ZPRAVODAJ „Hrádek potřebuje změny !“
SRPEN 2002

Články vyjadřují názory a postoje členů o.s. „Hrádek potřebuje změny“

ROZHODNOUT MUSÍTE VY!
Možná bude některým z Vás připadat, že do podzimních
komunálních voleb zbývá ještě poměrně hodně času. Protože se voleb
zúčastníme jako sdružení nezávislých kandidátů, musíme splnit některá
ustanovení volebního zákona, která pro ostatní kandidující politické strany
neplatí. Například do 27.8.2002 musíme na podporu naší kandidatury
shromáždit alespoň 507 podpisů voličů z města Hrádku nad Nisou. To je
jeden ze způsobů jak politické strany chtějí ztížit nezávislým kandidátům
přístup do komunální politiky.
Někteří z Vás jste již byli kandidáty, členy sdružení nebo našimi
sympatizanty osloveni a požádáni o podporu, Vás ostatní o podporu
žádáme tímto textem. Účast sdružení nezávislých kandidátů „Hrádek
potřebuje změny !“ v komunálních volbách umožní občanům města zvolit
si svoji budoucnost a ovlivnit fungování města na další období.
Od samotného počátku činnosti sdružení „Hrádek potřebuje změny!“
deklarujeme naši myšlenkovou, názorovou a personální otevřenost.
Oslovili jsme proto některé další obyvatele města, se kterými nás spojují
stejné nebo podobné představy o jeho budoucnosti, a nabídli jsme jim
vytvoření společné kandidátky a volebního programu pro komunální volby
v Hrádku nad Nisou, které se uskuteční 1. a 2. listopadu tohoto roku. Na
této straně se tak můžete dočíst o důvodech, které nás vedly k rozhodnutí
kandidovat společně. Kandidátkou společně vytvořenou se členy sdružení
„Hrádek – naše město“ a společným volebním programem otevřeně
vyjadřujeme svůj názor na budoucnost města Hrádku nad Nisou.
Lidé, kteří se rozhodli na kandidátní listině sdružení kandidovat jsou
připraveni přijmout důvěru voličů a pracovat v jejich zájmu v zastupitelstvu
města a to bez ohledu na to, na kterém místě kandidátky figurují.
Rozhodně odmítáme hru na přenechávání preferenčních hlasů a záměrné
odstupování kandidátů podle potřeb kandidujících stran. Takové
„představení“ s námi bylo po volbách již hráno a my v něm pokračovat
nebudeme. Rozhodně odmítneme povolební obchodování s funkcemi,
případné dohody musí být založeny na základě programové a názorové
shody. Pokud po volbách dojde k pokusu vytvořit „hrádeckou národní
frontu“ s cílem udržení funkcí, nebudeme se takové dohody účastnit a
jsme připraveni pracovat jako tvrdá, ale konstruktivní opozice vedení
města. Myslíme si, že model spolupráce všech stran bez ohledu na
programové rozdíly se vyčerpal, není možné v něm dále pokračovat a
slouží pouze osobním zájmům jednotlivců. Voleb se neúčastníme s cílem
dosadit své lidi na radnici, ale prosadit náš volební program, myšlenky a
názory podpořené hlasem voličů a zásadně změnit způsob komunikace
mezi vedením města a jeho obyvateli.
Zároveň jasně říkáme, že na kandidátce sdružení nezávislých
kandidátů „Hrádek potřebuje změny!“ jsou lidé , kteří mají schopnosti a
zkušenosti pracovat ve volených funkcích a orgánech města, včetně
funkce starosty města. Pokud dostaneme ve volbách od voličů důvěru,
jsme připraveni za další budoucnost města převzít odpovědnost a
nebudeme se před tímto úkolem schovávat.
Považuji za naši povinnost Vás již nyní seznámit se složením
kandidátky sdružení nezávislých kandidátů „Hrádek potřebuje změny!“ –
najdete ji na druhé straně tohoto Zpravodaje. Na internetových stránkách
sdružení http://hrádekpotrebujezmeny.unas.cz se pokusíme Vám
jednotlivé kandidáty více přiblížit a představit.
Na závěr mi dovolte malou prosbu. Věnujte malou chvilku k
zamyšlení nad městem, ve kterém žijeme a odpovězte si na otázku:
“Potřebuje Hrádek změny?“. My jsem přesvědčeni o tom, že změny jsou
nutné a je nejvyšší čas s nimi začít. Rozhodnout o tom musíte Vy.
Martin Půta
Přeji Vám pěkný den

Dej mi odvahu změnit věci, které změnit mohu
Musím připustit, že po přečtení prvního letáčku sdružení „ Hrádek
potřebuje změny“ mě napadlo jediné: „ To je pěkný, úderný text na
svazáckou nástěnku.“ Na druhé straně mě ale zajímalo, kdo jsou ti
„úderníci“ a co chtějí. Zda chtějí jen něco kritizovat nebo hledat řešení pro
věci, které co se jim v našem městě nelíbí a budou pro to něco dělat. To,
že v poměrně krátké době vzniklo v Hrádku n.N. druhé občanské sdružení
jako opozice městského zastupitelstva, jistě něco signalizuje. Když nic
jiného, tak minimálně nedostatek komunikace mezi radními Hrádku a
občany města.
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Ono fungování takového města je srovnatelné s chodem našich
domů a domácností. Myslím si, že mi dáte za pravdu, že se v našem
„domě“ hodně věnovalo zajištění stavebních úprav , jeho zabezpečení
plynem, elektřinou a vodou, vybudovala se perfektní příjezdová cesta a
předpokládám, že nám mnohý soused závidí kolika penězi přispěla EU.
Na druhé straně ale musím říct, že pro všechny ty starosti se
stavebním materiálem se trochu pozapomnělo, že zde bydlí také naše děti
a ty si chtějí hrát a naši mládež to „doma“ také moc nebaví. Nevím, jestli
se to nestalo proto, že správci „domu“ jsou tak přesvědčení o správnosti
svých rozhodnutí, že necítí potřebu sednout si s ostatními členy „domu“
k jednomu stolu a promluvit s nimi o tom, co potřebují a co by bylo dobré
změnit. Potom by možná všichni, kdo v tomto „domě“ bydlí více ocenili
všechny ty stavební úpravy pro jejich pohodlí. Snad bychom se i nějak
dohodli, co s tím „bazénem“ ( Kristýnou ) vzadu v zahradě našeho „domu“,
který spíš než radost přináší pro některé z nás určité rozčarování.
Pro to, aby byl tento „dům“ také naším domovem, neexistuje jiné
řešení, než že jej budeme budovat a užívat všichni – nejen ti, kteří na sebe
vzali část zodpovědnosti za rozhodování, ale také všichni kdo v něm
bydlíme. Ono bydlet s tolika lidmi pod jednou střechou není vůbec
jednoduché a tak nám všem přeji trpělivost a toleranci, aby se z nás
nestali bezdomovci a psanci. A snad budeme moci říci – tady bydlím a žiji
rád, přátelé změn k lepšímu vedoucích…

„Dej mi odvahu změnit věci, které změnit mohu“
„Dej mi pokoru přijmout věci, které změnit nemohu“
„A moudrost tyto od sebe rozeznat“
Text této několik set let staré prosby, myslím, nejlépe vystihuje
důvod, proč jsem přijala kandidaturu a zúčastním se podzimních
komunálních voleb na kandidátce sdružení nezávislých kandidátů „Hrádek
potřebuje změnu!“. Je poměrně jednoduché říkat, co se mi nelíbí a co by
mělo být jinak, ale jen kritika nestačí. Cítím v tuto chvíli povinnost se
přihlásit ke své odpovědnosti za věci, které mohu změnit.
A proč sdružení nezávislých kandidátů „Hrádek potřebuje
změny?“ V prvé řadě proto, že se ve většině bodů můžu ztotožnit
s jeho programem a cílem jeho snažení. A za druhé - nejde o
politickou stranu a způsob jak pro ni získat pozice a posty, ale o
změnu věcí a myšlenky.
Th.Mgr. Hedvika Zimmermannová

Společně dosáhneme více . . .
Členové občanského sdružení „Hrádek-naše město“ stáli po úspěšné
petici proti poškození městského parku před rozhodnutím, jakým
způsobem ovlivňovat dále život našeho města.
Rozhodli jsme se, že budeme kandidovat v nadcházejících
komunálních volbách. Nejprve jsme uvažovali o spojení s některou
demokratickou stranou, které již v našem městě působí.
Po vzniku občanského sdružení „Hrádek potřebuje změny“ se
naskytla možnost vytvořit společnou kandidátku nezávislých kandidátů
nespojených s žádnou politickou stranou. Společně se nám podařilo
vytvořit vyváženou kandidátku lidí, kteří se veřejně přihlásili k odpovědnosti
za další vývoj v našem městě a soutěží o Vaši přízeň v komunálních
volbách v letošním roce. Jsou to všichni lidé, kteří mají zájem pracovat pro
dobro našeho města.
Při získávání podpisů pod naši petici jsme se často setkávali
s názory, že je to stejně zbytečné, že se ničemu nezabrání. Byli jste to Vy,
naši spoluobčané, kteří vahou svého názoru, dokázali změnit zdánlivě
nezměnitelné a zastavili plány na stavbu třetí fáze vnitřního městského
okruhu přímo srdcem města - přes městský park.
I nyní se setkáváme s názory, že jsme pouze idealistická skupina
lidí, kteří nic nezmohou a stejně nic nezmění. Myslíme si, že je na nás
společně, abychom to dokázali i nyní a pokusili se prosadit změny.
Spojili jsme se s občanským sdružením „Hrádek potřebuje změny“,
budeme kandidovat na společné kandidátce sdružení nezávislých
kandidátů a jsme připraveni své síly použít na práci pro naše město,
protože jen společně dosáhneme více.
Za sdružení Hrádek – naše město
MUDr. Radomír Sekvard, Milan Slezák, Jana Vondráčková

Co budeme dělat na radnici?
Výsledky parlamentních voleb a situace po nich mě v poslední době
donutily několikrát se zamyslet nad českou politickou scénou. Výkřiky typu
„jen my jsme ti praví“, „jen já“ mohu odvrátit rudou hrozbu v naší zemi
nebo slogany typu „volte mě“ mnoho lidí rozesmálo a mnoho rozplakalo.
Myslím si že právě těmito výroky bylo mnoho voličů natolik znechuceno,
že volit ani nešli. Autoři těchto výroků zapomněli, že nejsou ani bozi ani
spasitelé, ale demokraticky zvolení zástupci občanů, kteří by měli umět
předložit lidem důvod k tomu, aby je opět zvolili.
Možná se teď ptáte proč se podobná myšlenka objevila právě v
tomto zpravodaji. V místní politice to totiž funguje úplně stejně. Nedávno
jsem se dověděl, že někteří zastupitelé v našem městě si mezi sebou
položili otázku týkající se sdružení „Hrádek potřebuje změny !“ a naší
účasti v komunálních volbách. „Co tam – myšleno na radnici - chtějí dělat?
Vždyť o řízení města nic neví ! Proč se pletou do politiky a nestarají se o
sebe?“, případně „Jsou příliš mladí, aby nám radili co město potřebuje!“
Zdá se Vám stejně jako mě, že jsem se náhle vrátil do doby před
rokem 1989, kdy „někteří“ vládli a nikdo jim do toho nesměl mluvit? Je
potřeba si uvědomit, že lidé, kteří takto hovoří, byli sami před lety
v podobné situaci a dokázali si s ní poměrně úspěšně poradit.Většina
z nich vstoupila do komunální politiky v roce 1990 bez předešlých
zkušeností. Mnozí z nich jsou ale v zastupitelstvu už tak dlouho, že upadli
do stereotypu, jsou již neproduktivní a nedovedou vážně uvažovat o jiných
než vlastních argumentech. Mají zkrátka svoji pravdu a nezamyslí se nad
jiným názorem bez předsudků.
Městu Hrádku nad Nisou a jeho dalšímu rozvoji mohou jen přispět
nové názory a myšlenky, které však do zastupitelstva musí přinést noví
lidé, nezatížení současnými metodami práce hrádecké radnice.
Co říci na závěr? „Člověk, který o sobě nepochybuje, ztrácí
soudnost“ a „pýcha předchází pád“. Přeji Vám hezký zbytek léta.
Ing. Petr Pokorný , Hrádek nad Nisou

KANDIDÁTNÍ LISTINA
pro volby do zastupitelstva obce Hrádek nad Nisou,
které se uskuteční dne 1. a 2. 11. 2002

Sdružení nezávislých kandidátů

„HRÁDEK POTŘEBUJE ZMĚNY !“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kandidáti :
Martin Půta, 31 let, vedoucí výroby, Hrádek nad Nisou
MUDr. Radomír Sekvard, 47 let, zubní lékař, Hrádek n.N.
Petr Vinklárek, 48 let, předseda družstva, Hrádek nad Nisou
Ing. Kamil Krečman, 31 let, programátor, Hrádek nad Nisou
Slavomír Hartman, 34 let, živnostník, Václavice
Th.Mgr. Hedvika Zimmermanová, 36 let,
farářka Čs. církve husitské, Hrádek nad Nisou
Milan Slezák, 29 let, elektrotechnik, Hrádek nad Nisou
Ing. Petr Pokorný, 35 let, výrobní ředitel, Hrádek nad Nisou
Petr Dlouhý, 26 let, skladový dělník, Donín
Hana Zůčková, 34 let, účetní, Dolní Suchá
Ing. Radek Petr, 37 let, podnikatel, Václavice
Jiří Timulák, 23 let, student VŠ, Hrádek nad Nisou
Mgr. Daniela Bartošová, 30 let, farmaceut, Hrádek n.N.
Jiří Žána, 43 let, mistr výroby, Oldřichov na Hranicích
Stanislav Dlouhý, 32 let, soukromý podnikatel, Loučná
Jana Vondráčková, 48 let, technik, Hrádek nad Nisou
Petr Novák, 35 let, manager, Donín
Štěpán Tichý, 30 let, obchodní zástupce, Hrádek nad Nisou
Miroslav Hreha, 41 let, podnikatel, Hrádek nad Nisou
Petr Maňhal, 37 let, celník, Hrádek na Nisou
Radek Vaňátko, 38 let, podnikatel, Hrádek nad Nisou
Jaroslav Jiránek, 23 let, student VŠ, Hrádek nad Nisou
Mgr. Miluše Brandová, 51 let, ředitelka ZŠ, Hrádek n.N.
Ing. Pavel Herajn, 24 let, student VŠ, Hrádek nad Nisou
Ludmila Robová, 37 let, dělnice, Hrádek nad Nisou

Poznámka: Termín pro odevzdání kandidátní listiny pověřenému
orgánu je 27.8.2002. Do této doby na ní může být v nutném případě
provedena úprava.

Odpovědi na otázky občanů – část 2
V březnu a dubnu tohoto roku jsme uspořádali pět setkání s občany
v jednotlivých částech města Hrádku nad Nisou. Řada občanů využila
této příležitosti k veřejnému vyjádření svých názorů, k vyslovení dotazů a
připomínek k dění ve městě. Tyto podněty občanů jsme předložili formou
písemného dotazu starostovi města Hrádku nad Nisou ing.M.Faltusovi.
Jeho odpovědím dáváme prostor v našem Zpravodaji. Nechceme volit
konfrontační tón, přesto jsme si dovolili některé odpovědi krátce
okomentovat. Chceme porovnat různé pohledy na řešení některých
problémů města. Na komentářích o.s. „Hrádek potřebuje změny !“
pracoval tým ve složení : ing.P.Pokorný, ing. K. Krečman, J.Timulák,
M.Půta a P.Vinklárek. Další část otázek a odpovědí uveřejníme ve
čtvrtém čísle, které vyjde na začátku září 2002.
7. Pozemky města – nedostatečná údržba
Odpověď pana starosty: „Pozemky města jsou v rozhodující míře
pronajaty občanům města za ceny dle platné vyhlášky. Ostatní pozemky
města jsou udržovány pokosem 2 – 3 x ročně specializovanou firmou.
Neudržované pozemky jsou s největší pravděpodobností vlastnictvím
jiného subjektu (Pozemkový fond ČR, Lesy atp.)
Komentář HPZ: Na neudržované pozemky bylo občany
upozorněno zvláště v okrajových částech města – Oldřichov na
Hranicích, Václavice. Je to problém, který ztrpčuje život hlavně těm
lidem, kteří se o svůj majetek řádně starají. Podle městské vyhlášky
může být stav, kdy majitel o svůj pozemek řádně nepečuje potrestán
pokutou. Nemělo by být vůbec rozlišováno, kdo je vlastníkem pozemku,
ale jestli ho v souladu s platnou vyhláškou alespoň 2 x za rok udržuje
pokosem. Státní instituce (Pozemkový fond ČR, Lesy atp.) by potom
měly jít občanům příkladem a je věcí města po nich dodržování
závazných norem vyžadovat.
8. Malá četnost hlídek, zvláště v okrajových částech města
Odpověď pana starosty: „V současné době máme 1 + 6
strážníků. Ze zákona musí sloužit ve dvoučlenných hlídkách a počet
přesčasových hodin nesmí překročit limit dle zákoníku práce.
V exponovaných dnech – pátek, sobota, neděle – je snaha, aby sloužili
24 hodin, v ostatní dny pouze 8 hodin. Vzhledem k tomu, že musí také
čerpat dovolenou, zúčastnit se školení, jsou nemocní atp. je často velký
problém obsadit požadované turnusy služby. Prioritou ostrahy je pak
vždy střed města, kde je největší soustředění obyvatel.
Komentář HPZ: Podle našeho názoru bude třeba hledat nová a
možná nezvyklá řešení, která se již osvědčila v jiných obcích a městech
– např. hlídky na kolech v okrajových částech atp. Je důležité, aby
strážníci MP znali místní problematiku a občané se na ně mohli obracet
se svými problémy. Jen tak může být dosaženo společného cíle zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetku. Samozřejmě že k tomu
musí svým dílem přispět i obyvatelé města, protože strážníci skutečně
nemohou stát na každém rohu. Celá problematika není rozhodně
jednoduchá, v dalším období ji bude třeba komplexně řešit, zvláště se
zřetelem na připravovanou novelu zákona o městské a obecní policii.
Jedná se nám hlavně o soulad mezi prostředky vynakládanými
z rozpočtu města a výsledným efektem práce městské policie.
9. Informovanost občanů
Odpověď
pana starosty: „Je to letitý problém, zvláště
v okrajových částech města. Opakovaně jsme navrhovali zřízení
osadních výborů, jmenování „styčných důstojníků“ či individuální
návštěvy úřadu. Žádná iniciativa neměla dlouhé trvání. Přitom velká část
problémů a požadavků okrajových částí města je řešitelná v pracovním
pořádku, jen je třeba o nich vědět.
Komentář HPZ: Podle názoru členů sdružení je způsob, jakým
nyní probíhá komunikace mezi vedením města a jeho obyvateli
nedostatečný. Je základní povinností volených zástupců občanů znát,
zjišťovat a prezentovat zájmy, potřeby a názory svých voličů. Nelze jen
čekat na to až se občané sami ozvou, případně se vymlouvat na jejich
nezájem. Hlavním cílem naší práce v zastupitelstvu proto bude tento stav
změnit, posunout rozhodování o budoucnosti města blíže k občanům.
Komunikace s občany a zlepšení jejich informovanosti je
jedním ze základních předpokladů pro zlepšení stavu našeho města.
S našimi představami jak tuto problematiku řešit, se v nejbližší
době budete moci seznámit ve volebním programu sdružení nezávislých
kandidátů „Hrádek potřebuje změny!“
Pokračování v 4.čísle Zpravodaje

internet: http://hradekpotrebujezmeny.unas.cz
e-mail: hradekpotrebujezmeny@centrum.cz

