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ČLÁNKY VYJADŘUJÍ NÁZORY ČLENŮ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Nastal čas babího léta, blíží se konec roku a ten zajisté bude zlomovým,
neboť mnoho z nás bude bilancovat. Názory na kroky „nového“
zastupitelstva se mohou různit, nicméně je pravdou, že nedošlo k žádné
katastrofě, jak mnozí „konkurenti“ předpovídali. Spíš naopak. Podařilo se
zajistit finančně akce, které na tváři města budou nepochybně vidět. Je však
rovněž třeba udržet kontakt s občany tak, jak jsme slíbili před volbami. Právě
proto vychází nové číslo Zpravodaje našeho občanského sdružení. Jeho
cílem je sdělit Vám některé informace, které považujeme za důležité. Přeji
Vám pěkný den. Ing.Petr Pokorný, předseda redakční rady Zpravodaje

Koalice – ptáte se jak dál?
Je září a pomalu končí první rok období, na které nám bylo svěřeno
řízení města. Chápu, že ti, kteří nevítali naši aktivitu v loňském
předvolebním období, nejsou z našeho jednání, rozhodování a naší práce
nadšeni ani letos. Pro mě osobně je to potvrzením toho, že se pohybujeme
správným směrem, směrem k co největšímu zapojení obyvatel města
do rozhodování o jeho budoucnosti.
Chtěl bych poděkovat Vám, kteří se jakýmkoli způsobem účastníte
aktivit ve svém okolí a pomáháte nám tak naše představy naplňovat.
Fungování osadních výborů, dobře fungující systém odborných komisí, ale i
zájem jednotlivců o řešení jednotlivých problémů je totiž nutným
předpokladem k tomu, aby vedení města opět neozhodovalo odtrženo od
reality a názorů lidí, kterých se rozhodnutí nejvíc týkají. Věřím, že i nově
zřízené Dny starosty, v rámci kterých jsou diskutovány aktuální problémy,
povedou k tomu, že se více naučíme naslouchat názorům druhých, budeme
ochotni své odpůrce nejen poslouchat a přemýšlet nad jejich argumenty, ale
také se smíříme s tím, že většina věcí není černobílých a že většina
problémů nemá jednoduchá řešení.
Deset měsíců funguje v našem městě koalice sdružení Hrádek
potřebuje změny a ODS, která po volbách umožnila nejen moje zvolení
do funkce starosty města, obsazení funkce místostarosty a vytvoření
funkčního týmu Rady města, ale zároveň připravila svoje jasné „Programové
prohlášení“, na základě kterého budou moci voliči v příštích volbách jasně
ohodnotit úspěšnost či neúspěšnost našeho počínání. Rada města ve svém
současném složení je dobře spolupracujícím týmem, který je schopen ve
sporných otázkách rozhodnout na základě třeba dlouhých, ale věcných
diskusí. Týmem, který nerozhoduje podle stranické příslušnosti, ale na
základě názorů a zkušeností svých členů. Týmem, který se v odborných
záležitostech na věc rád podívá očima odborníků. Chci ocenit i postoj
dalších členů zastupitelstva, kteří se rozhodují na základě zdravého rozumu
a to bez ohledu na to, že uskupení, za které byli zvoleni, není součástí
koalice. Vážím si jejich práce v odborných komisích a výborech a ochoty
některých z nich podělit se o názory na řešení jednotlivých problémů.
Koaliční smlouva a její dodatek jasně stanoví, že od 1.1.2004 bude
funkci místostarosty vykonávat zastupitel zvolený na kandidátce ODS.
Někteří lidé s určitou škodolibostí, jiní možná s obavami sledují, jak se nám
podaří tuto situaci vyřešit. Lidová tvořivost je velká čarodějka a tak už jsem
slyšel několik zaručených informací o tom, že vypovíme koaliční smlouvu,
uzavřeme novou koalici, případně že převléknu stranický dres a podobně.
Stanovisko sdružení „Hrádek potřebuje změny!“ k celé záležitosti je vlastně
jednoduché a nekomplikované. Koaliční smlouvu jsme podepisovali
s vědomím, že tento dokument platí na celé volební období. Považujeme za
normální uzavřené smlouvy plnit. V případě koaliční smlouvy se vzhledem
k určité názorové blízkosti s ODS navíc jedná o logický krok.
Naším cílem je spolupráci při vedení města udržet jako funkční a
úspěšnou po celé volební období. Chceme mít pouze možnost vyjádřit se ke
jménu kandidáta na funkci místostarosty a to mohlo vyvolat určité napětí
mezi námi a ODS. V tuto chvíli probíhají jednání mezi námi a našimi
partnery a v nich se náš postoj snažíme vysvětlit. Naše požadavky nejsou
kladeny z pozice síly, a proto věřím, že naši koaliční partneři chápou, co je
naším cílem. Především funkčnost vedení města. Osobně si totiž nedovedu
představit situaci, kdy člověk zvolený na naší kandidátce, hlasuje v rozporu
s tím, o čem je přesvědčen a to jen z důvodů udržení matematické většiny
v radě nebo zastupitelstvu. Naši zastupitelé proto jasně prezentovali svůj
názor na obsazení funkce místostarosty a vyjádřili svou podporu panu
Václavu
Krejčíkovi.
Zároveň
předpokládáme
využití
zkušeností
ThMgr.Hedviky Zimmermannové v oblasti mezinárodní spolupráce.
Mým přáním je, aby vedení města i v novém složení pokračovalo ve
věcném řešení problémů jeho obyvatel, nadále dokázalo naslouchat
nejenom souhlasným názorům, ale i těm, které dokáží kriticky hodnotit naši
práci a hledat lepší řešení, než jsou ta, která navrhujeme.
Přeji Vám pěkný podzim
Martin Půta, starosta města

Čistý stůl nebo pomsta moci ?
V dubnu proběhl ve společnostech, kde je město Hrádek nad Nisou
většinovým vlastníkem, forenzní (výkonnostní) Audit. Cílem tohoto šetření
je poskytnutí informací nově nastupujícím členům představenstva o stavu
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hospodaření společnosti a dodržování smluvních vztahů, v návaznosti na to
pak také posouzení toku a výše nákladů, vztahujících se k prováděným
činnostem.Forenzní audit prošetřil činnost společnosti Kristýna a.s. a
Technické služby a.s. V obou společnostech auditorská firma FS Audit, s.r.o
zjistila mnohé nedostatky, které jsou podrobně uvedeny v auditorských
zprávách. Na základě rozhodnutí zastupitelů města je možné nahlédnout
v sídle každé z prověřovaných firem do plného znění auditorského zápisu.
Ve společnosti TS Hrádek byly zjištěny nedostatky ve vedení skladové
evidence, ne však závažné, ale větší problém tvoří vztah města jako 100%
vlastníka TS Hrádek, kde dochází k situaci, kdy TS poskytují městu služby
za ceny, které nepokrývají celé náklady na prováděné služby. To v
konečném důsledku znamená, že TS Hrádek nejsou schopny z utržených
finančních prostředků pokrýt náklady na postupnou obnovu či opravu strojů a
nástrojů, jež ke své činnosti nezbytně potřebují.
Na výsledky auditu ve společnosti Kristýna a.s. čekalo mnoho
spoluobčanů s velkým napětím, neboť po městě kolovaly „zaručené“
informace o stavu společnosti a o praktikách, které se ve společnosti
vyskytují a městu příliš neprospívají. Auditorská firma v této společnosti
opravdu objevila několik nedostatků a pochybení, která dle vyjádření
auditorské firmy, poškozují zájmy města nebo zájmy města dostatečně
nehájí. Neplnění částí uzavřených smluvních podmínek v neprospěch
společnosti , nesprávné zúčtování některé daňové položky atd.
V našem městě se po neoficiálním
zveřejnění výsledků auditu
rozpoutala silná debata o účelnosti a hlavně výsledku zjištění v obou
společnostech. Členové našeho sdružení se podle těchto informací budou
muset omluvit vedení společnosti Kristýna, neboť auditorská firma nic
nenašla a celá tato kampaň byla pouze politickou čistkou na oplatu starému
vedení společnosti a města. Tyto informace se však naprosto nezakládají
na pravdě, neboť pokud bychom se chtěli mstít a učinit politickou čistku,
nebyl by žádný problém tyto změny společně s naším koaličním partnerem
prosadit mnohem dříve třeba již v prosinci loňského roku.
Nejedná se o žádnou pomstu moci, ale o snahu zmapovat stav v obou
společnostech a v případě výměny vedení ve společnostech začít s čistým
štítem.
Petr Dlouhý, člen zastupitelstva města

Byznys po „ vesnicku“
Do jara letošního roku bylo město Hrádek nad Nisou vlastníkem 33%
podílu akciové společnosti Pískovny Hrádek a.s. Člověk by si řekl: “Dobře,
jen když do městského rozpočtu přibude trocha peněz…“ Avšak příjmy se
jaksi nekonaly. I to se někdy stává. Společnost Pískovny a.s. přispívala
mnohými dary sportovním a zájmovým organizacím, avšak u tak
kontroverzní činnosti, jakou je těžba v blízkosti Uhelné a Václavic, je
spolupráce s občany nutná jako předpoklad, a nedá se jí chlubit jako
předností. Pokud má společnost zájem těžit lidem „pod okny“, mělo by být
hlavně v jejím zájmu zhoršené životní podmínky obyvatelům kompenzovat.
Ale zpátky k městu a jeho příjmům. Jediným příjmem do městské kasy
od této společnosti byl pronájem pozemků, na kterých probíhá těžba. Toto je
samozřejmě příjem z pronájmu a nikoli příjem z podílu ve společnosti, jak
tvrdil tehdejší starosta Ing. Faltus. Nutno říci, že tím mystifikoval mnoho
bývalých i současných zastupitelů. Příjmy z podílu ve společnosti nebyly
žádné, město nedostalo jako akcionář vyplacené žádné dividendy. Proč
potom bylo tak vehementně prosazováno rozšíření dobývacího prostoru na
úkor obyvatel Uhelné, je mi záhadou.
No a jak už to tak na úřadě bývalo, máme příjem, tak se ho rychle
zbavíme a nejlépe prodejem pozemků na splátky na 4 roky. A výše splátky?
Světe div se, stejná, jako byla cena za pronájem. Že tomu nerozumíte. Je to
jednoduché. Pískovny a.s. po dobu 4 let platily stejné peníze, jako by platily
při pronájmu. A po 4 letech jsou již pozemky jejich. A co zbude městu? Nic!
Nájem skončil a pozemky už nemá. Město zchudlo o pozemky a každý rok
přijde o příjem z pronájmu ve výši 847 982, Kč. Za rok 2002 a 2003 to již
činí 1,7 miliónu korun.A tak tomu bude i v příštích letech.
Kdo že na tom vydělal? Město ani náhodou. A my, jeho občané, také
vůbec nic. A že někdo z toho měl, tak to snad dojde každému. A jak na vás
působí obhajoba Ing. Faltuse, že tento prodej se provedl z důvodu 33%
podílu ve společnosti Pískovny a.s.? Těžko se dá věřit, že by někdo
podnikal tak, aby každý rok dal 850 000 Kč a nedostal za to vůbec nic.
Nebo že by byznys po „vesnicku“?
Ing.Kamil Krečman, člen rady města
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„ Rok sportovišť a Orel
Přeji vám pěkný podzimní den. Myslím, že až se jednou ohlédneme
zpět, tak budeme moci říci, že rok 2003 byl pro Hrádek "rokem sportovišť".
Sice jsme v našem volebním programu tento bod měli, ale netušili jsme, že
jej započneme naplňovat s takovou intenzitou hned v prvním roce. Na
druhou stranu ale musíme říci, že pokud bychom tyto dotace nevyužili nyní,
ale řekli si, že budeme nejdříve pěkně v klidu připravovat všechny naše
záměry, tak tyto finance využije jiné město a příští rok už tento dotační
program také vůbec nemusí existovat. V současné době se snažíme ve
městě získat podporu pro tři projekty. Na dvě z nich přispívá město ze svých
prostředků (stadion v Doníně: dotace+podíl města; sportovní areál u školy u
pošty:dotace+podíl města). Třetí projekt v prostoru koupaliště a tenisových
kurtů proběhne bez dotací města a celý jej bude financovat ústředí Orla,
které poté tento areál převede na místní jednotu Orla a ve městě tak vyroste
další sportovní areál s tenisovými kurty, beachvolejbalovým a víceúčelovým
hřištěm, minigolfem a technickým zázemím (klubovna a ostatní prostory).
Stejně, jako prostory ostatních tělovýchovných jednot jako jsou Sokol,
Slovan, bude určen rozvoji volnočasových aktivit široké veřejnosti.
Nedávno jsem slyšela od jednoho člověka názor, že by město mělo
raději než vydávat peníze na spoluúčast do takovýchto projektů, které jsou
pouze pro určitou skupinu obyvatel na něco, co je pro všechny. Myslím si
však, že pokud si nevybudujeme zázemí pro volný čas, tak naše děti skončí
na ulici. A postupem času se lidé odstěhují tam, kde kromě práce, bydlení a
nákupů budou mít také šanci smysluplně využít volný čas.
Kromě těchto velkých sportovišť intenzivně pracujeme na realizaci
stavby skateparku a dětského hřiště. Myslím, že vybudovat dálnici je asi
jednodušší, protože tolik různých předpisů, pravidel a peticí jsme opravdu
nečekali. Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří k realizaci
těchto dvou projektů přispívají. Vám, kteří jste poskytli finanční prostředky
i vám, kteří jste přišli a přijdete pomoci.
Ještě se krátce vrátím k jednotě Orel. Jsem v jejím vedení a slyšela
jsem už různé teorie založené na principu "jedna paní povídala..". Asi
vznikly i na základě toho, že to není např. Sokol, který je ve zdejších krajích
znám, možná i proto, že jsme využili možnost získání dotace na vybudování
sportoviště právě v této době. Ale jak už jsem psala na začátku, příští rok by
se tato příležitost nemusela naskytnout. Pokud někdo z vás bude chtít
podrobnější informace jak k samotné jednotě Orel, tak k jejím plánům do
budoucna, navrhuji probrat to vše v osobním rozhovoru a těším se na
setkání s vámi  třeba na minigolfu, protože v tenise byste mě stoprocentně
porazili........
ThMgr. Hedvika Zimmermannová, starosta jednoty Orel

Já na to mám … ?
Toto je známé heslo z televizní reklamy, kde nás všichni s výskokem
přesvědčují, že na to opravdu máme. Jak si asi poskakujeme u nás ve
městě při placení odpadů? Alespoň v mém případě se raději držím při
zemi a skákat radostí určitě nemohu, vždyť poplatek 500, Kč na osobu je
maximální možný. Existuje jiná možnost? Dalo by se platit méně? Proč je
to tak drahé? Tyto a spoustu dalších otázek si položil snad každý občan
našeho města. V současné době probíhají intenzivní jednání, která mají za
cíl přiblížit se možnosti snížení těchto poplatků.
Jenomže samo to určitě nepůjde a všichni budeme muset začít u
sebe. Jednou z variant je třídění domovního odpadu podle druhů, jejich í
recyklace. V současné době se město stává příjemcem finančních
prostředků od společnosti EkoKom právě za vytříděný odpad. Toho
odpadu je však zatím málo, a tak i financí, vracejících se do městské kasy,
je poskrovnu. Současná koncepce odpadového hospodářství ve městě
není příliš nakloněna recyklaci a je to škoda. Velkoobjemové kontejnery,
které jsou umisťovány po celém městě, se během několika málo hodin
naplní odpadem a to i takovým, který tam opravdu nepatří a jeho uložení je
možné zdarma ve sběrném dvoře v areálu TS. Je smutné, když tito
"odpadoví turisté", kteří jezdí po městě autem s naloženým vozíkem a
hledající volný kontejner, nejsou schopni odvézt svůj odpad do TS, kde se
dá roztřídit a mnohem lépe využít.
V tomto případě nehovoříme o malých částkách, nýbrž o částce blížící
se 1 milionu korun, které musí město na odvoz a likvidaci těchto
kontejnerů vynaložit. Je to cca 1/3 všech prostředků na odpady v rozpočtu.
Domnívám se, že při důsledném třídění odpadů a využívání sběrného
dvora se sníží potřeba těchto velkoobjemových kontejnerů a tím i cena za
jejich likvidaci. Je třeba si uvědomit, že za likvidaci vytříděného odpadu
zaplatíme méně než za hromadu všelijakého "bordelu", který se v
kontejnerech objevuje. Dále je třeba si uvědomit, že za každý kilogram
vytříděného odpadu poputují do městské kasy finanční prostředky, které
musí být na základě smlouvy využity pro řešení odpadového hospodářství
ve městě.
Dá se říci, že čím více vytřídíme  tím více dostaneme. Budeme potom
schopni po celém městě rozmístit více barevných nádob na odpad pro
snazší třídění a konečně dojde i na požadované snížení poplatku. Potom
si snad i většina z nás bude moci poskočit a říct "JÁ NA TO MÁM, MÉNĚ
ZAPLATÍM, VÍCE UTRATÍM.“
Petr Dlouhý, člen zastupitelstva města

Osadní výbory
Ve všech okrajových částech našeho města Hrádku nad Nisou se
práce v osadních výborech velice daří, ale vezmu to postupně po jedno
tlivých částech.
V okrajové části Suchá proběhla na místním hřišti velice zdařilá akce,
které se zúčastnila více než polovina obce. Byly tam připraveny akce pro
malé i větší děti, občerstvení a také v neposlední řadě proběhla diskuze
občanů se zástupci občanského sdružení „Hrádek potřebuje změny“ v čele
se
starostou
Martinem
Půtou
a
místostarostkou
Hedvikou
Zimmermannovou. V této lokalitě zajistil osadní výbor vybudování úplně
nové autobusové zastávky (KONEČNÁ), opravy stávajících autobusových
čekáren a další práce na zvelebení části obce.
Osadní výbor v Oldřichově v čele s p. Žánou pracuje opravdu skvěle a
s velikou podporou všech místních obyvatel! Svolává neustále brigády a
pořádá pěkné akce pro děti i dospělé. Hřiště a park, které si občané
vybudovali svépomocí, patří mezi ozdobu této části našeho města.
Za to jim patří velké uznání a poděkování.
Osadní výbor ve Václavicích se rozjel nakonec jako „parní stroj“, a to
hlavně díky všem členům osadního výboru, kteří konečně našli společnou
řeč i v té nejtěžší oblasti, tj. využití peněz z rozpočtu osadního výboru. Dne
30.8.2003 pořádali akci : „Sportovní odpoledne“, která byla spojená
s brigádou na zvelebení části obce. Osadní výbor v čele s Ing. Radkem
Petrem pořádal tuto akci ve spolupráci s TJ SOKOL Václavice a SDH
Václavice. Všechny jmenované složky skutečně začaly velmi úzce
spolupracovat v zájmu Václavic. Ať už se to týká brigád, sportovních akcí,
tak především spolupráce na položení nové střechy na „hasičárně“, tak
finanční pomoci pro sdružení na „Záchranu drobných sakrálních staveb“.
Ještě se také musím zmínit o tom, že se blíží kolaudace autobusové
zastávky na Uhelné, kterou člen osadního výboru p. M. Uškrt buduje úplně
sám a bez náhrady na odměnu.
Touto cestou ještě jednou děkuji všem předsedům a členům osadních
výborů a všem lidem v okrajových částech města za poctivou práci, kterou
doposud vykonali. A také si velmi cením dobré spolupráce s Technickými
službami města Hrádku n. N. Pomáhají osadním výborům bez zbytečných
průtahů, a to i nad rámec svých povinností.
Každého jednání osadního výboru se také účastní jeden nebo i více
členů občanského sdružení „Hrádek potřebuje změny!“. Lidé si toho
všímají a považují to za správné, že se zajímáme o dění v těchto částech
Hrádku n/N a neztrácíme kontakt se svými voliči.
Slavomír Hartman,
předseda komise rady pro okrajové části města

Krátce o Kristýně…
Chtěl bych vás v krátkosti seznámit se situací na Kristýně. Již půl roku
jsem členem představenstva společnosti Kristýna a.s.. S končící sezónou
přichází doba hrubé rekapitulace. Vše nasvědčuje tomu, že společnost
„vydělá“ přibližně jeden milion korun. Podle mého názoru je třeba
vytvořené finanční prostředky investovat zpět do rozvoje rekreačního
areálu. Je třeba postavit nové sociální zařízení, ve spolupráci s městem
hledat vhodný způsob, jak odkanalizovat areál, zahájit opravy
zanedbaných chatek, vytvořit vhodné a bezpečné „atrakce“ pro děti,
upravit pláže, atd.
Ing.Radek Petr, předseda představenstva Kristýna a.s.

O plnění slibů
O tom, jak čas letí by jistě mohl povídat každý z nás. Každý máme
určitá předsevzetí a cíle. Ty naše byli jasně dány naším předvolebním
programem a poté zakotveny v "Programovém prohlášení " naší koalice s
ODS. Bylo by asi naivní si myslet, že se nám podaří splnit vše během
několika málo dní po volbách.
Trochu mě tuhle zarazilo tvrzení, že naše předsevzetí neplníme.Vzala
jsem náš volební letáček, pousmála se nad úžasnou společnou fotografií a
začala odškrtávat. Ze 41 bodů našeho volebního programu, jsme u 35
bodů v různém stadiu jejich plnění, najít řešení těch ostatních nás ještě
čeká. A je nám více než jasné, že další problémy se ještě vyskytnou.
Pokud bych měla nyní říci ke každému bodu volebního programu
konkrétní naplnění, popíšu poměrně dost papíru. Vy, kdo chodíte na
zastupitelstvo, či na jiná setkání se zástupci města, máte šanci se zeptat a
myslím, že vám každý z nás rád poskytne co nejvíce informací.
Osobně vidím jeden bod, který mě trápí a to je obnova provozu kina.
Vzhledem k finanční situaci města je rychlá obnova provozu kina ve
stávající podobě nedostupná. Hledáme jiná řešení, ale zatím jsme nenašli
to,které by bylo vyhovující. Říká se, že více hlav,více rozumu  takže když
někoho z vás něco reálného napadne.....Díky.
ThMgr. Hedvika Zimmermannová, místostarostka
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