
            Hrádek potřebuje změny 2006
Vážení čtenáři zdravíme Vás uprostřed léta.  Nové číslo Zpravodaje 

věnujeme blížícím se komunálním volbám, ve kterých 20-21.října 2006 
vyberete své zástupce do městského zastupitelstva.

Před  čtyřmi  lety  byl  název  Hrádek  potřebuje  změny!  výstižným 
popisem  stavu,  ve  kterém  se  naše  město  nacházelo.  Také  dnes 
považujeme za logické,  že se voleb účastníme pod stejným názvem. 
Hlásíme  se  tím  k  práci,  kterou  jsme  za  4,5  roku  od  našeho  vzniku 
udělali. Víme také, že je celá řada oblastí, které změny v dalších letech 
potřebují. Člověk, který dospěje k pocitu, že vše co dělá je v naprostém 
pořádku by měl změnit práci a v politice to platí dvojnásob.

 Hrádek potřebuje změny! jsou také konkrétní lidé, kteří po čtyři roky 
pracovali pro město v různých orgánech samosprávy a snažili se svoje 
síly a znalosti  využít  ve prospěch města a obyvatel  jeho jednotlivých 
částí.  Bez  práce  mnohých  z  nich  by  nebylo  možné  některé  věci 
uskutečnit. Těší nás také to, že se do různých aktivit ve městě zapojili i 
lidé, kteří nechtějí mít s politikou nic společného, ale není jim lhostejné 
co  se  děje v  místě kde žijí.  Jsou to  lidé,  kteří  svůj  volný čas věnují 
činnosti  ve  spolcích,  sportovních  a  kulturních  organizacích  nebo  při 
pořádání různých akcí pro děti nebo seniory. Těší nás také to, že se celá 
řada  hrádeckých  podnikatelů  a  firem  zapojila  do  projektů  města  a 
podporuje  další   aktivity  v  něm.  To jsou  lidé,  jejichž  názory  chceme 
v zastupitelstvu i nadále hájit a budeme podporovat jejich aktivity.

Chceme  Vám  představit   lidi,  kteří  se  rozhodli  kandidovat  do 
zastupitelstva  města  za  sdružení  nezávislých  kandidátů  Hrádek 
potřebuje změny! Ve zpravodaji najdete jména těch kteří kandidovali již 
před čtyřmi lety, ale i nová jména lidí, kteří s námi začali v uplynulých 
letech spolupracovat a nyní se voleb přímo zúčastní. Všichni kandidáti 
jsou připraveni věnovat se po volbách konkrétní práci v zastupitelstvu, 
radě nebo jednotlivých výborech a komisích. Mají konkrétní představu 
o tom,  čemu se  chtějí  věnovat  a  čím budou užiteční.  Nikdo není  na 
kandidátce jen do počtu, nebo aby vyplnil prázdné místo v jejím závěru.

Nejsme  politickou  stranou,  prioritou  naší  práce  je  město  a  jeho 
okrajové části.  Proto nám volební zákon ukládá předložit 516 podpisů 
voličů z Hrádku n.N. jako dokladu o tom, že si lidé naší účast ve volbách 
skutečně přejí. Pokud nás chcete svým podpisem podpořit, obraťte se 
prosím na  kteréhokoliv kandidáta uvedeného na kandidátní listině. 

Náš pohled na uplynulé volební období, na to co se nám podařilo a co 
ne a proč Vám představíme v dalších číslech Zpravodaje. Budete v nich 
také seznámeni s naším pohledem na budoucnost Hrádku nad Nisou a 
s naším  volebním  programem.  Ten  je  i  nadále  založen  na  stejných 
zásadách,  kterými  jsme se  snažili  řídit  v  uplynulých  čtyřech letech a 
které  byly  základem  vzniku  sdružení  Hrádek  potřebuje  změny.  Dál 
budeme prosazovat otevřené a průhledné rozhodování, informovanost a 
komunikaci s občany. Naším cílem je, aby o rozvoji a budoucnosti města 
rozhodovali  sami  občané.  Společně s  Vámi  chceme dosáhnout  toho, 
aby byl Hrádek nad Nisou městem pro lidi, kteří v něm žijí.

Za o.s. Hrádek potřebuje změny!  Martin Půta, Donín

Kdo jsme a co chceme
Seznamte se s 25 lidmi na kandidátce sdružení nezávislých kandidátů 

Hrádek potřebuje  změny!  Každý  z  nich  se  snažil  krátce  popsat  proč 
kandiduje do zastupitelstva města, čemu se chce a bude věnovat nebo 
v čem může být městu a jeho obyvatelům užitečný. Kandidáti  a jejich 
vyjádření jsou seřazeni podle pořadí na kandidátce do zastupitelstva.
1. Martin Půta, 35 let, starosta města, technik, Donín

Chci pokračovat v práci, kterou jsem díky Vaší podpoře ve volbách 
2002 mohl v posledních čtyřech letech vykonávat. Jako starosta jsem 
měl  možnost  seznámit  se  z  městem  a  jeho  obyvateli  nejenom  na 
oficiálních setkáních a akcích, ale také při řešení problémů a obtíží, při 
hledání  kompromisů,  při  vysvětlování,  že  některé  věci  nejdou  řešit 
ze dne na den. Posouzení toho jak jsem při tom byl úspěšný ponechám 
na Vás, pro mě osobně to byla velká škola a životní zkušenost. Jedno 
ale říct mohu, o co víc o Hrádku vím o to raději tady žiju.

 Rozvojové projekty  mohou přinést  městu  v  příštích  letech mnoho 
nových  možností,  pracovních  míst,  příležitostí  pro  podnikání  a  také 
vyřešení dlouholetých problémů. Město ale není jenom nová průmyslová 
zóna,  dokončení  kanalizace,  zrekonstruované  centrum  města  nebo 
výstavba  dopravního  propojení  do  Polska  a  Německa.  Je  to  také 
každodenní řešení drobných potíží, které občas pro ty velké problémy 
nejsme  schopni  vidět.  Město  se  jednoduše  řečeno  musí  rozvíjet 
postupně a ve všech oblastech a to je téma, kterému se chci v příštích 
čtyřech letech věnovat.  Budu také usilovat o to,  aby se do konkrétní 
práce  pro  město  zapojilo  více  členů zastupitelstva  než  doposud.  Být 
členem samosprávy není podle mého názoru jčestná funkce a lidé, kteří 
Vás v něm zastupují by se měli věnovat řešení konkrétních problémů.

Za úspěch považuji to, že se podařilo vytvořit tým lidí, který nejenom 
zvládl město čtyři roky úspěšně řídit, ale přitom nebyl jenom skupinou 
přikyvovačů pana starosty. Jsem rád, že mohu v čele tohoto týmu být 
také  pro  volby  do  zastupitelstva  města  2006.  Nyní  záleží  na  Vašem 
rozhodnutí, zda chcete abych ve své rozdělané práci pokračoval, nebo 
chcete vidět v čele města někoho jiného. Rozhodnutí je na Vás! 

2. Petr Vinklárek, 52 let, předseda družstva, Hrádek nad Nisou
Před  několika  lety  bych  si  nepomyslel,  že  se  budu  angažovat 

v komunální  politice.  Dnes  si  myslím,že  jsme  kousek  práce  pro  toto 
město  odvedli  a  chci  v tomto  pokračovat  i  když mne práce v  radě a 
zastupitelstvu  stojí  mnoho  času  a  úsilí.  Dál  se  chci  věnovat  práci 
v energetické komisi, která se musí zaměřit na další úspory energie a 
maximální využití alternativních zdrojů. Zde je potřeba zaměřit naše úsilí, 
každý ušetřený watt ze standartních zdrojů, je ochrana našeho životního 
prostředí a celé planety.
3. Petr Dlouhý, 30 let, skladový dělník, Donín

Před více jak dvěma roky mi jeden člověk  řekl „nevolil jsem Vás a 
volit nebudu,protože jste nic nedokázali“ Bylo to rok po volbách a já mu 
na tuto připomínku nemohl nic moc říci. Nyní už vím, že jsme dokázali 
změnit docela dost. Za svoje osobní vítězství považuji změny, na kterých 
jsem  se  podílel  a  to  hlavně  v oblasti  životního  prostředí,  v péči  o 
městskou zeleň a v systému nakládání s odpady a jejich třídění.

Vím, že je ještě co zlepšovat a proto bych chtěl pokračovat v započaté 
práci.  Pokračovat  s lidmi,kteří  svou  podporou  a  svými  hlasy  umožnili 
realizovat  navržené  změny,  které  jsou  pro  město  a  jeho  obyvatele 
prospěšné.Kandiduji  tedy  stejně  jako  před  lety  za  sdružení  „Hrádek 
potřebuje změny!“, protože si myslím, že máme dále co nabídnout. 
4. Josef Horinka, 37 let, vedoucí provozu, Hrádek nad Nisou

Chtěl bych své zkušenosti, které jsem získal při práci na stavebním 
úřadu,  v  soukromé  firmě  a  při  vedení  sportovního  klubu  uplatnit 
v zastupitelstvu případně radě města.  Chci  se podílet  na rozvojových 
projektech, které přivedou do města nové investory a umožní vytvoření 
nových pracovních míst, ať už to bude ve výrobní sféře nebo v oblasti 
turistického ruchu. Na kandidátce Hrádek potřebuje změny jsem proto, 
že je na ni mnoho aktivních lidí se kterými jsem si spolupráci vyzkoušel 
v minulých letech. Společně budeme hledat řešení problémů města.
5. ThMgr.Hedvika Zimmermannová, 40 let, duchovní, Hrádek n.N.

Chci  se  věnovat  mezinárodní  spolupráci,  protože  právě  díky  ní  se 
nám  daří  realizovat  projekty  z  evropských  fondů.  Budu  usilovat  aby 
tomu tak bylo i v dalších letech a mohli jsme mimo jiné postavit most 
v bodě  Trojzemí,  nebo  dokončit  projekt  kulturního,  společenského 
a informačního centra s kinem, muzeem a galerií. To je zařízení, které ve 
městě  stále  velmi  chybí.  Pokud  bude  třeba  budu  ráda  pracovat 
v zastupitelstvu,  či  ve  výboru,  která  bude  napomáhat  realizovat  plán 
rozvoje města Hrádek 2015. Jsem ráda, že se nám podařilo uskutečnit 
mnoho cílů z našeho volebního programu. Jsou však i věci, které ještě 
na svou realizaci čekají. Věřím, že s lidmi, kteří jsou na naši kandidátce 
se nám mnoho dalších věcí podař dokončit a v Hrádku se nám bude žít 
zase o něco lépe a příjemněji.
6. Ing.Romana Cermanová, 40 let, projektová manažerka, Hrádek n.N.

Proč  kandiduji  do  zastupitelstva?  V posledních  dvou  letech  jsem 
začala s městem úzce spolupracovat především na přípravě projektů a 
zajištění jejich financování ze zdrojů Evropské Unie i Libereckého kraje. 
Podařilo  se  nám  získat  dotace  na  internetovou  síť  s  6  veřejnými 
internetovými  místy  v  okrajových  částech  města,  na  propagační 
turistické  materiály,  na  revitalizaci  aleje  v Žitavské  ulici.  Vzhledem 
k tomu, že dotace z EU budou pro kvalitní projekty k dispozici  také v 
dalších šesti letech, chtěla bych pomoci právě v této oblasti. Práce na 
projektech které jsou ve městě vidět  mi přináší radost a pokud  mohu 
pomoci lidem v Hrádku tím, co umím, tak to ráda udělám a dělat budu.

Možná by stálo ještě za zmínku, proč kandiduji za Hrádek potřebuje 
změny!,  když  jsem  v minulém  volebním  období  kandidovala  a  byla 
členem ČSSD. Mám proto jeden důvod: abych mohla pro město něco 
udělat, potřebuji  spolupráci, diskuzi  o záměrech a společnou práci na 
jejich realizaci. Tuto možnost mi Hrádek potřebuje změny poskytuje a 
mohu se aktivně zapojit do hledání toho, co občané v Hrádku potřebují. 
7. Ing.Petr Pokorný, 37 let, provozní ředitel, Hrádek nad Nisou

Kandiduji  znovu  do  zastupitelstva,  protože  mám  tohle  město  rád. 
Chtěl bych proto pro něj v rámci svých možností i něco udělat. Bydlím tu 
už 12 let a během té doby je stále patrný posun vpřed. Obzvlášť za 
poslední čtyři roky byl pro mě velmi hmatatelný. U některých projektů, se 
kterými není občan detailně seznámen, se může zdát, že se nic neděje. 
Je to však jen zdání a byl odveden obrovský kus práce. Je třeba stále 
posunovat věci dál a mně bude ctí se tohoto posunu osobně zúčastnit.

Pokud  budu  zvolen  budu  samozřejmě  pracovat  v  zastupitelstvu. 
Současné  pracovní  vytížení  mi  nedovolí  se  dále  věnovat  práci 
ve finančním výboru. Rád bych pracoval ve školské nebo kultuní komisi. 
Výchovu dětí totiž považuji za klíčovou pro  další rozvoj města.
8. MUDr.Radek Sekvard, 50 let, zubní lékař, Hrádek nad Nisou

Chci  pokračovat  ve  své  práci  v  zastupitelstvu  města  a  finančním 
výboru,  který  hlídá  nakládání  s  rozpočtem a  financemi  města.  Jsem 
přesvědčen,  že  rozvoj  města  se  v  posledních  čtyřech  letech  řídí 
rozumnými názory a zastupitelstvo bere v potaz názory lidí, kterých se 
připravované investice týkají.  Jsem rád,  že se po posledních volbách 
podařilo zastavit styl řízení města, ve kterém měl hlas obyvatel hodnotu 
jen  při  volbách  a  silnice  třeba  městským  parkem  se  plánovaly  bez 
ohledu na názory lidí Protest proti tomu mě před čtyřmi lety přivedl do 
zastupitelstva, dnes chci pomoci posunout město zase o kus dál...
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9. MUDr. Ivana Pavlová, 53 let, lékařka, Hrádek nad Nisou
Kandiduji  proto,  abych  mohla  i  nadále  v první  linii  hlídat  případné 

hrozící  zhoršení  zdravotní  péče  a  sociálních  služeb  v našem městě. 
Doufám, že se mi v tomto směru bude dařit aspoň tak jako dosud...
10. Jaroslav Sklenář, 36 let, soukromý podnikatel, Václavice

Za  doby předešlého  vedení  města   Hrádku  nad Nisou  ,jsme  vždy 
nadávali  že  okrajové  části,ať  to  jsou  Václavice  ,Sedlo  ,Oldřichov  či 
Suchá  nemají svůj hlas v zastupitelstvu města. Po posledních volbách a 
vzniku  osadních  výborů  se  situace  v komunikaci  s vedením  města 
značně vylepšila a já jako člen osadního výboru Václavice, jsem měl tu 
možnost  přičichnout  ke  komunální  politice,  byť  na  té  úplně  nejnižší 
úrovni.Slovo politika bych v této místní rovině snad ani nepoužíval neboť 
podle mého názoru to vůbec není o tom zda jste růžový,modrý ,rudý či 
jinak  zabarvený.  Tady  je  to  spíše  o  tom,  že  Pepa  a  jeho  sousedé 
potřebují opravit cestu apod. Kandidovat jsem se rozhodl proto abych 
mohl  hájit  zájmy  okrajových  částí  města  a  osadní  výbory  zůstaly 
funkčním prostředkem pro zastupování zájmů jejich obyvatel.
11. Hana Zůčková, 38 let, logistik, Dolní Suchá

Podle mého názoru se nám za poslední čtyři roky podařilo udělat ve 
měste veliký kus práce. Chtěla bych se i nadále podílet na spolupráci 
s lidmi  z  okrajových  cástí  města,  které  byly  v  minulosti  značně 
opomíjeny.  Díky  fungujícím  osadním výborům se podařilo  řadu věcí 
zlepšit  a  vytvořit  prostor  pro  komunikaci  s  městem.  To  považuji  za 
významný úspěch. Budu samozřejmě ráda spolupracovat také s lidmi, 
kteří žijí ve městě - společnými silami bude naše mesto ješte krásnejší.
12. Jiří Timulák, 25 let, vedoucí odboru rozvoje, Hrádek nad Nisou

Před 4 roky jsem chtěl změnu v řízení města a myslím si, že tohoto 
cíle bylo dosaženo. Aby se město dále rozvíjelo, rozhodl jsem se znovu 
kandidovat a dál se na řízení města podílet. Chci  se věnovat věcem, 
které  mám  rád  a  kterým  alespoň  trochu  rozumím  -  přeshraniční 
spolupráci, sportu a rozvoji cestovního ruchu v našem městě. 
13. Milan Slezák, 33 let, elektrotechnik, Hrádek nad Nisou

Do zastupitelstva kandiduji protože mám zájem spolupracovat s lidmi 
kteří dělají, a dále něco chtějí dělat  pro město a občany. Budu se snažit 
být nápomocen dle   svých možností tomu, aby se dále zlepšoval život 
v našem městě. Za Hrádek potřebuje změny kandiduji proto, aby dál ve 
městě byla možnost prosazovat a přinášet jiné názory, než nám nabízejí 
politické strany. Chci být s těmi co jenom neslibují, ale také konají!
14. Stanislava Dudášová, 63 let, zdravotní sestra, Hrádek nad Nisou

Jsem  přesvědčena,že  členové  sdružení  Hrádek  potřebuje  změny 
udělali  obrovský  kus  poctivé  práce a  proto  jim chci  pomoci.  Chci  se 
zapojit do práce Sboru pro občanské záležitosti.
15. Daniel Morávek, 26 let, vedoucí obchodu, Loučná

Sám za sebe mohu slíbit  rozvoj  kultury v našem městě a regionu.
Z vlastní zkušenosti vím,že město prahne po kulturnim vyžití jakým je 
divadlo, hudba, koncerty, vystavy apod. Kultura je naše budoucnost.
16. Stanislav Dlouhý, 36 let, soukromý podnikatel, Hrádek n.N.

Mám rád muziku a snažím se pro pořádí různých koncertů dělat co 
umím.  Myslím  si,  že  se  za  poslední  čtyři  roky  podařilo  rozjet  nebo 
vylepšit hodně akcí – Rockové léto, Shotgun. Chtěl bych se na pořádání 
těchto akcí dál podílet a budu další čtyři roky pracovat v kulturní komisi 
rady  města.  Nechci  aby  se  město  vrátilo  zpátky  do  poklidného 
smrdutého bahýnka, které tu vládlo ještě před čtyřmi lety...
17. Jaromír Hreha, 45 let, soukromý podnikatel, Hrádek nad Nisou

Chci  aby město  dále  podporovalo  zařízení  pro  děti  a  mládež  typu 
skatepark,  chtěl  bych přispět  k  vytvoření  mládežnického klubu.  Budu 
prosazovat  rekonstrukci  centra  města  jako  dalšího  kroku  k  podpoře 
rozvoje turistického ruchu ve městě. 
18. Milan Veselý, 73 let, penzista, státní zaměstnanec, Hrádek n.N.

Dlouhá léta pracuji v organizacích seniorů. Senioři jsou velká skupina 
obyvatel a jejich hlas v zastupitelstvu a dalších orgánech města by měl 
být slyšet odpovídajícím způsobem. Budu pracovat v sociální komisi.
19. Mgr. Daniela Bartošová, 34 let, farmaceut, Hrádek nad Nisou

Rozhodla jsem se znovu kandidovat z jednoho prostého důvodu: chci 
podpořit sdružení Hrádek potřebuje změny, jehož výsledky činnosti ve 
vedení  města  se  mi  líbí.  V  tomto  volebním  období  jsem  pracovala 
v zastupitelstvu a když bylo v roce 2004 třeba, přijala jsem místo v radě 
města  a  nesla  tak  svůj  díl  zodpovědnosti  vůči občanům  za  vyhrané 
volby. Byla to pro mě zkušenost, jak se říká k nezaplacení, zkušenost, 
za  kterou  jsem vděčná.  Ale  přesto  jsem přesvědčená,  že  je  na naší 
kandidátce  dost  lidí,  které  práce  v zastupitelstvu  či  radě  města  více 
seberealizuje  a  naplňuje.  Proto  jsem  se  rozhodla  být  na  konci 
kandidátky.  Nadále chci pracovat v sociální komisi.
20. Dagmar Škublová, 47 let, ředitelka pečovatelské služby, Dolní Sedlo

Moje  pracovní   zaměření   je  spojeno  s dlouhodobou  prací  
v sociálních službách a  prací v sociální komisi při MěÚ. Velmi často  se 
tedy  setkávám  se  seniory  a   lidmi   se  zdravotním  postižením,  kteří 
potřebují   pomoc v jejich nelehké životní situaci. Tito lidé potřebují mít 
jistotu, že sociální pomoc je  dostupná a mohou o ni kdykoliv požádat. 
A to  je  také  důvod,  proč  jsem se  rozhodla   podílet  se  na  tvorbě  a 
realizaci  sociálního programu města ve prospěch potřebných lidí .

Současné vedení  města   podporou sociálních služeb dokázalo ,  že 
 sociální  pomoc   zde  není  opomíjena  ,  ale   naopak  ,  že  má  zájem 
 aktivně podporovat rozvoj služeb   a    bydlení   pro seniory.  Proto chci 
kandidovat do zastupitelstva na kandidátce Hrádek potřebuje změny!
21. Ing. Radek Petr, 41 let, ředitel společnosti, Václavice

Proč  kandiduji?  Rád  bych  pokračoval  v modernizaci  a  zvelebování 
rekreačního areálu Kristýna, který tři sezony řídím. 

Chci  pomoci  při  zlepšování  a  zjednodušení  komunikace  mezi 
samosprávou, úředníky a osadními výbory. Budu prosazovat vytvoření 
databáze stavebních parcel tak, aby mladí lidé, kteří chtějí v jednotlivých 
částech  města  stavět  a  následně  bydlet  dostali  kvalitní  a  rychlé 
informace. Budu podporovat stavbu větrných elektráren ve Václavicích. 
Je to nejenom ekologický zdroj energie, ale také finanční přínos  pro 
Město, Václavice, ale i pro Uhelnou. To umožní rozvoj   města a  tolik 
potřebné  investice  do  infrastruktury,  komunikací  a  také  do  přípravy 
nových stavebních pozemků. To by mělo také přivést  do města nové 
obyvatele a mladé lidí.
22. Martin Rusnák, 34 let, technik, Hrádek nad Nisou

Ve svém volném čase se věnuji sportu. Považuji za rozumné to, že 
byla  stanovena  jasná  pravidla  pro  rozdělování  příspěvků  z  rozpočtu 
města  pro  jednotlivé  společenské,  sportovní  a  další  organizace.  Bez 
podpory  města  je  jejich  existence  obtížná  a  pořádání  různých  akcí 
složité. Budu usilovat o to, aby podpora města  pokračovala.
23. František Bobvoš, 36 let, státní zaměstnanec, Loučná

Prostor pro práci s dětmi je v Hrádku nad Nisou srovnatelný s daleko 
většími městy. Sportoviště, dětská hřiště a podpora neziskového sektoru 
jsou  pro  mě  důvodem  proč  kandiduji  do  zastupitelstva  za  Hrádek 
potřebuje  změny!  Chci  tento  trend  podpořit,  budu  proto  pracovat 
ve sportovní komisi rady města a dál se budu věnovat práci s dětmi.
24. Mgr. Miluše Brandová, 55 let, ředitelka ZŠ, Hrádek nad Nisou

Budu působit ve školské komisi a zapojím se do práce na zlepšení 
stavu  a  dalšího  rozvoje  školských  zařízení  ve  městě.  Jde  hlavně 
o hledání prostoru pro finacování z grantů a projektů EU, tak jako se to 
podařilo při rekonstrukci v ZŠ Donín (Phare CBC). V tom bylo vedení 
města  v  posledních  letech  úspěšné  a  také  proto  znovu  kandiduji 
na kandidátce Hrádek potřebuje změny!
25. Lumír Lát, 31 let, obchodní reprezentant, Donín

Mám rád, když se věci mění k  lepšímu a to se v Hrádku nad Nisou 
podle mého názoru v posledních letech daří...

Čo bolo, to bolo, terazky …
Čo bolo, to vím, co je nyní, to víme všichni a co bude, o tom bych vám 

chtěl říci, aby jste to věděli taky. Musím se však nejprve vrátit na samý 
začátek. Mým původním záměrem a slibem bylo přerušit to, co tu minulé 
vedení provádělo. To se nám díky Vaší podpoře u voleb povedlo. Nebyla 
to jednoduchá situace, museli jsme se k naším slibům postavit čelem 
a práce nám značně přibylo. Byla to docela fuška, bez povědomí o co 
běží, ze dne na den řídit celé město (mám na mysli všechny nové lidi 
ve vedení města), ale pro informaci budoucím „změnařům“  jde to.  Tím 
chci říci, že to co jsem na počátku slíbil, to jsem si splnil a chci odejít. 
Lépe řečeno nechci znovu kandidovat do zastupitelstva. Toto rozhodnutí 
jsem dlouho zvažoval a vedlo mě k němu mnoho důvodů.

 Asi  nejhlavnějším  důvodem  je,  že  osobně  vnímám  řízení  úřadu 
podobně  jako  řízení  větší  firmy.  Ovšem  s dělníky-úředníky.  Zadejte 
úředníkovi úkol a vymyslí vám alespoň tři důvody, proč ho není možno 
splnit. Předem se omlouvám těm, u kterých to neplatí, ale mnoho jich 
není. Myslím si a otevřeně přiznávám, že osobně vidím práci úředníků 
a jejich chování  vůči  občanům jako největší  neúspěch vedení  města. 
Záměrně  zde  říkám  vedení,  protože  na  tento  stav  upozorňuji  již 
od samého počátku fungování v radě. Bohužel se mi nikdy nepodařilo 
přesvědčit své kolegy o tom samém, a to ani z naší HPZ ani z ODS.

Dalším  z důvodů  je,  že  mnoho  lidí  si  raději  poslechne  zaručeně 
ověřené zprávy, ale pramálo se namáhá zjistit si, zdali je to pravda. Ony 
jsou ty zprávy někdy lepší k poslechu, ostatně prodejnost BLESKu mluví 
sama za sebe. A tak je v přízni veřejnosti názor, že pokud někdo dělá 
něco  v politice,  zákonitě  krade,  nebo  alespoň  bere  dětem houpačky 
a v žádném případě už nesmí podnikat.

Velice  mně  také  mrzí  přístup  většiny  zastupitelů  k majetku  města. 
Pokud někdo chce něco koupit od města, máte občas při žádosti pocit, 
že mu na to sociální dávky nebudou stačit a dvouhektarový pozemek je 
jen tak na malou kůlničku. A tak se často hrnou slevy všeho možného 
rázu, protože v Hrádku jsme všichni známí a z cizího krev neteče. Jsem 
rád,  že  se  mi  povedlo  zavést  Zásady  prodeje  pozemků  a  zmenšit 
prostor pro hokynaření. Ale věřte, že není příjemný pocit, když musím 
často osobně vysvětlovat, proč není možno dát slevu, kterou před vámi 
na zastupitelstvu někdo iniciativně vymyslel. Také město žije za peníze 
a rozhodně je nedostane jen tak zadarmo. Takže každá sleva znamená 
menší rozpočet do škol a školek, méně opraveného chodníku apod. 

Držím se pravidla, že pokud něco dělám, tak to dělám pořádně, nebo 
vůbec.  Také  proto  nebudu  na  kandidátce  HPZ  v letošním  roce. 
Zůstávám členem HPZ a přislíbil jsem i pomoc před blížícími se volbami. 
Nadále se chci podílet na práci dopravní komise - alespoň budete vědět, 
kdo Vám pořád mění ty přednosti v jízdě. Vyjmenoval jsem především 
negativa, co také jiného, když to jsou důvody k mému odchodu. Myslím 
si (ať si říká pan účetní co chce), že se toho ve městě udělalo opravdu 
hodně, ale k prezentaci úspěchů dám prostor ostatním. 

Ing. Kamil Krečman, Hrádek n.N.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
V neděli 3.září od 14 hodin pořádáme v městském parku pro  děti, 

jejich  rodiče  a  všechny  ostatní  odpoledne  se  soutěžemi,  country 
skupinou  a  občerstvením  pro  malé  i  velké.  Přijďte  se  poslední 
prázdninový den rozloučit s létem. Rádi Vás v parku uvidíme...

Neděle 3.9.2006 od 14 do 17 hodin v Městském parku
email: hradekpotrebujezmeny@centrum.cz 

internet: http://hpz.unas.cz 

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

