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Jsem pro předvolební kampaň 4krát do roka ! 
Nestačím se  divit  jak  v  období  těsně  před  volbami  radnice  narychlo 

plní  sliby,  jež  dávali  někteří  její  představitelé  občanům  již  před  4  roky. 
Pokud  bude  občan  před  volbami  dostatečně  křičet,  radnice  je  v  tomto 
období jistě vyslyší a splní. A tak se na stavbách finišuje a vůbec dělá vše 
pro zviditelnění dosažených úspěchů. 

Například městský  rozhlas  v Doníně  nefungoval  již  dlouhou  dobu,  a 
až povodeň v kombinaci s předvolebním obdobím vykonala své a rozhlas 
již  jeden  týden  funguje!!  A  to  jsme  se  ještě  před  nedávnem  mohli 
dověděti, že se  jedná  o  zastaralé médium, které  již nikdo nepotřebuje  a 
proto se opravovat nebude. Celé čtyři roky nebylo možno opravit uličku u 
sběrných  surovin    a  hle,  v  rámci  předvolebních  aktivit  se  pan  starosta 
nechal slyšet dokonce na stanici RCL, že cesta bude opravena, cesta se 
skutečně opravuje a do voleb se po ní milí občané svezete… 

Ve  výčtu  těchto  prováděných  předvolebních  akcí  by  se  dalo  ještě 
pokračovat. Proto mne jako občana města napadá, jak by se nám krásně 
žilo, kdyby byly volby ve městě třeba 4 krát ročně. Smutné na tom však je, 
že  tyto  činy  vedoucí  ke  splnění  slibů  končí  těsně  po  volbách.  A  pak 
nezbývá než čekat na další volby! Naší snahou je tento stav změnit. 

Nechceme  Vám  slibovat  věci  nesplnitelné,  chceme  průběžně  a 
s rozvahou konat věci potřebné, a to bez ohledu na počet dní do  dalších 
voleb.  Petr Dlouhý, Donín 

Dostavba nároží a rozpolcení osobnosti 
Na  jednání  zastupitelstva  dne  18.6.2002  zastupitelé  přijali  usnesení, 

že  prodej  rohového  pozemku  před  samoobsluhou  Junior  –  p.Kendik  na 
Horním  náměstí  nebude  do  konce  volebního  období  uskutečněn 
Rozhodnutí  o  případném  prodeji  a  následné  zástavbě  bylo  ponecháno 
příštímu zastupitelstvu, které vzejde z letošních  listopadových  voleb. Toto 
rozhodnutí následovalo poté co se naše sdružení v dopise zastupitelům ze 
dne  10.5.2002  ohradilo  proti  rychlému  a  nepřipravenému  prodeji  a 
následné  zástavbě  tohoto  pozemku  a  to  především  z důvodu,  že  tato 
stavba změní celkový vzhled náměstí.  Vůbec to ale neznamená, že  jsme 
zásadně proti budoucímu prodeji a zástavbě nároží. 

Podle  našeho  názoru  by  ale  dostavba  nároží  měla  být  součástí 
projektu  komplexního  řešení  celého  prostoru  Horního  náměstí  a  centra 
města. Domníváme se, že o tak závažné změně by měli rozhodovat sami 
občané alespoň tím, že budou informováni o veškerých podrobnostech, o 
tom  jak  bude  stavba  vypadat,  co  přinese  dobrého  a  co  zlého  a  tyto 
skutečnosti budou moci plně připomínkovat. Proto nás výsledek červnové 
hlasování  o  odložení  prodeje  tohoto  pozemku  velice  potěšil  a  považovali 
jsme  ho  za  počátek  změn  k lepšímu.  Byl  vytvořen  prostor  k  hledání 
rozumného řešení, které může Hornímu náměstí jen prospět. 

Kdo se bojí podepsat? 
Vážené čtenářky a čtenáři, přeji Vám pěkný podzimní den. 
Určitě  jste  stejně  jako  já  zaregistrovali  plakáty  napadající  starostu, 

které  se  objevily  vylepené  na  všech  možných  i  nemožných  místech  ve 
městě.  Řada  občanů  se  na mě  v  posledních  dnech  obrátila  s  dotazem, 
jestli  jsou  uvedené  plakáty  předvolební  akcí  našeho  sdružení.  Jménem 
svým a jménem výboru občanského sdružení Hrádek potřebuje změny se 
od  těchto  plakátu  distancuji  !  Pod  každý  zveřejněný  dokument  jsme  se 
vždy  podepsali  a  hodláme  tak  činit  i  v  budoucnosti,  protože  si  za  svými 
názory  stojíme.  S  podobným  anonymním  uveřejňováním  názorů 
nesouhlasíme,  lidé  kteří  za  tímto  postupem  stojí  nemají  zřejmě  dost 
odvahy se ke svým názorům veřejně přihlásit. 

Sdružení  nezávislých  kandidátů  Hrádek  potřebuje  změny  povede 
pozitivní  volební  kampaň,  bez  používání  osobních  útoků    a  skandalizace 
jednotlivců. Chceme Vám, našim spoluobčanům nabídnout naše představy 
o  budoucnosti  města.  Vyzýváme  ke  stejnému  postupu  i  ostatních  šest 
kandidujících uskupení. Žijeme na malém městě, odlišné názory na řešení 
jeho  problémů by  ještě neměly  vést  k házení  špíny  na  politické  soupeře. 
Nemáme  žádný  zájem  na  vytváření  atmosféry  nenávisti  a  nedůvěry, 
koneckonců se každý den potkáváme a není důvod se přestat zdravit. 

Naopak,  umění  vyslechnout  odlišný  a  kritický  názor  je  pro  normální 
fungování  zastupitelstva  města  nezbytné.  Občané  musí  dostat  větší 
prostor  se  k jednotlivým  projednávaným  otázkám  vyjádřit.  Není  přece 
normální, diskutovat na konci  jednání o  bodech,  které byly  projednány  již 
před několika hodinami a bylo o nich  již hlasováno. Diskuse k jednotlivým 
bodům  musí  proběhnout  ještě  před  hlasováním  o  nich.  Ano,  bude  to 
obtížné,  a mnohdy  složité,  ale  přesně  o  tom  je  demokracie.  Jsme  proto 
připraveni prosadit změnu jednacího řádu zastupitelstva. Ta se musí týkat i 
druhého  nešvaru.  Materiály  jsou  často  zastupitelům  předloženy  na 
poslední  chvíli  a  o  jednotlivých  bodech  se  potom  jedná  v časové  tísni  a 
bez hlubšího seznámení s podklady. Lze snad hlasovat o změně rozpočtu 
města  bez  hlubšího  proniknutí  do  problému?   Bude  nutné  stanovit  jasné 
termíny dodání podkladů, které podobné situace omezí. 

Jsem  přesvědčen,  že  osobní  spory  nejsou  důležité  a  jejich  veřejné 
propuknutí rozhodně nevyřeší problémy města a jeho občanů. Po volbách 
bude potřeba změnit stávající systém práce zastupitelstva a radnice. Bude 
nutné  zrušit  fungující  systém  „supervelké“  koalice,  který  na  hrádecké 
radnici  funguje  poslední  roky.  V  městské  radě  jsou  zastoupeny  všechny 
politické  subjekty,  tento model  ještě  nedávno  vyhovoval  všem  politickým 
stranám,  všichni  měli  svůj  podíl  na  moci  a  vládě  nad  městem.  Všechny 
politické strany jsou nyní proto zodpovědné za to, že nedodržování zákonů 
a střety zájmů v Hrádku se staly nejdříve veřejným tajemstvím a nyní byly 
za dramatických okolností na jednání zastupitelstva zveřejněny. 

V  hrádeckém  zastupitelstvu  chybí  něco,  co  je  v  demokratických 
politických systémech normální    a  to  je  opozice. A  kde  chybí  kontrola  a 
dohled opozice nad vládnoucími skupinami, tam prudce narůstá prostor  k 
nestandardním postupům,  podivným  rozhodnutím  a  korupčnímu  chování. 
Opozice musí  být  tvrdá  a  nesmlouvavá  v kontrolních  orgánech  města  a 
zároveň konstruktivní při jednání o rozumných věcech. 

Co  je  nyní  důležité?  Aby  po  komunálních  volbách  vše  nezůstalo  ve 
starých  kolejích.  Věřím  že  společně  se  nám  podaří  vrátit  město  do 
normálních poměrů, které potřebuje pro svůj další rozvoj. 

Martin Půta, Hrádek nad Nisou 

Vědomí sounáležitosti… 
Město Hrádek  nad Nisou  je  díky  svému  položení  skoro  modelovým 

příkladem využíváním fondů Evropské unie, především PHARE. A  to  jak 
v oblasti malých, tak i velkých projektů. A právě v oblasti malých projektů 
najdeme v posledních  letech mnohé dotace,  ať  již  jde  o sportovní  kluby, 
mateřské školy, kulturní či církevní akce a samotné „Slavnosti Trojmezí“. 

Cílem podpory  těchto  projektů,  v kolonce  nazvané  „lidské  zdroje“,  je 
mimo  jiné  jistě  navázání  trvalých  vztahů  mezi  těmi,  kteří  se  tohoto 
projektu  účastní.  Soužití  v pohraničí,  kde  se  setkávají  lidé  s různými 
povahovými  rysy,  a  tedy  i  různými  přístupy  k řešení  problémů,  není 
zrovna jednoduché. A tak by tyto projekty neměly být  jednorázovou akcí, 
kterou  nám  z  80%  zaplatila  EU,  ale  tím,  co  pomáhá  odbourávat 
předsudky a pomáhá budovat pocit sounáležitosti. 

Žijeme  v Euroregionu  Nisa.  A  právě  tato  řeka,  která  tři  sousedící 
země spojuje, nám přinesla v srpnu mnoho starostí a škod. Naštěstí  jsme 
nebyli  povodněmi  poškozeni  tak,  jako  některá  ostatní  města  a  obce  v 
republice.  Právě  proto  nelze  ale  očekávat,  že  finance  na  opravy  a 
prevenci ze státní pokladny půjdou právě k nám. 

Proto  mě  překvapilo  a  i  trochu  zarazilo,  že  se  neozvala  naše 
partnerská  města  ze  sousedních  zemí.  Vždyť  máme  tolik  různých 
mezinárodních výborů a měli jsme tolik setkání starostů… 

Oslovila  jsem  tedy mé  kolegy  faráře  z německé  strany  a  tak,  kromě 
sbírek,  které  jsou  určeny  konkrétním  poškozeným  osobám,  přišla  i 
finanční  pomoc  ve  výši  120.000,  Kč  pro  povodní  poškozenou  školku 
v Doníně. Zároveň bylo školce poskytnuto vybavení a hračky s příslibem, 
že  toto  není  pomoc  pro  naše  školky  poslední.  Stoletá  voda  si  nevybírá 
datum  ani  místo.  Nevím,  jak  pro  Vás,  ale  pro  mne  je  velmi  důležité 
vědomí, že v těžkých chvílích, nezůstává člověk sám. 

Th.Mgr.Hedvika  Zimmermannová, Hrádek nad Nisou 

Ovšem realita je po posledním zasedání zastupitelstva dne 17.9.2002 
opět jiná. Na tomto hektickém a hodně nepřipraveném zastupitelstvu byla 
předložena nová žádost pana Kendíka o koupi   tohoto  pozemku. Člověk 
by si  řekl,  že si  asi zapomněl  přečíst zápis  z minulého  jednání,  leč  těch 
zapomnětlivých  bylo  tentokrát  opravdu  mnoho.  Všichni  přítomní 
zastupitelé až na p.Štoka, p.Růžičku, p.Dajčara byli pro vyvěšení nabídky 
k prodeji a to dokonce i ti, kteří minule hlasovali proti. 

Že  by  tak  rychle  zapomněli, proč  vlastně hlasovali proti,  nebo  to  ani 
nevědí  ?  Zcela  nepochopitelné  se  mi  jeví  jednání  místostarosty  mgr. 
Poláčka,  který  byl  na  minulém  zastupitelstvu  předkladatelem  návrhu  na 
odložení tohoto rozhodnutí na nové zastupitelstvo a nyní hlasoval pro !!! 

Nemohu  si  pomoci  ale  zdá  se  mi,  že  u  těchto  zastupitelů  dochází 
k rozpolcení  osobnosti,  kdy  jednou  říkají  to  a  vzápětí  zase  ono.  K 
přirovnání ke Koucourkovu už opravdu mnoho nezbývá… 

Kdo  může  mít  zájem,  tak  tvrdošíjně  prosazovat  prodej  pozemku 
podnikateli,  jehož  daně  stejně  nejdou  do  městské  pokladny,  ale  do 
pokladny  v jiném městě. Co  je  na  tom pro město  tak  výhodné? K čemu 
ten spěch? A nebo je v tom něco jiného? 

Co z toho vyplývá pro občany? Každý lid má takovou vládu, jakou si 
zaslouží, neboť si  ji  sám  zvolil. Naše město  bude mít  takové  zastupitele 
jaké si zaslouží. A na to prosím nezapomeňte u voleb. 

Ing. Kamil Krečman, Hrádek nad Nisou



Pár slov ke dvěma volebním obvodům 
Při  hlasování  na  zastupitelstvu  města  18.6.2002  došlo  ke 

zpochybnění  návrhu  na  vytvoření  dvou  volebních  obvodů,  který  byl 
podpořen  peticí  občanů  města  a  následně  jeho  jednoznačnému 
zamítnutí.  Toto  jednání  bylo  založeno  na  právním  názoru  dnes  již 
bývalého  tajemníka MÚ p.Sladkého, který  byl  vůči návrhu  jednoznačně 
negativní.  Údajně  by  díky  nekvalitnímu  znění  zákona  o  komunálních 
volbách  mohlo  dojít  k napadení  výsledků  voleb  v  Hrádku  nad  Nisou. 
Slíbili  jsme Vám proto, že získáme právní  názor Ministerstva  vnitra ČR 
k tomuto problému. 

Právní  názor  Ministerstva  vnitra  ČR  ze  dne  však  hovoří  zcela 
odlišnou řečí. Podle dopisu Judr.   Je vytvoření dvou volebních obvodů 
standardní  součástí  zákona  o  komunálních  volbách,  a  není  důvod 
k jakémukoliv napadení  takto provedených voleb. V dopise  ,  který  jsme 
z ministerstva  obdrželi  je  použito  přirovnání  k volbám  do  parlamentu, 
kde  občan  Hrádku  n.N.  také  nevolí  poslance  v Českých  Budějovicích, 
ale pouze v Libereckém kraji. 

Respektuji  právo  každého  zastupitele  rozhodovat  o  předkládaných 
návrzích podle vlastního nejlepšího přesvědčení,  v  tomto případě mám 
však  pocit,  že  došlo  k manipulaci  s fakty    a  připravenému  ovlivnění 
zastupitelů z jednoznačným cílem návrh  zamítnout. Věřím,  že  v příštím 
volebním  období  budou  zastupitelé  schopni  a  ochotni  pracovat  na 
základě ověřených informací, skutečností a údajů. 

V místě  svého  bydliště  na Dolní Suché  budu  podporovat  vytvoření 
osadního výboru, který by prezentoval názory obyvatel v zastupitelstvu a 
pokusím  se  myšlenku  dvou  volebních  obvodů  prosadit  v  novém 
zastupitelstvu.  Hana Zůčková, Dolní Suchá 

Odpovědi na otázky občanů – část 4 
Řada  občanů  našeho  města  využila  našich  veřejných  setkání  k 

vyjádření  svých  názorů,  k  vyslovení  dotazů  a  připomínek  k  dění  ve 
městě.  Poslední  část  odpovědí  starosty  města  ing.  Milana  Faltuse  na 
odpovědi občanů dostává prostor dnes. 

13. Horní náměstí – dotazy  jestl i existují plány na  jeho  úpravu, 
požadavky na veřejnou diskusi k tomuto bodu 

Odpověď  pana starosty: „Studie úprav náměstí  je zpracována od 
roku 1992 a precizována v  roce cca  98    99. Je  uložena  na stavebním 
odboru  MěÚ.  Byla  několikrát  projednávána  zastupitelstvem  města  a 
sloužila  i  jako  podklad  pro  územní  plán,  který  byl  před  schválením 
opakovaně projednáván a zveřejněn na úřední desce.“ 

Komentář  HPZ:  Naši  zastupitelé  budou  prosazovat  realizaci 
projektu  zklidnění  centra  města  s přihlédnutím  k názorům  a  potřebám 
občanů.  Musí  se  jednat  o  komplexní  řešení  Horního  náměstí,  včetně 
vyřešení  zástavby  nároží  před  prodejnou  Junior  Kendik.  Vzhledem 
k poslednímu  vývoji  v této  kauze  jsou  podrobné  informace  v článku  na 
str.1 – „Dostavba nároží – Rozpolcení osobnosti ?“ 

14. Bezbariérové úpravy ve městě – nájezdy na chodníky apod. 
Odpověď    pana  starosty:  „Jsou  vždy  odvislé  od  možných 

finančních  zdrojů.  Při  všech  silničních  novostavbách  i  úpravách 
chodníků se bezbariérové přechody automaticky řeší.“ 

Komentář  HPZ:  Vítáme  že  při  nových  projektech  se  tato 
problematika  řeší.  V případě  nutnosti  řešit  jednotlivé  problémy 
doporučujeme občanům obrátit se  na stavební  odbor MÚ,  případně  na 
své zastupitele. 

15. Kanalizace a vodovod na Horním a Dolním Sedle 
Odpověď  pana starosty: „V časovém horizontu cca 10 let nebude 

realizován.  Kanalizace  i  vodovod  jsou  majetkem  Severočeské 
vodárenské  společnosti,  která  má  v  našem  městě  jiné,  potřebnější 
priority (např. Stoka "C", obtok ČOV, atp.)“ 

Komentář HPZ: Přes finanční náročnost není možné tento problém 
přehlížet.  Příjmy  města  jsou  omezené,  je  nutné  hledat  úspory  ve 
výdajové  části,  pečlivě  přehodnotit  investiční  plán města  s ohledem  na 
zájmy  občanů  a  dále  hledat možnosti  zvýšení  příjmové  části  rozpočtu. 
Podobný  projekt  vyžaduje  rozložení  do  delšího  časového  období  a 
zajištění vícezdrojového financování. 

16. Kulturní centrum Olympia – jaké jsou plány a projekt? 
Odpověď  pana starosty: „V květnovém "Hrádecku" je presentován 

možný návrh úprav. Realizace je opět odvislá od zajištění financování.“ 
Komentář  HPZ:  Prioritou  kulturního  centra  Olympia  by  mělo  být 

podle našeho názoru urychlené obnovení funkce kina, podle toho by měl 
být  přehodnocen  plán  rekonstrukce  centra  a  reálně  vyhodnoceny 
možnosti účasti města v podobných kulturních projektech. 

17. Špatný stav komunikací ve městě 
Odpověď    pana  starosty:  „Je  obecně  znám  a  nejen  v  našem 

městě.  Rozpočet  města  předpokládá  vynaložit  na  komunikace  v  roce 
2002 částku cca 3,8 mil. Kč. Z toho je však pouze 0, 7 mil. Kč určeno na 
povrchové úpravy vozovek. Ostatní prostředky jsou plánovány na zimní 
údržbu  silnic,  údržbu  krajnic  a  příkopů,  čištění  kanalizačních  vpustí, 
dopravní značení a dopravní obslužnost. Z  důvodu  trvalého nedostatku 
finančních zdrojů se stav povrchů vozovky bude patrně dále zhoršovat. 
Možným  východiskem  je  drastické  omezení  jiné  investiční  výstavby, 
údržby  budov,  výdajů  na  školství,  kulturu  a  správu  s  tím,  že  ušetřené 
prostředky  by  byly  věnovány  na  komunikace.  Alternativou  je  zajištění 
velké  silniční  stavby  ze  státního  rozpočtu  (silniční  obchvat,  vnitřní 
městský  okruh  atp.),  kde  je  možné  počítat  s  tím,  že  několik  procent 
rozpočtu  bude věnováno  na úpravy místních  komunikací,  jako  příjezdů 
na stavbu, výsadbu zeleně atp.“ 

Komentář HPZ: Tato problematika není  pouze  problémem  našeho 
města, jedná se o problém i na úrovni kraje a celého státu. Souhlasíme 
s tím,  že  jde  vždy  o  otázku  stanovení  priorit.  Nejsme  si  ale  jisti,  zda 
právě výstavba 2.části vnitřního městského okruhu přes městský park je 
tím pravým receptem na získání financí pro opravu komunikací. 

Závěrem  tohoto  seriálu  článků  děkujeme  starostovi  města 
ing.M.Faltusovi  za  odpovědi.  V našich  komentářích  nám  nešlo  o 
konfrontaci,  ale  o  pohled  na  problémy  z různých  stran.  Podle 
našeho mínění  je právě veřejná  prezentace  rozdílných  názorů  tím, 
co může přispět k vyřešení některých problémů ve městě. 

Na komentářích o.s. „ Hrádek potřebuje změny !“   k jednotlivým 
otázkám občanů  pracovali  ing. Petr  Pokorný,  ing. Kamil  Krečman, 
Jiří Timulák, Martin Půta a Petr Vinklárek. 

Radnice není senát ! 
Vážení spoluobčané,  ve  dnech  1.  a 2.11.2002 se  konají  komunální 

volby  do  zastupitelstva  města  Hrádku  n.N.  Zároveň  proběhne  2.kolo 
senátních  voleb  v obvodu  Česká  Lípa,  do  kterého  patří  i  naše  město. 
Proto bych na tomto místě chtěl zdůraznit, že komunální a senátní volby 
nejsou  totéž. Společný mají pouze termín! Občan, který  do senátu  volit 
nechce,  se  může  zůčastnit  pouze  komunálních  voleb  a  naopak.  Přál 
bych si  ,  aby k volbám do  zastupitelstva  našeho města  přišli  všichni  ti, 
kteří  jsou  doposud  nerozhodnuti  a  ovlivnili  tak  složení  zastupitelstva, 
vedení města a jeho budoucnost. 

Jsem  totiž  přesvědčen,  že právě  na  komunální  úrovni může  občan 
svou  volbou  nejvýrazněji  ovlivnit  dění.  Chápu  argumenty  odpůrců 
senátu,  ale  bylo  by  nešťastné  „vylít  s vaničkou  i  dítě“  a  ponechat 
rozhodnutí o složení zastupitelstva města jen na těch, kteří  volit půjdou. 
Proto Vy,  kteří  nepůjdete  k senátním  volbám,  přijďte  volit  a  zůčastněte 
se voleb komunálních. 

Rozhodnutí o budoucnosti města je i na Vás. 
Jiří Timulák, Hrádek nad Nisou 
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Předvolební kampaň zahájena. 
Poslední  letní  sobotu  21.9.  se  u  Dělnického  domu  uskutečnilo 

odpoledne  s hudební  skupinou S.A.M.  a  o.s. Hrádek  potřebuje  změny. 
Touto  akcí  jsme  oficiálně  zahájili  naši  volební  kampaň.  Podrobnosti  o 
našem volebním programu se nyní můžete dovědět přímo u jednotlivých 
kandidátů,  na  internetových  stránkách 
http://hradekpotrebujezmeny@centrum.cz.  V nejbližších  dnech 
rozneseme náš  volební program do  všech schránek  ve městě  a  v jeho 
okrajových částech. 

V říjnu  se  uskuteční  předvolební  setkání  sdružení  nezávislých 
kandidátů s občany města a to v těchto místech a následujících časech. 
Loučná 
Donín 
Václavice Hostinec U ptáka Pátek 25.10. od 19 hodin 
Oldřichov na Hranicích 
Dolní Suchá 
Hrádek nad Nisou 
Dolní Sedlo


