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Přijďte ke krajským volbám! Ptáte se proč?
Vážení čtenáři Zpravodaje, obracím se na Vás před volbami do
Zastupitelstva Libereckého kraje, které proběhnou již 17. a 18. říja. Asi
jste již zjistili, že se v těchto volbách ucházím společně s dalšími
starostkami, starosty a dalšími osobnostmi o Vaše hlasy na kandidátce
Starostové pro Liberecký kraj. Chápu, že pro většinu z Vás je kraj
vzdálenou institucí u které si nejste konkrétně jistí tím, co pro Vás dělá,
nebo co důležitého pro Váš život může ovlivnit. Na několika příkladech
se proto chci pokusit možnosti a důležitost kraje přiblížit.
Většina z nás jezdí po silnicích,
které vlastní a opravuje Liberecký
kraj (průtah Donínem, Liberecká
ulice
nebo
hlavní
průjezd
Václavicemi). Asi mi dáte za pravdu,
že způsob údržby krajských silnic
není úplně ideální. Naším cílem je
opravovat silnice podle potřeby
a jejich dopravního vytížení a ne
podle bydliště krajských zastupitelů.
Kraj vlastní nejenom nemocnici
v Liberci a České Lípě, ale také
financuje provoz Záchranné služby
a zcela jistě v nejbližších měsících
a letech bude řešit otázku zda
v Hrádku
nad
Nisou
zůstane
stanoviště „záchranky“ a co bude
s pohotovostí.
Děti mnohých z Vás navštěvují střední školy financované krajem, jehož
současné vedení prosazuje projekt obří střední školy v Liberci (tzv.
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje). Tento megalomanský projekt
za 1,2 miliardy korun povede k zániku jiných středních škol. Nebylo by
rozumnější opravit stávající budovy? Je dobrým řešením pro naše děti
škola se 2 tisíci studenty? Nebo se jedná o to, aby bylo znovu co stavět?
Kraj také přímo rozhoduje o tom, zda dotace na projekty budou
rozdělovány podle kvality a potřeby projektů nebo podle zákulisních a
politických dohod současné koalice ČSSD a ODS. Ze způsobu bodování
projektu hrádeckého náměstí na úrovni kraje je mi opravdu smutno a
budu prosazovat, aby k podobnému trestání neposlušných měst v
budoucnosti nemohlo docházet.
Kraj je podle mého názoru důležitý pro náš každodenní život, i když
asi o něco méně než město, ve kterém žijeme. Kraj může být institucí,
které si příliš nevšimneme a přesto bude náš život ovlivňovat k lepšímu.
Může ale dále dávat přednost každodennímu zviditelňování jednotlivců,
megalomanským stavbám a akcím. Rozhodnou o tom právě volby.
„Co bude s Hrádkem když vyhrajete krajské volby?“, zeptalo se mě v
poslední době mnoho mých přátel, známých, nebo lidí, které jsem
během kampaně měl možnost potkat. Vítězství ve volbách je cílem
každého politika. V krajských volbách 2008 bude naším vítězstvím každý
volební výsledek, který zabrání pokračování nekontrolovatelné koalice
ODS a ČSSD, pomůže zastavit rozdávání veřejných peněz bez jasných
pravidel a omezí prosazování zájmů některých podnikatelských skupin.
Ano, v případě našeho vítězství jsem připraven kandidovat na
hejtmana Libereckého kraje a prosazovat volební program Starostů pro
Liberecký kraj - rozumně, slušně ale důrazně. Pokud se ptáte, kdo mě v
takovém případě nahradí ve funkci starosty, je to spíš otázka na celé
zastupitelstvo. Osobně bych v takovém případě navrhnul na funkci
starosty města pana Josefa Horinku. Po dvou letech naší spolupráce
jsem si jist tím, že je zárukou pokračování nejenom investic a projektů,
ale také směru fungování radnice a vedení města. Rád bych s ním v
takovém případě spolupracoval v radě města.
Pokud krajské volby vyhraje jiné politické uskupení, budeme se
snažit prosazovat náš volební program, naše cíle a názory, se kterými
se můžete seznámit na www.starostove.info. Naším cílem není
obsazení funkcí na kraji a já jsem připraven skloubit funkci krajského
zastupitele a starosty města, tak jako od ledna 2007, kdy jsem jako
náhradník za SOS nastoupil do zastupitelstva kraje.
Přijďte k volbám do zastupitelstva kraje, zvolte své zástupce podle
svého přesvědčení, vašich životních zkušeností, rozumu, ale také hlasu
svého srdce. Pokud Váš hlas získám právě já, budu se snažit
zastupovat Vaše zájmy, hájit zájmy Hrádku nad Nisou kde to bude třeba
a v obecné rovině také zájmy venkova. Budu stejně jako doposud
prosazovat rozumná řešení problémů bez ohledu na to, kdo je navrhuje,
a budu se snažit změnit věci, které nefungují, k lepšímu.
Myslím si, že Liberecký kraj potřebuje změny! Přijďte ke
krajským volbám, děkuji Vám za případnou podporu.
Martin Půta, starosta Hrádku nad Nisou
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„Když mnoho malých lidí, na mnoha malých místech
udělá mnoho malých věcí – tak změní tvář země.“
Tak tenhle citát je pro mě přesně o tom, co je základem života města.
Je mi jasné, že bez investic, oprav silnic a ostatních důležitých staveb
nemůže město být, ale to co dává městu tvář a vdechujeme život jsou
právě ty zdánlivé maličkosti, jako je kultura, spolkový život či dětská
hřiště. A jak už stojí nahoře v citátu, tak bez Vás všech, kteří se na
realizaci těchto představ a konkrétních akcí podílíte na úkor svého
volného času nelze změnit k lepšímu ani tvář země, ani kraje a ani
Hrádku. Díky Vám, že nám pomáháte.
Hedvika Zimmermannová – radní, Hrádek n.N.

Hrádek nad Nisou - město pro lidi 2006-2008
Před volbami v roce 2006 jsme Vám jako sdružení nezávislých
kandidátů Hrádek potřebuje změny! slíbili 10 témat, ve kterých budeme
pokračovat a také 10 věcí, které chceme změnit do roku 2010. Po dvou
letech, tedy v polovině volebního období přinášíme náš pohled na to co
jsme udělali, co se podařilo a co ne, a co nás ještě do roku 2010 čeká.
Komunikace s občany nadále zůstává jednou z našich priorit, bez ní a
spolupráce s Vámi si nedokážeme život ve městě představit.
Odpovědné nakládání s majetkem města – Byla zavedena jasná a
transparentní pravidla pro prodej majetku města, je používána metoda
obálkového prodeje a město pozemky budovy, pokud jsou pro jeho další
rozvoj potřebné také nakupuje (PZ Oldřichovská, Vulkán, pozemky Zlatá
Výšina, ubytovna Vulkán, pozemky pod cestami po městě).
Bezpečnost města a jeho obyvatel – Pro zklidnění dopravy byl
pořízen „radar“ a městská policie ho využívá hlavně na dopravně
exponovaných místech, pokračuje dobrá spolupráce MP s Policií ČR a
v druhé polovině roku 2008 byly zavedeny také společné hlídky
s polskou policií. Jednou z priorit je zajištění veřejného pořádku ve
městě po vstupu do Schengenu. Také v této oblasti se neobejdeme bez
spolupráce a aktivní pomoci Vás, obyvatel města. Těm, kteří to již
pochopili a pomáhají třeba proti vandalismu chceme poděkovat.
Zlepšování systému veřejné dopravy – město spolupracuje
s krajem na financování dopravy částkou přes 900.000 Kč ročně.
Podařilo se udržet velký rozsah provozu autobusů, rušeny byly pouze
spoje s průměrem 1 cestující na spoj. Město také přispívá na provoz
dopravního terminálu (WC na vlakovém nádraží, oba podchody). Během
nyní probíhající výluky bude zvýšena rychlost na trati Hrádek – Liberec a
tím zkrácena doba vlakového spojení do Liberce.
Zachování zdravotnických služeb ve městě – v letošním roce
probíhá další oprava zdravotního střediska v Tovární ulici, připravuje se
výstavba nové budovy pro Záchrannou službu na Oldřichovské ulici, což
bude znamenat její dlouhodobé udržení ve městě.
Podpora práce spolků a neziskových organizací – Grantový
program fungující od roku 2003 byl v letošním roce rozšířen o podporu
údržby majetku spolků (zahrádkáři, rybáři, chovatelé atd.) ve městě.
V této podpoře budeme dlouhodobě pokračovat, bez existence spolků a
lidí kteří v nich pracují by Hrádek nebyl městem, na které jsme všichni
zvyklí a Společenský život města a jeho obyvatel by byl v průběhu
roku ochuzen o mnoho akcí – Výstavu zvířectva, Dožínky, Hrádecké
slavnosti, akce s účastí a pomocí hrádeckých, sedelských a
václavických hasičů, a mnoho dalších kulturních a sportovních akcí.
Péče o město ve kterém žijeme – O třetinu se zvýšila plocha
udržované zeleně, připravuje se revitalizace parků na Žitavské ulici, na
Dolním náměstí, vzácné aleje na Uhelné, parčíku v Oldřichově na
hranicích a také Městského parku. Vzhled města je jednou z našich
priorit, jsme rádi za každý námět nebo jinou aktivitu v této oblasti.
Úspěšná byla také výstavba hřiště na Dolním Sedle (děkujeme OV za
spolupráci) a Slovan pokračoval v aktivitách na fotbalovém stadionu.
Příprava projektů a investic města je založena na Rozvojovém
plánu města Hrádek 2015, na rok 2010 připravujeme jeho aktualizaci.
Budeme rádi, když se do ní zapojí co nejvíce obyvatel, tak aby
obsahoval jejich skutečné přání a potřeby.
Dobré vztahy se sousedními obcemi - Pokračujeme ve spolupráci
a přeshraničním partnerství, zájmy Hrádku budeme dále prosazovat v
Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, Euroregionu Nisa, Svazku tří měst
Malý trojúhelník a Sdružení obcí Libereckého kraje.
Rekonstrukce Horního náměstí a centra města – Žádost města
nebyla v prvním kole výzvy ROP úspěšná (skončili jsme pod limitem 70
bodů po neobjektivním hodnocení Libereckého kraje) a bude ještě letos
znovu podána do druhé výzvy. Bez ohledu na výsledek hodnocení
proběhne v příštím roce rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul.1
máje. Naším cílem je dokončení rekonstrukce centra do roku 2010. Bez
získání dotace je ale tento 70 milionový projekt pro město s 65 miliony
daňových příjmů neproveditelný.

Systematická údržba a opravy místních komunikací.
V okrajových částech města byly za 2 roky opraveny komunikace za
více než 2 miliony Kč, probíhá komplexní rekonstrukce Dolního náměstí
za více než 3 miliony Kč, podařilo se opravit lávku u Koruny, most u
Wienerů (3,8 milionu Kč) , Rybářskou ulici, větší část ulice Lipové, ještě
v letošním roce bude zahájena revitalizace sídliště Liberecká a výstavba
chodníku k MŠ Donín. V září 2008 město získalo ve spolupráci
s Bogatynií více než 25 milionů korun na rekonstrukci chodníků,
osvětlení a zeleně v ulicích Žitavská, Václavská (včetně veškerých
inženýrských sítí) a vymezení křižovatek na obou stranách Donínského
mostu, tato investice bude zahájena na jaře 2009. Také peníze ze
zvýšené daně z nemovitosti (2x násobek od roku 2009) budeme
investovat právě do chodníků, veřejného osvětlení a komunikací ve
městě a jeho okrajových částech.
Dokončení kanalizace, Donín, Loučná, Hrádek - Naše žádost na
velký projekt dostavby kanalizace a vodovodů ve městě byla prozatím
zamítnuta. Jediným důvodem je fakt, že podle vládou schváleného
dokumentu má město odkanalizováno více než 85% „aglomerace“. I
přes tuto skutečnost jsme na tuto oblast rozvoje města nerezignovali a
po mnoha jednáních s SVS a SČVaK připravujeme na rok 2009
výstavbu kanalizace v Písečné ulici, rekonstrukci vodovodu pod
cyklostezkou Žitavská atd. Ještě v letošním roce proběhne oprava
problematického úseku kanalizace v Luční ulici. Opakovaná žádost na
„velký“ 85 milionový projekt bude mít šanci bohužel až v další výzvě na
podzim 2009. V okrajových částech byla městem vytvořena dotace ve
výši 20 tisíc na nemovitost na řešení zásobování pitnou vodou a 20 tisíc
na likvidaci odpadních vod z cílem podpořit aktivitu obyvatel.
Ve spolupráci s Bogatynií jsme v září letošního roku získali 40
milionů na výstavbu Kulturního, informačního a společenského
centra města. Začátek výstavby je plánován na rok 2009, dne 28.října
2008 jste zváni na den otevřených dveří v č.p. 71 na Horním náměstí,
kde získáte podrobné informace o celém projektu od autora projektu.
Nová pracovní místa v průmyslové zóně jsou přímo svázána
s dostavbou silnice do Zittau přes území Polska. Do dokončení stavby
této silnice není příchod nových zaměstnavatelů do Hrádku příliš reálný.
Pozitivní informací je zahájení stavby úseku silnice Bílý Kostel – Hrádek
nad Nisou na jaře 2009.
Výstavba nových bytů – V letošním roce jsme dokončili výstavbu
36 malometrážních bytů v ulici 1.máje, jednáme se soukromými
investory o další výstavbě bytů ve městě (bývalý statek u obchvatu,
bývalý Hovorkův statek, Seniorpark v Doníně)
Zlepšení výuky, vybavení a prostředí ve školách – Probíhají (MŠ
Liberecká – využití odpadního tepla, ZŠ Lidická a ZŠ TGM – instalace
termoregulačních ventilů) a připravují se (MŠ Donín a MŠ Liberecká –
zateplení budovy a ZŠ TGM přístavba – zateplení a komplexní
rekonstrukce) investice do úspor provozních nákladů. Ušetřené finance
budou investovány do zvýšena kvality výuky, vybavení a prostředí ve
školách a školkách. Za poslední 2 roky byla rozšířena kapacita školek ve
městě o 50 míst a výrazně investováno do MŠ Václavce a MŠ Loučná.
Výstavba domu s pečovatelskou službou – Stát v tuto chvíli
bohužel výstavbu nových DPS nepodporuje, na financování zázemí
pečovatelské služby byl podán společný projekt s Diakonií Löbau Zittau. Na výstavbu potřebných bytů budeme v roce 2009 hledat další
možnosti a zdroje financování. Probíhá také projektová příprava úspor
energie v nejstarší budově DPS na Žitavské ulici.
Přátelská radnice, lepší služby pro obyvatele – Tady je stále co
zlepšovat! Informace a náměty získané při setkáních s Vámi se snažíme
na radnici průběžně realizovat, i když to občas nejde tak rychle, jak
bychom si všichni přáli. Děkujeme Vám za vstřícnost a trpělivost.
Příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů
V letošním roce bylo zasíťováno 11 nových pozemků na Zlaté
Výšině. Nakoupili jsme zde další pozemky a v jejich přípravě pro
výstavbu RD budeme pokračovat (25 nových parcel). Výstavbu RD v
okrajových částech města budeme podporovat zachováním nižších cen
a dotacemi na studny a lokální čističky odpadních vod.
Za H.P.Z. Martin Půta, Josef Horinka. Hedvika Zimmenrmanová

Lepší je být připravený než překvapený
V souvislosti s letošními krajskými volbami, ve kterých jako kandidát
na hejtmana za uskupení „Starostové pro Liberecký kraj“ kandiduje i náš
současný starosta Martin Půta si mnozí z nás pokládají logickou otázku,
co se bude dít na hrádecké radnici, pokud „Starostové“ uspějí a vyhrají
krajské volby. Případná funkce hejtmana Libereckého kraje předpokládá
plné pracovní nasazení.
V roce 2002 jsme v Hrádku zažili podobnou situaci a proto se již
v tuto dobu vážně zabýváme myšlenkou, jak budeme v případě vítězství
„Starostů“ řešit nastalou situaci. Jako nejlepší řešení vidíme neměnit
současné rozložení sil ve vedení města ani jeho dalších orgánech. Jsme
připraveni navrhnout zastupitelstvu nové osoby na pozici starosty a
místostarosty města a to z řad zastupitelů zvolených za sdružení
„HRÁDEK POTŘEBUJE ZMĚNY!“.

Většina „našich“ zastupitelů je schopna některou z těchto funkcí
vykonávat, ale až do oznámení výsledku krajských voleb je předčasné
hovořit o konkrétních jménech. Možná je předčasné se zabývat něčím
naprosto nejistým, ale jak již nadpis naznačuje, je prostě lepší být
připravený než překvapený.
Přestože mě osobně netěší, že by naše město mohlo přijít o Martina
Půtu, jsem přesvědčen, že případný úspěch „Starostů“ v krajských
volbách by měl do budoucna i pozitivní dopad nejenom na naše město.
Nejenom Hrádek totiž POTŘEBUJE ZMĚNY!
Petr Dlouhý, člen Rady města, Donín

Poločas
Všichni, kdo mě znáte, tak víte, že je můj život je dlouhodobě spjatý
s fotbalem našeho města, dovolte mi tedy, abych se na poslední dva
roky mého působení podíval tak trochu i z tohoto úhlu.
Po odhvízdnutí půle vstupuji do kabiny, kde už stojí do široka
rozkročený trenér, připravený vyhecovat celé družstvo k lepším výkonům
a seřvat ty, kteří ze sebe nevydali, co se od nich očekávalo a co při
nástupu na trávník, zvaný město Hrádek, slibovali. Už nejsem úplný
nováček, jen tak něco mě nezaskočí. Přesto…..
Hlavou mi zní ještě teď jeho slova.
Tak to s tou školkou ve Václavicích se ti to celkem povedlo, ale je ti
jasné, že bez pomoci rodičů, dobře secvičeného týmu z donínské školky
a vydupání podpory z města by se to nikdy nezdařilo. Školku jste nejen
zachránili, ale proměnili jste ji ve školku fungující, dokonce i
s mateřským klubem Krteček. Nemysli si však, že je to konec. Ve městě
je malých dětí čím dál tím víc, sice jste za nemalého finančního přispění
města i jednotlivců školku opravili a oživili, ale tím tvůj úkol, co se týče
škol a školek, ještě zdaleka nekončí, ba naopak.
Dlouhodobě vedu s trenérem spor o tom, zda podnikání města může
významně přispět do jeho rozpočtu, někdo je přesvědčen, že úloha
města by měla spočívat pouze v činnosti, která přímo souvisí se
samosprávou města, ať už se jedná o správu majetku, komunikací,
veřejného osvětlení apod. Podnikání v zahradnictví se městu
v posledních dvou letech příliš nevedlo a tak jsme přistoupili k jeho
privatizaci. Konečným výsledkem navržené a realizované privatizace byl
finanční přínos do rozpočtu města za prodej areálu a v současné době
dobře fungující zahradní centrum firmy Arecca.
Už jsem si myslel, že z ostré kritiky trenéra, vyváznu poměrně dobře,
ale ve chvíli, kdy zmínil, rekonstrukci mostu u Wienerů, věděl jsem, že
tak lehce z jeho drápů nevyváznu. Podařilo se nám na opravu mostu
získat dotaci, avšak administrativní chybou město přišlo o její část. A ani
dodavatel nepředvedl tu nejlepší práci – takže pořád ještě trvá
reklamační řízení.
Slova jako “chybami se člověk učí“ apod. snad ani před trenérem
zmiňovat nebudu, stejně to na něj neplatí. Naštěstí mu můžu ukázat i to,
co se povedlo. Za poločas plný tvrdých soubojů se povedlo nastavit
pravidla intenzivnějších oprav letitých vodovodních a kanalizačních řadů
ve spolupráci s koncepcí oprav povrchů komunikací. Dolní náměstí a ul.
Luční letos, ulice1.máje (vodovod a kanalizace ),vodovod pod
cyklostezkou směrem k objektům na dnes již bývalém hraničním
přechodu apod. v příštím roce. Vytvořili jsme koncept katalogu pozemků,
vhodných pro výstavbu, funguje systém budování infrastruktury,
nezbytné pro rozvoj nových lokalit. Zároveň průběžně probíhají četná
jednání o získání nových potenciálních lokalit pro individuální výstavbu
rodinných domů a zavedení nezbytné infrastruktury.
Přestávka končí, pomalu se znovu chystám na hřiště a vím, že před
naším týmem stojí 2 roky druhého poločasu, ve kterém nás čeká
„Optimalizace odpadového hospodářství“ na území města se všemi
svými důsledky a snad i výraznou úsporou. Po pasportizaci veřejného
osvětlení bude třeba rozhodnout o tom, co udělat v oblasti úspor a které
opravy světel upřednostnit. Do konce bude třeba dotáhnout i výstupy
z dokumentu rozvoje školské soustavy škol našeho města, na kterém se
právě intensivně pracuje. Čekají nás menší stavby z rozpočtu města i
realizace velkých projektů, podpořených z fondů Evropské unie, tak, jak
o tom čtete v jiné části našeho zpravodaje, a já vím, že trenér se
rozhodně nespokojí s remízou. Už kvůli němu musíme tenhle zápas
vyhrát. Zavazuji si kopačky a jde se na to. V prvních minutách druhého
poločasu na sebe mimo jiné čeká dokončení klubu mládeže u ZŠ
T.G.M., revitalizace sídliště Liberecká atd. Věřím, že mezi stavebními
akcemi a realizací projektů potkám při běhu okolo tribun kulturních a
sportovních akcí nejen fanoušky ale i ty z vás, kteří vždy ochotně
pomůžete, když je třeba.
Josef Horinka, místostarosta, Hrádek nad Nisou
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