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ZPRAVODAJ
Jedeme dál . . .
Je konec února a Vám se do rukou dostává po delší
odmlce opět „Zpravodaj“ občanského sdružení „Hrádek
potřebuje změny“. „Zpravodaj“ bude občasníkem a měli
byste ho nacházet ve svých schránkách zpravidla 4x v roce.
První letošní číslo, které právě vychází,
přináší
názory členů a příznivců sdružení k současné situaci ve
městě. Věřím, že ve svých článcích budou autoři objektivně
hodnotit nejen úspěchy, ale i možné nezdary a případné
chyby. Závěrem bych Vás všechny chtěl ujistit, že náš
prvotní názor, že “Hrádek potřebuje změny!“ se výrazným
volebním úspěchem nemění .
Petr Maňhal

KRISTYNA a.s. – pohár přetekl !
Jsem jeden ze zakladatelů sdružení HPZ. Před volbami
jsme deklarovali, že překontrolujeme hospodaření všech
společností, kde má město podíl. Na tento záměr jsme
upozorňovali i naše koaliční partnery. Rád bych se dále
zaměřil pouze na společnost KRISTÝNA a.s., kterou
dlouhodobě sleduji. Vedení města doporučilo koncem ledna
2003 představenstvu a.s. Kristýna, aby provedlo
výkonnostní audit společnosti. Tento audit měl ukázat
v jakém stavu přebírá nové vedení města tuto společnost.
Po určité zdržovací taktice přišlo představenstvo ve složení
p. Podlipný, p. Špalek a p. Schierl s jednoznačným
rozhodnutím. O auditu musí rozhodnout zastupitelstvo,
audit není potřeba v tuto chvíli provádět.
Vzhledem k tomu, že město Hrádek nad Nisou vlastní
79% akcií společnosti KRISTYNA a.s., považuji toto
rozhodnutí přinejmenším za podivné. Napadají mě pouze
dvě vysvětlení. Buď má někdo obavy z provedení a výsledků
auditu nebo společnost KRISTYNA a.s. řídí někdo jiný než
představenstvo a ten má navíc také obavy. Je mi jasné, jak
vše asi fungovalo v dobách minulých, kdy městu vládl
„královský pár“. Já bych však, být členem představenstva,
takovouto šachovnici dobrovolně opustil.
Naštěstí v současné době vedou město lidé, kteří se
nebojí pravdy a nejsou na to sami. V pondělí 10. 2. 2003 na
zasedání zastupitelstva inicioval starosta města odvolání
představenstva společnosti KRISTÝNA a.s.. Jaké bylo moje
překvapení, když pro odvolání hlasovali téměř všichni
zastupitelé. Za pověstnou poslední kapku v poháru důvěry
k odvolaným členům představenstva považuji tvrzení, že
jediným problémem ve věci auditu byla otázka financování!
Na 20.3.2003 je svolána mimořádná valná hromada
společnosti KRISTYNA a.s., kde bude zvoleno nové
představenstvo. Prvním úkolem nového představenstva
bude informovat občany o výsledcích auditu. Věřím, že si
budoucí zástupci města v různých společnostech vždy
budou pamatovat, koho zájmy mají hájit. Vždyť hájit zájmy
města znamená hájit zájmy jeho občanů. To je podle mého
názoru trend současného vedení města Hrádek nad Nisou.
Ing. Radek Petr

Postřehy ze zastupitelstva
Uplynulo více jak 100 dnů od komunálních voleb.
Uplynula doba rozhlížení nových radních a tak by se dalo
očekávat, že část občanů našeho města bude zvědavá, jak
si radnice vede. Bohužel, zvědavost v tomto směru se
veřejnosti našeho města vyhýbá. Zvyklost, že splnit svoji
povinnost, odevzdat hlas a ostatní, je záležitostí jiných,
přetrvává. Je jedno koho jsme volili, zda jsme dali důvěru
"staré radnici" nebo "nové". Dali jsme hlasy těm, kteří nás
dokázali přesvědčit, že oni jsou ti, kteří dokážou vést rozvoj
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našeho města s otevřeností k veřejnosti. Měli bychom být
ochotni sledovat,
jak se realizují představy našich
poslanců a zda sliby dané na předvolebních setkáních
nejsou stále jenom sliby. Všichni slibovali a nebylo toho
málo. Prioritní byl rozvoj města s optimálním využitím
financí a všech prostředků města, které jsou k dispozici. Na
základě těchto slibů by se dalo očekávat, že se za dobrou
věc postaví všichni a to bez ohledu na to, zda v těchto
volbách vyhráli nebo, se dostali do role opozice. Zájem by
měl být přece stejný. Je tomu tak?
To se ale nedovíme nikde jinde, nežli na jednáních
zastupitelstva, kde jedině na konfrontacích a diskuzích
jednotlivých stran můžeme poznat, jaký je skutečný zájem
zastupitelů. Jedině potom za nimi můžeme přijít a ptát se
na rozhodnutí, která udělali proti vaším představám. Zatím
je skutečnost taková, že kopíruje naši parlamentní scénu.
Poslance parlamentu vidíme jenom jednou za 4 roky, na
krátkou dobu a často se ani nedostaneme k tomu, co
bychom jim chtěli sdělit. Naše zastupitele máme denně na
dosah a můžeme požadovat jejich vysvětlení. Můžeme chtít,
aby realizovali naše představy nebo nám vysvětlili
nereálnost našich požadavků. Musíme se však zbavit
netečnosti a nezájmu. Já mohu konstatovat, že se dění na
radnici dává do pohybu. S uvážlivým rozmyslem a na
druhou stranu jistě asi ne bez chyb, ale zvažme to pozitivní.
V Hrádku se našli mladí lidé, "na které naše generace
seniorů tak málo věří". Jsou to lidé, kteří s plnou silou, s
ideály, s optimistickým mládím, s představami o našem
městě a bez kompromisů říkají, jak si myslí, že by
mělo město vypadat.
Zviditelňují se představy těch, kteří dávají věci do
pohybu, ale také těch, kteří se rozhodli sednout na páku
brzdy. Měli bychom být ochotni pomoci tam, kde se dávají
věci do pohybu a pomáhat rozkrýt činnost ve městě v
minulosti i současnosti.
Pozitivní pohyb vidím třeba v tom, že na naši kritiku
a. s. Kristýna a Technických služeb, které v minulosti bylo
dost, zareagovala radnice prosazením objednáním auditu.
Ten bude posuzovat nejenom správnost účetních operací,
ale i účelnost vynaložených prostředků. Výsledky auditů
budou známy ve 2. čtvrtletí 2003 a tak počkáme na
výsledky. Věřím, že při projednávání auditů bude naše
veřejnost ochotná jednání se zúčastnit a případné
nesrovnalosti si vyjasnit. Radnice nemá důvod cokoliv
zkreslovat a jistě uvítá co nejširší účast veřejnosti. Na
únorovém jednání zastupitelstva byly odvoláni zástupci
města, kteří pracovali v a.s. Kristýna a v a.s. Pískovny. Byli
zvoleni noví zástupci do těchto orgánů. Zastupitelstvo
doporučilo zveřejňovat odměny, které zastupitelé ročně
pobírali za činnost ve společnostech. Věřím, že reakce
poslanců kterých se to týká budou zveřejněny.
A ještě pár slov k minulosti. V letech 199697
pronajalo město a. s. Pískovny pro těžbu pozemky za 1,185
mil. Kč a 1,258 mil. Kč. Myslím, že nebylo co kritizovat, vše
bylo v pořádku. Co není v pořádku jsou obchodní vztahy
města v dalších letech. Kdyby pokračovaly vztahy mezi
městem a a.s. Pískovny stejně jako v předchozích 2 letech,
získalo by město za roky 1998 až 2002 6 mil. Kč. Město je
získalo. Byl to ale zisk z pronájmu a prodeje pozemků,
takže v roce 2002 mělo město za pozemky opět kolem 6
mil. KČ. Jenom s tím rozdílem, že pozemky nejsou v
majetku města a tak v příštích letech již žádný 1 mil. ročně
za pronájem! Ing. Faltus byl z funkce v představenstvu v
a.s. Pískovny Hrádek odvolán. Není bez zajímavosti, že při
nové volbě byl ochotný znovu sám sebe do této funkce
navrhnout… Každý ať si úsudek udělá sám.
Myslím, že mohu konstatovat, že všichni kteří jsme
dali hlas změnám na radnici, jsme rozhodli správně. Jenom
nemohu strávit, že předseda KV KSČ dělá předsedu
kontrolního výboru. Bylo mi to vysvětleno, ale přesto mi to
vadí !
Ing. Václav
Trkola
Pokračování
na 2 straně

Za vodou ?
Nedávno mi manželka s potěšení vyprávěla o svém
rozhovoru s kamarádkou. Dozvěděla se, že už jsme „za
vodou“, protože jsem se stal radním. Nedlouho potom jsem
zaslechl další novinku:“ Radní berou 20 tisíc, jó ty se maj!“
Protože jsme se nejednou snažili na stránkách tohoto
zpravodaje nalézt a popsat, kolik je pravdy na některých
fámách, pokusím se popsat i tuto. Ze zastupitelstva města
v počtu 25 členů jsou zvoleni  starosta, místostarosta a 5
radních. Zastupitelstvo se schází 1 x měsíčně a řeší se zde
závažnější a globálnější úkoly města. Rada města včetně
starosty a místostarosty se schází každý druhý týden a je
pověřena celkovým řízením města, přípravou materiálů pro
zastupitelstvo a plněním úkolů zadaných zastupitelstvem.
Objem materiálů, které musí člověk probrat a
prostudovat v zákonné návaznosti tak, aby mohl jako radní
zodpovědně rozhodovat, je opravdu nemalý. Doba a
okolnosti převzetí řízení města nás vyloženě nutí chvátat a
to nejen v otázkách dalšího fungování Hrádku. Mnoho věcí
je na začátku našeho působení nutno udělat okamžitě a to
včetně kontrol, výměn řídících pracovníků a oprav chyb
minulých. A tak jednání rady města trvají i 8 hodin
(poslední od 16:00 do 24:00). Přičtuli k tomu jednání
zastupitelstva, přípravu materiálů, jednání komisí rady a
výborů zastupitelstva, je těch hodin celkem dost.
A nyní již k těm penězům. Zastupitel dostává po
zdanění 340, Kč měsíčně a radní 1.110, Kč měsíčně za
obě dvě funkce. Žádné jiné peníze nejsou, takže žádný velký
„job“ se nekoná. Spíše služba občanům a městu, alespoň
tak to vidím já.
Ing.Kamil Krečman, člen rady

města

Člověče nezlob se . . . a spol.
V naší rodině hrajeme poměrně často různé hry, ať
kostky, či pexeso nebo člověče nezlob se. Samozřejmě, že
chce každý vyhrát a stejně tak je jasné, že nikdy nevyhrají
všichni. Ten, kdo prohrál se většinou lituje výkonem hodným
profesionálního herce. Nebo nám rádoby mstivě slibuje
odplatu. Nebo prostě nepromluví.
Každý z nás má svůj vlastní způsob, jak se vyrovnat
s porážkou. Žádný to však nebere až tak osobně. Situace se
však zcela mění ve chvíli, kdy s námi začnou hrát děti. Potom
je každá výhra fenomenálním triumfem. Jejich obličeje září
vítězstvím a ten, kdo prohrál, je vítězem velkoryse utěšován.
A na druhou stranu, se každá prohra stává velkou tragédií.
Slzy tečou, vztek roste, dobrá nálada je zcela pryč. A dvakrát
za sebou prohrát – to někdy může pokazit celý den. Člověk
se musí naučit vyhrávat i prohrávat. A tak se hrou učíme pro
život a vytvářejí se naše budoucí reakce. Hledáme různé cesty
jak dosáhnout toho, co jsme si předsevzali, jak se vyrovnat
s prohrami i vítězstvími, jak dosáhnout svého cíle. Vítěz,
který se rochní ve svém triumfu, kazí hru stejně jako
poražený, který vztekle vše smete ze stoluí nebo se utápí
v sebelítosti.
Proč je pro nás tak těžké přiznat si prohru a jít dál?
Možná jsme se jen ještě nenaučili to, že hodnota života
člověka se nepočítá podle skóre výher a proher, a že i každá
výhra a prohra má svůj smysl na cestě k cíli. A tak přeji nám
všem odvahu i rozvahu, nadhled i hráčské nasazení a umění
přiznat si porážku i sílu zkusit to znovu,  přátelé her a výher
dětských i životních.
ThMgr. Hedvika Zimmermannová, místostarostka

Kontrola patří opozici
Když jsem na podzim loňského roku kritizoval práci
kontrolního výboru Zastupitelstva města a jmenovitě
předsedy výboru p. Schierla – KSČM, vedly mě k tomu
jasné důvody. Podle mého názoru nebyla nedostatečná vůle
kontroly v některých tématech provést. To jsem měl
příležitost osobně vyhodnotit při práci v tzv. rozšířené
kontrolní komisi. Možná proto někteří z Vás nerozumí
tomu, proč byl předsedou výboru zvolen opět p. Schierl.
Před volbami jsme prezentovali svůj názor, že kontrola
patří opozici. Byli jsme připraveni tuto úlohu jako opozice

převzít a očekávali jsme, že podobně k tomu přistoupí i
ostatní subjekty v zastupitelstvu. To znamená některá ze
stran, která není zastoupená v městské radě.
Bohužel
k tomu nedošlo. Kdo sleduje zasedání zastupitelstva ví, že
s volbou předsedy KV byly problémy. Na prosincovém jednání
zastupitelstva nebyl ze strany opozice žádný návrh na
obsazení této funkce. Měli jsme představu, že předseda KV
bude navržen sociální demokracií, a to vzhledem k tomu, že
jejich názory na řadu problémů z minulého volebního období
jsou podobné našim.
Na dalším jednání ZM, které se konalo v lednu, byl
k mému překvapení na předsedu KV navržen p. Schierl.
Nebyl navržen stranou, za kterou byl zvolen  tzn. KSČM, ale
byl navržen sociálními demokraty, kteří tuto funkci
neobsadili. Je to samozřejmě jejich svobodné rozhodnutí,
jenom mi trochu nekoresponduje s jejich předvolebními hesly
a názory. Chápu jejich zklamání z povolebního vývoje,
nechápu ale jejich postoj právě v takových otázkách, jako je
tato. Aneb „každá opozice má takového předsedu kontrolního
výboru, jakého si zaslouží“.
Mohli jsme samozřejmě prosadit do čela kontrolního
výboru svého zástupce, to by ale jeho význam degradovalo.
Myslím si, že je jasné, že kontrolovat by měla opozice. Pokud
vedení města činí určité kroky a opozice k nim samozřejmě
může mít i výhrady, je právě kontrolní výbor určitý
mechanismus, který ji umožňuje dokázat, že její názory jsou
ty pravé. Zastupitelský klub HPZ bude pečlivě sledovat práci
kontrolního výboru. Naším cílem je otevřená komunální
politika, a proto nebudeme práci kontrolního výboru
komplikovat. Pokud ale kontrolní výbor pracovat nebude a
jeho činnost bude nedostatečná, navrhneme odvolání jeho
předsedy a případně výměnu členů.
Martin Půta, starosta města

Rozpočet města
Vážení spoluobčané, již uplynul první měsíc nového
roku a práce na rozpočtu města vrcholí. Možná se ptáte, jak
je možné, že rozpočet bude připraven až nyní. Důvod je
jednoduchý, finance, které tečou přes kraje do naší obce,
byly schváleny krajským zastupitelstvem až v lednu, takže
finanční odbor města se dověděl výši rozpočtového příjmu
až těsně před jeho koncem.
Rozpočet bude schválen jako vyrovnaný. Investice,
které budou realizovány, byly rozjednány a schváleny ještě
minulým zastupitelstvem. Bohužel musím konstatovat, že
na rozsáhlejší akce nebudou peníze. Koaliční strany se
dohodly, že přistoupí k rozpočtování opatrně, bez
zbytečných výdajů, s tím, že v polovině roku bude jasněji ve
věci financování škol, což je pro městský rozpočet novinkou
a také zda se podařilo uspořit v běžném chodu města. Už od
počátku jsou řešeny otázky, jak a kde ušetřit tolik potřebné
finanční prostředky.
Nové investice ve městě zůstávají otázkou. Dluhy,
které nám zanechalo minulé vedení, jsou zhruba na úrovni
poloviny ročního rozpočtu města a budou spláceny ještě
řádově desítky let. To znamená, že se musíme v dalších
letech spolehnout převážně na příjmy města a snažit se
uspořit nebo získat dotované projekty. Po prvních měsících
je rovněž zřejmé, že projekty, realizované v minulých letech
odčerpaly finanční prostředky města natolik, že již nezbylo
na nutné opravy, takže některé objekty města jsou v
havarijním stavu. Troufám si říci, že jen oprava těchto
objektů v tomto volebním období by byla velkým úspěchem.
Za první úspěch lze považovat jednání o převedení
některých starších úvěrů na výhodnější podmínky. Pokud
se jednání podaří úspěšně dokončit, uspoří město v příštích
deseti letech cca pět milionů korun. Jednou z nabídek
banky bylo i navýšení úvěru o tyto prostředky, takže by bylo
možné je využít najednou k realizaci investičního cíle, který
bude pečlivě vybrán. Zastupitelstvo podpořilo možnost
získání těchto financí hlasováním. Jedním z dalších cílů je
zvážit možnosti restrukturalizace majetku města, například
zhodnocením držených akcií. Právě probíhající jednání s
investorem také otevírají nové možnosti rozvoje areálu
Kristýny. Jsme stále na začátku a usilovně pracujeme na
realizaci předsevzatých cílů a věřím, že se nám to podaří.
Petr Pokorný, předseda finančního výboru

