se však toho, že
po prodeji pozemku a dostavění nároží nedojde k realizaci některé
z variant architektonické studie a náměstí zůstane pouhým parkovištěm u
supermarketu. Navíc dojde k optickému zmenšení a změně prosvětlení
prostoru náměstí a bude to znamenat i konec zeleně na náměstí.
Uvítáme, pokud bude návaznost dostavby nároží a realizace
„zklidnění“ náměstí podle architektonické studie deklarována například
formou usnesení Městského zastupitelstva. Zároveň by bylo vhodné
veřejnost informovat o architektonické studii náměstí, včetně časového
harmonogramu realizace tohoto projektu.
Navrhujeme, aby prodej tohoto pozemku byl pozastaven do doby,
než na téma dostavba a zklidnění náměstí proběhne veřejná diskuse
s občany města, kde by mohly být předloženy různé varianty řešení
plánovaného objektu. Jednotlivé navrhované body by se potom měly stát
součástí smlouvy o prodeji tohoto pozemku.
Věříme, že se budete našimi připomínkami zabývat a že je při svém
rozhodování vezmete v úvahu. Jedná se o citlivou otázku, na jejímž řešení
by se měla v co největší míře zúčastnit veřejnost. Rozhodně by to přispělo
nejen k vyřešení otázky dostavby nároží na Horním náměstí, ale i ke
zlepšení celkového názorového klimatu ve městě Hrádku nad Nisou.
Výbor o.s. „Hrádek potřebuje změny !“ 10.5.2002.
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