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Zpravodaj HPZ 2009 v novém kabátu
Pìkný podzimní den váení ètenáøi, po roèní pøestávce se Vám do
rukou dostává nové èíslo Zpravodaje Hrádek potøebuje zmìny! Na
základì vašich pøipomínek se ponìkud zmìnil jeho formát, jeho
úpravy by mìly zajistit jednodušší ètení a pøehlednost èlánkù, a také
zajistit více místa pro informace, které povaujeme za dùleité.
Zpravodaj je i nadále vydáván v úsporné variantì a jeho pøíprava, tisk
a distribuce je financována z pøíspìvkù našich èlenù. Pro tisk jsme
zvolili recyklovaný papír.
Vzhledem k tomu, e se nacházíme v dobì rozvoje
elektronických médií, nabízíme Vám monost reagovat na èlánky
obsaené ve Zpravodaji jednak pøímo emailem autorùm èlánkù a
také na webových stránkách sdruení www.hpz.estranky.cz . Za
Vaše pøíspìvky pøedem dìkujeme, snad budou nejen inspirací,
ale také námìtem pro zlepšení stavu vìcí, které povaujete za
dùleité.
Nový Zpravodaj HPZ se vìnuje probíhajícím investicím ve mìstì a
nìkdy trochu trnité cestì k jejich realizaci a financování, péèi o zeleò,
pomoci spolkùm a také faktu, e Hrádek není ostrovem a asi nikdy
nebude. A dnes, v dobì ekonomické krize, o to ménì, si mùeme
dovolit soustøedìní jen na naše místní problémy. Zpravodaj navazuje
na svých pøedchozích 18 vydání a musím pøiznat, e je nìkdy velice
pouèné pøeèíst si dnes ji více ne sedm let stará slova z prvních
Zpravodajù roku 2002. Tehdy i dnes povauji naši tiskovinu za
prostøedek k šíøení svobodných myšlenek, nových názorù a k
prezentaci nových pohledù na problémy našeho mìsta. V souladu s
cíli obèanského sdruení chceme i nadále na stránkách Zpravodaje
vytváøet také prostor pro lepší komunikaci obèanù s volenými
zástupci. V neposlední øadì je to zpùsob jak oslovit nové lidi, kteøí se
ve mìstì o nìco snaí, o nìco usilují a nabídnout jim prostor k tomu,
jak nezávisle na politických sekretariátech ovlivòovat dìní ve mìstì,
jeho souèasnost a budoucnost.
Tak Vám pøeji dobré ètení a pokud Vás èlánky zaujmou, pøijïte si
popovídat na naše podzimní setkání s Vámi ve všech èástech Hrádku
nad Nisou. Tìším se na Vás, vaše otázky a debaty s Vámi.
Martin Pùta, starosta mìsta, puta@hradek.cz

Investice nìkdy bolí…
V posledních nìkolika mìsících jste asi zaregistrovali zvýšený
stavební ruch v rùzných èástech našeho mìsta a s tím spojené
problémy, které s sebou investice do infrastruktury mìsta pøinášejí.
Teprve letos na jaøe se podaøilo kompletnì dokonèit 1. etapu
revitalizace sídlištì Liberecká, kde pøedpokládaný pùvodní termín byl
konec roku 2008. A záøijové schválení finanèní podpory na
Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze a také zimní nepøízeò poèasí
rozhodly jinak a proto nìkteré dokonèovací stavební práce a osazení
zelenì byly kompletnì dokonèeny v èasovém skluzu.
Na zaèátku záøí letošního roku se rozjídí 1. etapa revitalizace
sídlištì Pod tratí, kde se také zvýší pohyb tìké techniky, hluènost,
prašnost a nastanou doèasné problémy pøi parkování i chùzi. Protoe
se letošní stavba zahájila o mìsíc a pùl døíve ne ta loòská, mìla by
být ještì pøed koncem letošního roku skuteèností hezèí tváø
„spodního“ sídlištì, zlepšení stavu chodníkù a parkoviš, osvìtlení a
zelenì. V roce 2010 bychom rádi pokraèovali 2. etapou na „horním“
sídlišti - dokonèením rekonstrukce chodníkù, osvìtlení, asfaltových
komunikací a dalším rozšíøením dìtských høiš a zelenì. Uvidíme, jak
bude stát revitalizaci panelových sídliš dále podporovat.
Práce na rekonstrukci ulic itavská, Revoluèní, Václavská,

køiovatky na mostì pøes Luickou Nisu a chodníku k obchodu
potravin na levé stranì komunikace smìrem na Chotyni jsou nyní v
plném proudu. I tato stavba s sebou bohuel pøináší negativa pro ivot
obyvatel mìsta, a to jsou dopravní omezení, uzávìrky komunikací a
objídky a ztíené bydlení a podnikání v nìkterých lokalitách. Pozdní
vstup RWE v rámci rekonstrukce plynovodu itavské a Revoluèní
ulice bude znamenat prodlouení termínù celé stavby. Rozhodnutí o
tomto prodlouení pro mìsto nebylo nijak radostné, ale bez

opraveného „plynu“ by stavba nebyla úplná a znamenala by moné
øezání do nových asfaltù v pøíštích letech. Odmìnou za veškeré
nepøíjemnosti bude zklidnìní dopravy na pøíjezdu do Hrádku od
itavy, nové chodníky, cyklostezky, silnice, veøejné osvìtlení a zeleò
na více ne 2 kilometrech komunikací ve mìstì. Také zmìna
dopravního reimu na køiovatkách u Dìlnického domu a „za
mostem“, je dlouho pøipravenou akcí, která zvýší bezpeènost dopravy
ve mìstì. V klidu a tichosti byla zahájena revitalizace parku u
Lidového domu na itavské ulici, kde sice dochází ke kácení zelenì
urèené dendrologem a rovnì tak k pohybu stavební techniky,
nicménì vzhledem ke svému umístìní tato stavba nikoho pøíliš
neomezuje a proto není vnímána a tak negativnì. Podobnì v poklidu
ji byla dokonèena rekonstrukce vstupu a kolumbária na høbitovì, bez
vìtších obtíí byla také obnovena fasáda domu è. p. 70 na Horním
námìstí do podoby z 30. let minulého století. Tato stavba mìla tu
výhodu, e byla peèlivì sledována celým mìstem a na její dokonèení
jsme se všichni tìšili. Pravým opakem poklidné stavby byla
rekonstrukce støechy nad bytem správce Sokolovny, kde se nìkolikrát
øešily problémy s dodavatelskou firmou, zatékání do bytu správce a
poškození majetku. A to ještì rozhodnì není v letošním roce všechno.
Èeká nás zahájení revitalizace historického centra mìsta, zahrnující
rekonstrukci Horního námìstí, ul. 1.máje, ulic Kostelní, Lékárnická,
Lutherova, Tichá, Školní, Anglická a èásti ulic itavská, Husova a
Liberecká. Vzhledem k rozsahu staveb si troufnu øíci, e se jedná o
nejvìtší projekt v novodobé historii mìsta po roce 1945, u nìho se
jen obtínì vyhneme problémùm a negativùm, která s sebou takto
rozsáhlá stavba pøináší. Zároveò s rekonstrukcí Horního námìstí
bude navíc zahájena další významná stavba, a tou je výstavba
multifunkèního centra Trojzemí, s kinem, galerií, muzeem a novým
Íèkem, které vznikne s vyuitím hrázdìného domu è. p. 71 na Horním
námìstí. Nezapomíná se ani na další èásti mìsta. Stavba nové
kanalizace v Píseèné ulici bude spoleènì se Severoèeskou
vodárenskou zahájena ještì letos, na pøíští rok se pøipravuje stavba
kanalizace a vodovodu v ul. Soubìná v Donínì, na kterou v tuto chvíli

probíhá ekonomické hodnocení ze strany SVS. Dále jednáme i o
dalších lokalitách, jako je napø. Nová Louèná, nebo Louèná – Bainy. Z
èesko-polských pøeshranièních fondù bychom rádi realizovali
výstavbu kanalizace v Oløichovì na Hranicích s propojením na
sousední polský Kopaczów, také zde probíhá projektová pøíprava
financovaná z Fondu malých projektù Euroregionu Nisa. Na Dolním

Sedle se pøipravuje rekonstrukce kamenných bøehù poární nádre,
která naváe na opravdu stavidla z loòského roku a v projektové
pøípravì je nová autobusová zastávka s pøechodem pro chodce u
obchodu. Na Dolní Suché byla dokonèena oprava lávky na Gronovku
a pøipravuje se oprava druhé komunikace mezi bytovkami. Další
úpravy školky ve Václavicích umonily pøijmout všech 25
pøihlášených dìtí, ve støední èásti obce se pøipravuje stavba chodníku
a díky hasièùm a osadnímu výboru vznikla nová klubovna v hasièské
zbrojnici. Na Uhelné je pøipravena revitalizace historické lipové aleje a
kaplièky na návsi, která je po dlouhých jednáních opìt mìsta. Cesta
do Oldøichova se stala bezpeènìjší díky novému pøechodu pro
chodce 2. generace a osadnímu výboru patøí díky za práce na
protipovodòových úpravách potoka.
Jak u jsem ve svém èlánku nìkolikrát zmínil, všechny investice s
sebou pøinášejí i svá negativa a ztíené podmínky pro bydlení,
podnikání a bìný ivot ve mìstì. Dìkuji Vám všem, kteøí pro to máte
pochopení a v pøípadì potíí, které je potøeba øešit, Vám nabízím
pomoc nejenom konzultaci, ale i pomoc vedení mìsta. Vìøím, e
vylepšená tváø našeho mìsta nám bude dostateènou odmìnou za
vše negativní, co s sebou nìkteré stavby pøinášejí.
Josef Horinka, místostarosta mìsta, horinka@muhradek.cz

Dokonèené investice
Rekonstrukce chodníku na Liberecké ul. (od závor k trafostanici proti MAXElektro)
Chodník v Donínské ul. (od potravin k MŠ Donín)
Zasíování pozemkù Zlatá výšina (pøíprava pozemkù pro 7 RD)
Rekonstrukce fasády è. p. 70 Horní námìstí (a výmìna topení, nutné úpravy bytù a nebytù)
Sídlištì Liberecká (1. etapa revitalizace)
Sokolovna (oprava støechy nad bytem správce)
Pøechod pro chodce na silnici I/35 - Oldøichovská ulice (investor ØSD)
Rekonstrukce prostor pohotovosti (Nádraní ulice)
Rekonstrukce prostor rehabilitace (Tovární ulice)
Høbitov Hrádek n. N. na Liberecké ul. (výstavba kolumbária a oprava vstupních lodí)

502 184
857 839
5 369 173
3 250 000
6 511 000
720 000
900 000
235 000
270 000
850 000

Rozpracované investice s dokonèením v roce 2010
Silnice Hrádek - Bogatynia Heømanice (rekon. itavské, Václavské)
Multifunkèní centrum Trojzemí è. p. 71 (rekonstrukce objektu + pøístavba kinosálu)
Alej Uhelná (revitalizace historické aleje na návsi)
Park v itavské ulici (revitalizace a obnova parku)
Sídlištì Pod tratí (revitalizace chodníkù, silnic, osvìtlení a zelenì)
Revitalizace historického centra mìsta
Výstavba kanalizace Píseèná ulice (spoleèná akce mìsta a SVS)
Cyklostezka Luèní - Dìlnický dùm (propojení cyklostezky Nisa Odra)
Celkem

25 611 950
44 783 700
699 160
2 180 113
7 513 000
67 649 120
5 500 000
3 100 000
176 502 239

V tabulce je uveden pøehled investic, které ve mìstì probìhly nebo probìhnou v letech 2009 - 2010. Celkový objem investic èiní 176 502 239 Kè.
Z této èástky získalo mìsto 145 020 982 Kè formou dotací z rùzných evropských fondù, národních programù a dalších zdrojù. Zbývající èástku
31 481 202 Kè pokryje ze svého rozpoètu. Dotace tedy èiní více ne ètyøi pìtiny nákladù na investice.

Jsem hrdá na mìsto, kde iji…
Moná to zní trochu pateticky, ale pøesnì to vystihuje mùj pocit, kdy
se s pøáteli bavím o našem mìstì, o tom co se kde buduje, které akce
se chystají a které všechny spolky se na jejich pøípravì podílejí.
Samozøejmì bychom si všichni pøáli, aby to bylo ještì lepší, aby se
opravilo víc silnic a bylo víc divadelních pøedstavení a muziky a to
nejlépe zadarmo. Ale stejnì tak, jako v našich domácnostech, tak i ve
mìstì je daný rozpoèet a na víc prostì není. Vím, e asi budeme
všichni mrmlat, a budeme obcházet a objídìt úseky stavby v centru
mìsta, e se najde pár lidí, co umí vše lépe a budou kritizovat, co se
dá. Ale i pøes to vše se u teï tìším na nové námìstí i centrum, jsem
zvìdavá, jak dopadne sídlištì a jestli se povede vše v multifunkèním

centru tak, jak jsme si pøedstavovali. Na itavské a Václavské si
mùeme naši orientaci v prùjezdu stavbou nacvièovat u teï, take
nezbývá ne se tìšit na to, jak bude vypadat Hrádek za rok o pouti.
Z jedné vìci mám v poslední dobì obzvláštní radost. A tou je
spolkový ivot, který se pomalu ale jistì v našem mìstì rozrùstá nejen
co do mnoství spolkù a sdruení, ale i do úèasti jejich èlenù pøi
poøádání akcí pro veøejnost. Vídáme tam stále staré dobré známé, ale
pomalu u i další nové tváøe. To bylo vidìt i na pouti a podobnì tomu
bude asi i na Doínkách 19. záøí 2009 na hasièské louce. Vyuiji i tento
prostor, abych jím za to, i touto cestou podìkovala. Vím, kolik èasu to
zabírá, kolik úsilí to stojí a e to není vdy zrovna vdìèná role, ale

právì díky vám „dobrovolníkùm“ se v našem mìstì mùe konat tolik
rùznorodých akcí s tak bohatým programem, který nám pøespolní
návštìvníci závidí. Urèitì by se dalo dìlat ještì víc a lépe, ale je to na
nás všech.
Díky tedy vám, kdo pøinášíte zajímavé nápady a pøikládáte ruku
dílu k tomu, aby se nám všem v našem mìstì lépe ilo. Pøeji nám
všem co nejvíce chvil, kdy jsme hrdí na mìsto, které je naším
domovem.
ThMgr. Hedvika Zimmermannová, èlenka rady mìsta,
hedvika.z@eurnet.cz

které se zásadnì liší. Úspìšné zpracování ádosti a realizace
projektù jsou moné za úzké spolupráce zamìstnancù mìsta, kteøí
jsou odborným garantem a de facto kontrolorem správnosti formulace
zámìru a pøi realizaci tím, kdo dohlíí a kontroluje kvalitu provádìných
prací z hlediska investora (znají prostøedí, mají odpovídající vzdìlání
a odbornost) a externích poradcù, kteøí dobøe znají dotaèní program a
jeho podmínky a realizují formální záleitosti k programu, ke kterým
patøí napø. výbìrová øízení, zajištìní publicity, zpracovávání
monitorovacích zpráv a vyúètování, fotodokumentace realizace
projektu a komunikace s kontrolním orgánem.
Vzhledem k tomu, e byl Hrádek n. N. v posledních letech s
ádostmi o dotaci velmi úspìšný, je z mého pohledu spolupráce s
externími odborníky nezbytná. Vzhledem k odlišnosti a sloitosti
jednotlivých programù se vìtšina externích poradcù specializuje na
konkrétní programy, které jsou jim blízké a které skuteènì umí, èím
chci øíci, e je nutná velmi úzká specializace.
Ing. Romana Cermanová, èlenka zastupitelstva mìsta,
r.cermanova@gmail.com

Jak pomáhat spolkùm?

Získat peníze z evropských zdrojù je sloité, ještì
sloitìjší je ale projekty realizovat
V programovém období Evropské unie pro roky 2007 – 2013, je pro
obce a mìsta i ostatní subjekty k dispozici pomìrnì velké mnoství
penìz. Existuje sedm tematických operaèních programù, jeden
regionální operaèní program pro náš region, naše mìsto mùe èerpat
dotaèní prostøedky i z programù pro pøíhranièní spolupráci s Polskou
republikou a Saskem. A pokud se podíváte na investice ve mìstì, tak
si myslím, e Hrádek je v tomto smìru úspìšné mìsto.
Kupodivu, i kdy jsou to všechno stejné evropské peníze, jsou
podmínky pro pøidìlení dotace v kadém programu úplnì odlišné a
pokud adatel udìlá i tøeba drobnou chybu, je a na výjimky ze
soutìe vyøazen. I délka hodnocení ádostí je rùzná, osobnì jsem
jednu z ádostí pøedkládala v srpnu 2008, doplòující dotazy byly
doruèeny v lednu 2009, na jejich zpracování vèetnì komunikace se
zahranièním partnerem jsme dostali 8 dní a na dvojjazyèné zmìny v
elektronické ádosti 2 dny. I pro zdatného èlovìka je to pomìrnì
vysilující a stresová situace – musí si vzpomenout, jak to pøed pùl
rokem myslel, musí znovu pøepracovat èasový plán projektu a s ním
samozøejmì i finanèní toky v projektu po ètvrtletích a toto všechno
zapracovat dvojjazyènì za spolupráce s partnerem, který musí dìlat
obdobné zmìny, do elektronické ádosti, která také nemusí vdy
fungovat. A schválení projektu nakonec probìhlo a v kvìtnu 2009.
Jen zpracování ádosti je i èasovì nároèný úkol a to nemluvím o tom,
e všechny projekty obsahující stavby musí mít minimálnì územní
rozhodnutí.
A realizace projektu? Znamená to nejenom stavbu samotnou, ale
dodrení ostatních náleitostí, které jsou vyadovány - musíme
dodrovat pravidla udìlování veøejných zakázek, co znamená
výbìrová øízení na èásti projektu, které jsou draší ne 200 000,- Kè,
pravidla publicity – loga programu musí být úplnì všude, vèetnì faktur
od subdodavatelù. Monitorovací zprávy a vyúètování se zpracovává u
tematických programù 1x za 3 mìsíce, u programù pro pøíhranièní
spolupráci 1x za 3 mìsíce za partnera, následnì po mìsíci za
všechny partnery a následnì se zpracovává vyúètování za partnera a
ádost o platbu za oba partnery. De facto neustále zpracováváme
monitorovací zprávy. Povinnost zpracovávat monitorovací zprávy trvá
i po ukonèení projektu, protoe adatel musí dokázat, e je projekt i po
ukonèení dotace udritelný.
Kadý z programù má navíc své podmínky, formuláøe a dokumenty,

Od roku 2003 funguje ve mìstì grantový program urèený na podporu
èinnosti spolkù a akcí, které poøádají pro své èleny a širokou veøejnost.
Grantový program má jasná a prùhledná pravidla, stejnì pøísná a
spravedlivá pro všechny adatele. To povauji za hlavní pøínos
programu, protoe je stejný pro všechny spolky a není zaloen na
známostech s jednotlivými radními nebo zastupiteli jako v minulosti.
V letošním roce bylo podpoøeno 62 ádostí spolkù celkovou èástkou
330 580,- Kè v rámci programu podpory podle poètu èlenù, na
jednotlivé akce spolkù a na podporu dobré reprezentace mìsta.
Dalších 150 000,- Kè získaly na podporu svých projektù a akcí
hrádecké školky a školy a 150 000,- Kè je urèeno na obnovu kulturních
a historických památek. Letos podruhé byla na návrh zastupitelù HPZ
pøipravena finanèní èástka 200 000,- Kè na obnovu majetku
hrádeckých neziskovek.
A proè došlo k posílení programu o tuto èástku? Mnozí z Vás, kteøí
v tìchto organizacích a spolcích pracujete, dobøe víte, e ivot tìchto
klubù, spolkù a organizací není jednoduchý. Vìtšina z nich obnovuje
svùj majetek díky brigádám a sponzorským darùm svých èlenù a
pøíznivcù. Pøíspìvky a jednotlivé sponzorské dary však vìtšinou na
vìtší obnovy nestaèí a tak se mnoily dotazy a ádosti o pomoc pøi
opravách sportoviš a kluboven a zároveò docházelo k jejich
postupnému chátrání. 200 000,- Kè není nijak závratná èástka,
odpovídá monostem mìsta a pokud se jí podaøí udret v rozpoètu
dlouhodobì, znamená za 10 let 2 miliony, co u je èástka, se kterou
jde údrbu majetku neziskovek alespoò trochu plánovat. Spolky spolu
s ádostí pøedkládají i popis, popøípadì projektovou dokumentaci na
svùj projekt a o podporu mohou ádat nejen spolky, které vlastní
nemovitý majetek, ale i spolky, které mají majetek dlouhodobì
pronajmutý. Pøi hodnocení ádostí je v neposlední øadì dùleitý i
zpùsob, jakým se podporované spolky zapojí do dìní ve mìstì, co je
zase dùleité pro konání rùzných kulturních a spoleèenských akcí,
které mìsto organizuje a pøi kterých je pomoc a spolupráce spolkù k
nezaplacení.
Za poslední dva roky byla podpoøena obnova klubovny rybáøù,
horolezecká chata získala pøíspìvek na pískový filtr septiku, klub
chovatelù vymìnil výlohu a støechu své budovy v ulici 1. máje, stejnì
jako zahrádkáøi v loòském roce v klubovnì v Polní ulici. Také vèelaøi si
mohli nakoupit nová vèelstva postiená nákazou. Snad je to návod i
pro ostatní spolky, jak nabídku mìsta v pøíštích letech vyuít.
Vìøím, e grantový program, a také nová podpora pro spolky na
údrbu nemovitostí, pøispìje k vìtší provázanosti a spolupráci mìsta
a jednotlivých spolkù. Dìkuji všem jejich èlenùm za dobrovolnou práci
a pøeji rybáøùm, vèelaøùm, chovatelùm, zahrádkáøùm, sportovcùm a
vùbec všem, kteøí se ve mìstì o nìco snaí, hodnì úspìchù v jejich
èinnosti.
Petr Vinklárek, èlen rady mìsta, VinklarekPetr@seznam.cz

Pár slov na vysvìtlenou
Pùvodnì jsem Vám chtìl na tomto místì vysvìtlovat, co dìlá starosta
Hrádku na ètvrtém místì kandidátky TOP09 pro øíjnové pøedèasné
parlamentní volby. Dnes (15. 9. 2009) je pravdìpodobné, e volby
budou a v øádném kvìtnovém termínu. Vysvìtlení Vám ale i tak
dluím.
V roce 2002 po zvolení starostou mìsta jsem si nepøipouštìl to, e
se vedle práce ve mìstì a pro mìsto budu muset starat o to, co se dìje
kolem nás, mimo mìsto. U úspìšný souboj o zachování pohotovosti
v Hrádku v roce 2003 ukázal, e bez monosti hájit zájmy mìsta na
úrovni kraje, jsou nìkteré problémy neøešitelné. Zpùsob jakým minulé
vedení Libereckého kraje manipulovalo s rozhodováním o projektu
Revitalizace historického centra mìsta byl popsán ji mnohokrát.
Dnes je zøejmé, e bez silného mandátu Starostù pro Liberecký kraj v
novém krajském zastupitelstvu by tento projekt mìl znovu smùlu. A to
by byl pro Hrádek problém, který by jen tìko financoval z vlastního
rozpoètu.
Také proto vnímám rozhodnutí kandidovat do kraje jako správné. A
také díky Vám jsme získali sedm míst krajských zastupitelù. Snaíme
se nabízet alternativu slušné a odpovìdné politiky vùèi ideovému
spojenectví ÈSSD a KSÈM, obèas doplòované o ekonomické sòatky
ÈSSD a ODS.
Letos v èervnu nabídla TOP09 spolupráci pøi obsazení kandidátky
a pøi prosazování témat „Starostù“, a u se jedná o prosazování
transparentní politiky, jasných pravidel pro dotace, granty a výbìrová
øízení, která zmenšují prostor pro korupci. Chceme prosadit reformu
financování obcí a mìst, která odstraní nespravedlivé rozdíly v
pøíjmech, zmìní systém dotací, zruší poslanecké malé domù a dìlení
medvìda. Stát musí zaèít šetøit sám u sebe, na svých výdajích a na
státních zakázkách. Nutné je také zastavit rozsáhlé zneuívání
sociálních dávek, podpora ze strany státu by mìla být podmínìna
prací ve prospìch obcí, mìst a tìch, kteøí pracují. Teprve potom je
moné mluvit o zvyšování daní.
Posilování významu obecní a krajské samosprávy musí znamenat
sníení poètu úøedníkù v Praze a omezení byrokracie. Zavedení
pøímé volby prezidenta republiky, starostù a hejtmanù by mìlo zvýšit
vliv volièù a posílit odpovìdnost politikù.
Na vesnicích a mìstech mùeme utratit jen tolik penìz, kolik jich
získáme z výbìru daní, prodeje a pronájmu majetku. Chovat se tak musí
také kadá odpovìdná domácnost. Pokud se nìkdo domnívá, e stát se
podobnì chovat nemusí, mìl by si uvìdomit, e dluhy zaplatí naše dìti.
Chci podpoøit nejenom tyto programové cíle, ale také starostu
elezného Brodu Václava Horáèka, který je lídrem kandidátky TOP09
s podporou Starostù. Dobøe ho znám nejenom ze spolupráce z
Euroregionu Nisa a Sdruení obcí Libereckého kraje. Je starostou u

15 let a má dost zkušeností z komunální politiky. Poslancem se stát
nechci, v mém rodném mìstì je nyní rozbìhnuto mnoho projektù, u
kterých mám tu èest být od jejich vzniku a chci je dotáhnout a do
úspìšného konce, kdy budou slouit jeho obyvatelùm a
návštìvníkùm. Proto ji dnes øíkám, e se chci znovu ucházet o Vaši
podporu v komunálních volbách na podzim 2010, mým cílem bude
nejenom obhájit svou práci, ale také dál hájit Vaše zájmy.
Martin Pùta, starosta mìsta, puta@hradek.cz

Nìco málo o zeleni
Kdy se v èervenci pøes naše mìsto pøehnala vìtná smrš, jen
málokomu uniklo, jakou spouš po sobì zanechala. Bohuel v tomto
pøípadì nešlo jen o materiální škody, ale i o lidský ivot. To, e si
pøíroda nedá poruèit a vítr fouká, jak se mu zachce, je jasné. A tak se
obèas stane i to, co by nikdo neoèekával. Aby se tato „pøekvapení“
stávala co nejménì, vynakládá mìsto nemalé prostøedky na údrbu a
obnovu vzrostlé zelenì. V uplynulých letech došlo k vyhotovení
odborných posudkù na vìtšinu vzrostlé zelenì v celém mìstì.
Posuzovány byly také stromy, které nejsou v majetku mìsta, ale
lemují významné silnice ve mìstì. Pøednost tady dostal rozum a
otázka bezpeènosti obyvatel mìsta. Podle tìchto dendrologických
posudkù jsou následnì provádìny všechny doporuèené zásahy.
Posudky na stromy, které mìstu nepatøí, byly postoupeny majitelùm
stromù, kteøí byli vyzváni k realizaci navrených opatøení. V pøípadì
krajských komunikací provádí mìsto údrbu tìch nejvíce
poškozených stromù právì s ohledem na bezpeènost samo – napø. v
aleji v Louèné. O tom, e to byl krok správným smìrem, asi nikdo
nepochybuje. Je ji tradicí v celé spoleènosti, kdy se pøi provádìní
údrby vzrostlé zelenì obyvatelé rozdìlí na dvì èásti. Jednu, která
hlásí „vykácejte všechno“ a na skupinu druhou, která takovéto zásahy
jednoznaènì odmítá. To, e takové skupiny jsou a budou i v našem
mìstì je v poøádku, ale takovýto názor jak z jedné tak z druhé strany
vìci nepomùe a osobnì nesouhlasím ani s jedním z tìchto
extrémních pohledù. Zásahy do vzrostlé zelenì se snaíme dìlat
pouze v rozsahu potøebnosti a ve vìtšinì pøípadù dochází k následné
náhradní výsadbì. Mnoství zelenì, která letošního roku pøibyla v
našem mìstì, je opravdu znaèné, a to ještì nekonèíme. Jen pro
pøipomenutí, nová výsadba na sídlišti Liberecká, výsadba v ul. Luèní,
dosadba v ul. Lidická, pøíprava výsadby na sídlišti Pod Tratí, obnova
parku na ul. itavská, která plynule pøejde do nové výsadby podél celé
ulice k Národnímu domu a tak dále a tak dále. Dalo by se opravdu
pokraèovat, kde všude chceme a budeme v obnovì a doplnìní zelenì
pokraèovat, ale myslím, e lepší ne psané øádky je realita, se kterou
se mùete všichni seznámit pøímo pøi procházce mìstem.
Petr Dlouhý, èlen rady mìsta, petr.dlouhy@eurnet.cz

Podzimní setkání s obèany
Dolní Suchá
Václavice
Dolní Sedlo

místnost OV, pondìlí 21. 9. 2009 od 18 hodin
hasièárna, úterý 22. 9. 2009 od 18 hodin
hasièárna, ètvrtek 24. 9. 2009 od 18 hodin
hospùdka u ilkù, ètvrtek 24. 9. 2009 od 19.30
Uhelná
U Ptáka, pondìlí 28. 9. 2009 od 18 hodin
Oldøichov na Hranicích
U Zvoníèkù, úterý 29. 9. 2009 od 18 hodin
Donín
Klub Stadion, pondìlí 5. 10. 2009 od 18 hodin
Louèná
Praktická škola, úterý 6. 10. 2009 od 18 hodin
Hrádek nad Nisou
U Sudu, ètvrtek 8. 10. 2009 od 18 hodin
Hrádek nad Nisou
Dìlnický dùm, pondìlí 12. 10. 2009
Hrádek nad Nisou
Klub dùchodcù, úterý 13. 10. od 13.30
Obèanské sdruení HRÁDEK POTØEBUJE ZMÌNY! poøádá setkání, kterých se zúèastní èlenové
zastupitelstva, rady mìsta, odborných komisí a osadních výborù, místostarosta a starosta mìsta.
Tìšíme se na Vaše otázky, na kadý dotaz se pokusíme odpovìdìt. Jsou za námi tøi roky volebního
období, chceme Vás seznámit s tím, co se nám povedlo, co ne a co chceme do voleb ještì vyøešit…

