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„ Kontrolní komise …“  
Vážení přátelé, dovolte mi popřát Vám šťastnou ruku a jasnou mysl při 

výběru  budoucích  zastupitelů.  Nevidím  věci  černobíle  a  vím,  že  i  na 
kandidátkách  jiných  stran  jsou  slušní  lidé,  kteří  to  s Hrádkem  a  jeho 
budoucností  myslí  dobře.  Přesto  Vás  chci  požádat  o  podporu  sdružení 
nezávislých  kandidátů  Hrádek  potřebuje  změny.  Myslím  si,  že  město 
potřebuje v zastupitelstvu lidi schopné prosadit nové myšlenky a názory. 

Chtěl  bych  se  zmínit  o,  v poslední  době  tak  zmiňované  kauze, 
„porušení  zákona  panem  starostou“.  Nejsem  soudce  a  neodvažuji  se 
vyjadřovat  k právní  kvalifikaci  celého  problému.  Uvítal  jsem  ale,  když 
zastupitelstvo uložilo rozšířené kontrolní komisi do 15.10.2002 prozkoumat 
zpochybněnou  smlouvu,  postup  zúčastněných  osob  a    zaujmout  k celé 
situaci  stanovisko,  případně  materiály  postoupit  orgánům  činným 
v trestním řízení. Myslím, že to k vyjasnění celé situace mohlo jen prospět. 
Je  18.10.2002  a  kontrolní  komise  se  dnes  sejde  poprvé.  Od  jednání 
zastupitelstva uplynul měsíc, a v oficiálním zápisu ze zastupitelstva jakoby 
náhodou chybí termín, který na něm byl schválen. Z celého postupu mám 
opravdu  divný  pocit.  Má  snad  vše  v  tichosti  odeznít?  Kontrolní  komise 
prostě  nefunguje  a  její  předseda  pan  Schierl  (KSČM)  zjevně  neplní 
usnesení zastupitelstva. 

Na  druhou  stranu  hrádecká  policie  vyslýchá  desítky  lidí  v souvislosti 
s vylepováním plakátů po městě, a to na základě trestního oznámení pana 
starosty.  Hlavní  problém  ale  přece  není  to,  co  kdo  řekl,  nebo  co  kdo 
vylepil,  hlavní  musí  být  podstata  věci.  Došlo  k porušení  zákona,  nebo 
nedošlo? V případě, že k porušení zákona nedošlo, mělo by být starostovo 
jméno očištěno. Pokud  zákon porušen  byl,  je na  odpovědných  orgánech, 
jak posoudí míru zavinění a stupeň poškození města. Nejde o skandalizaci 
jednotlivce, ale o zákonné řešení celého problému. Pokud visí ve vzduchu 
podezření,  navíc  podpořené  starostovým  veřejným  doznáním  k určitému 
pochybení, nevidím v tuto chvíli jinou možnost, jak celou situaci řešit. 

Martin Půta, Hrádek nad Nisou 

Byl jsem u toho... 
MF  Dnes  Příloha  LIBERECKÝ  KRAJ  19.  září  2002    “Dalším 

kontroverzním  bodem  jednání  zastupitelstva  bylo  porušení  zákona 
starostou,  kterého  se  měl  dopustit  podpisem  dvou  dodatků  smluv  s 
Hrádeckou  stavební  společností  bez  právní  podpory  rady  a 
zastupitelstva. Starosta své pochybení přiznal.“ 

Úryvek z článku v MF dnes vše stručně a jasně popsal. Já jsem u toho 
byl  „NA  VLASTNÍ  OČI“.  Zúčastnil  jsem  se  jednání  zastupitelstva  města 
dne 17.9.2002. Každý, kdo jednání viděl a slyšel pochopil, že není něco v 
pořádku.  Po  této  události  jsem  se  naivně  domníval,  že  se  něco  stane. 
Nestalo  se  nic.  Zapomněl  jsem  bohužel  na  fakt,  že  v  českých  luzích  a 
hájích  nebývá  zvykem,  aby  politik,  který  pochybí,  rezignoval  na  funkci. 
Nezbývá mi  než  doufat, že se  vyšší politické  kultury, morálky  a  slušnosti 
dočká snad jednou moje malá dcera. Moc bych jí to přál… 

Petr Maňhal, Hrádek nad Nisou 

Co bude dál s hrádeckou Pohotovostí ? 
Lékařská  služba  první  pomoci  /LSPP/  neboli  pohotovost,  poskytuje 

v nezbytném  rozsahu  ambulantní  péči  občanům  v případech  ohrožení 
života,  náhlého  onemocnění  nebo  zhoršení  zdravotního  stavu,  vzniklého 
v době mimo ordinační hodiny praktických lékařů. 

V současné době se LSPP ve velké míře ruší  v jednotlivých menších 
městech. Již v minulém roce byl problém zachování LSPP v Hrádku řešen. 
Jednalo se o zajištění dostatečného počtu zdravotnických pracovníků  a  o 
zvýšení příspěvku na jejich odměny. Situaci se podařilo vyřešit příspěvkem 
z rozpočtů měst  a  obcí  patřících  do  spádové  oblasti  LSPP  /Hrádek,  Bílý 
Kostel,  Rynoltice,  Žibřidice../.Tento  příspěvek  schvalovali  zastupitelé 
jednotlivých měst a obcí, vůbec  nezáleží na  tom,  kdo  je  a  není starostou 
města  Hrádku  n.N.  Městem  se  totiž  šíří  „zaručená  informace“,  že  o 
existenci  pohotovosti  rozhodnou  volby  a  pokud  nebude  starostou  zvolen 
ing.  M.Faltus,  bude  zrušena.  Otázka  pohotovostní  služby  navíc  není 
uzavřená,  od  nového  roku  by  se  o  financování  pohotovosti  v souladu 
s rušením okresních úřadů mělo starat město. 

Zachování pohotovostní služby je potřebné a každé vedení města,  ať 
bude na úřadu Pavel nebo Petr, bude usilovat o  její zachování. Dovedete 
si představit jet na pohotovost do Liberce vlakem, poté čekat na vyšetření 
a  celé  cestování  absolvovat  zpět?  Lepší  možnost  je  jet  autem,  ale  ne 
všichni  ho  vlastní.  Nakonec  si  můžeme  pohotovost  přivolat,  ale  za  kolik 
hodin  dorazí?    Pro  sdružení  Hrádek  potřebuje  změny  je  zachování 
Lékařské služby první pomoci v Hrádku  jednou z priorit . 

Mgr. Daniela Bartošová,  Mudr. Radek Sekvard, Hrádek nad Nisou 

Malé hrádecké zamyšlení 
Bylo krásné podzimní odpoledne dne a já se na vrcholu šachtové věže – 

Havrankyzamýšlel nad tím,  jak probíhá komunální politika  v našem městě. 
Když  jsme  začali  s občanským  sdružením  „Hrádek  potřebuje  změny“ 
kdekdo nám nadhazoval, že s tím, co se v Hrádku děje, se nedá nic dělat, ať 
se na to vykašleme, že to stejně nemá cenu. 

A vida  má to cenu, lidé si začínají uvědomovat, kde se udělaly chyby a 
jak by se mělo v určitých věcech příště postupovat. Myslím si, že se pohnuly 
ledy.  Po  revoluci  jsem  měl  plnou  hlavu  toho,  aby  se  naše  firma 
(RegulaTerm) osamostatnila, přežila a prosperovala. Věřil jsem, že lidé, kteří 
jdou  do  čela  města,  činí  tak  s vědomím  nezištné  pomoci  Hrádku. 
V posledních letech se však ke mně dostávaly informace o věcech, které se 
neslučovaly  s mými  představami.  Prodej  domů,  prodej  městské  kotelny, 
jednotlivé  aktivity  SHS  i  firmy  VOKO.  Ano,    také  naše  firma  pro  město 
stavěla  dosti  kotelen,  ale  na  druhou  stranu  všechna  tato  zařízení  jsou  na 
určité technické úrovni, za určitou cenu a já se za ně nemusím stydět. 

Nejvíce mne uchvacoval  průběh  schůzí  zastupitelstva. Vím,  že  pokud 
bych přijel na nějaké jednání bez předchozí přípravy, neuspěji. O to víc mne 
udivovalo,  že  si  zastupitelé  své  obálky  rozlepovali  těsně  před  jednáním  a 
někteří  ani  nevěděli,  o  jakém  problému  se  bude  jednat.  Nejhorší  ale  byla 
souhra  většiny  zastupitelstva  se starostou  ing.  Faltusem  a  jejich  arogance 
k lidem, kteří měli  jiný názor  na  uvedenou  problematiku.  Jakmile  se  někdo 
takový ozval, byl panem starostou a jeho přáteli usazen způsobem, který se 
mi  zdál  velice  nedemokratický.  Není  divu,  že  občané  se  časem  ze 
zastupitelstva vytratili, stejně většinou nebyli připuštěni ke slovu.  Starostova 
způsobu prosazování zájmů jsem si užil  i  já sám při konkurzu na městskou 
kotelnu. Nejde o to, zda jsme zvítězili, či ne, ale  jde o princip projednávání. 
Sám jsem se jako nezúčastněný expert zúčastnil dosti výběrových řízení na 
objekty kotelen a dodávek tepla. Mohu říci, že v těchto případech byla vždy 
komise  při  projednávání  velice  tvůrčí  a  každý  názor  jejich  členů  byl  vzat 
v potaz. Proto jsem byl velice překvapen  tvrdým prosazováním aktivit pana 
starosty. Přišlo mi to až nedůstojné. 

Krásné  bylo  pozorovat,  jak  se  do  jednání  zastupitelstva  znovu  vracejí 
aktivity, které zastupitelstvem neprošly tak dlouho, dokud nejsou schváleny. 
Každé volební období to bylo stejné, ze  začátku se noví  zastupitelé snažili 
solidně projednávat vzniklé problémy, ale postupem času zjistili, že „hlavou 
zeď neprorazíš“ a přestali se angažovat, neboť každá aktivita byla starostou 
a jeho přáteli smetena ze stolu. Tak se stalo, že zastupitelstvo bylo srazem 
lidí, kteří přestali mít zájem něco dobrého  prosazovat. Podle mě to nebyla 
diskuse,  ale  vláda  pevné  ruky.  A  to  není  demokracie,  ale  to,  co  jsme 
s řinkotem klíčků před několika lety chtěli opustit. 

Byl  krásný  den,  v dálce  byla  vidět  nová  řada  hrádeckých  včelínů,  pod 
nimi  stužka  městského  obchvatu.  Představil  jsem  si,  jak  by  to  vypadalo, 
pokud  by  se  podařilo  prosadit  uskutečnění  druhé  části  obchvatu  přes  náš 
krásný  park,  který  nám  mohou  mnohá  města  závidět.  Přes  park,  kde  by 
mělo  podle  mě  být  umístěno  dětské  hřiště,  lavičky  a  zařízení  pro  děti, 
maminky či tatínky. Kde  by znovu mohla  fungovat  věžička s barometrem a 
teploměrem,  která  doposavad  chátrá  a  studánka,  kam  jsme  se  jako  děti 
chodívali napít. Od parku jsem se pohledem přesunul k našemu náměstí. Již 
léta  existují  studie,  které  by  z něho měly  udělat  zónu  klidu  a  pohody    ne 
parkoviště.  A  vidíte,  přes  odpor  občanů  a  nesouhlas  s dostavbou    rohu 
náměstí  ,panem  Kendíkem,  zastupitelstvo  nyní  znovu  rozhodlo  o  nabídce 
prodeje. Nemyslím si, že je to k občanům tohoto města fér. 

Vzpomněl  jsem si  také na slova  pana Poláčka, že s mládeží  je potíž  a 
vůbec v dnešní době, kdy existují věci,  jako jsou drogy. Určitě ale mohu říci 
z vlastní  zkušenosti,  že  pokud  má  mládež  nějaký  cíl  a  zaměstnání  a 
jednáme s ní jako rovný s rovným, není čas na nějaké nekalé aktivity. Léta 
jsem měl družstvo horolezecké mládeže, cvičil jsem gymnastiku mladších a 
starších  žáků  a  vždy  jsem  se  s nimi  domluvil.  Mnoho  hochů  nyní  holduje 
prkénku na kolečkách a  věřte, i já bych to rád zkusil. Proto mne udivilo, že 
se koupila krytá hala  na  tenis,  ale  nenašla se  vůle  investovat  například do 
skateparku. Hoši  jezdí,  kde  se  dá,  hřiště  není  a  tak  z toho  někdy  řidičům 
šediví vlasy. Přitom si kluci svépomocí postavili řadu překážek,  nadjezdů  a 
skoků v bývalém stavokombinátu. Bohužel se změnou majitele vše skončilo. 
Možná by stačilo  přestat schůzovat, sehnat  finance  na materiál  a  pustit se 
s nimi  do  práce. Naše  slova  by  u  nich    možná měla  o  trochu  větší  váhu. 
Navíc  společně  uskutečněné  dílo  má  zcela  jinou  hodnotu,  než  dílo 
provedené dodavatelským způsobem: Bylo by to jejich hřiště a podle toho by 
se k němu také chovali. 

Naše sdružení je parta nadšenců, kteří mají určité představy, jak by toto 
město  mělo  fungovat.  Jsme  tady  totiž  doma  a  chceme,  aby  to  zde  jako 
doma  vypadalo. Nikdy  jsme netvrdili,  že  se  zde  nic  neudělalo,  ba  naopak. 
Ale některé aktivity vedení města nám vadí a nechceme k nim mlčet. Proto 
jsme  jako  sdružení  tady.  Každopádně  Vám  slibujeme,  že  bez  ohledu  na 
výsledek voleb, se budeme  snažit uskutečňovat představy občanů. Vždy je 
to o diskusi, toleranci a slušnosti, která je i v tom, vyslechnout nesouhlasné 
názory občanů.  Petr Vinklárek, Hrádek nad Nisou



Naši kandidáti a jejich názory 
Protože  nejsme  volební  stranou  jednoho  muže,  snažíme  se  Vám 

představit nejen náš volební program, ale i tváře našich kandidátů. Občas je 
nám  trochu  vytýkáno,  že  jsme  ještě  mladí  ,což  má  znamenat,  že  jsme 
nezkušení.  Průměrný  věk  lidí  z naší  kandidátky  je  35  let.  Naše  relativní 
mládí ale znamená také to, že si nedovedeme představit politiku bez ideálů, 
politiku jako nástroj moci sloužící jednotlivcům. 

Společným  znakem  našich  kandidátů  je  nespokojenost  se  současným 
stavem města. Jsou to lidé, kteří se nebáli k tomuto názoru přihlásit v době, 
kdy  se  zdálo,  že  hrádecká  radniční  idylka  bude  dál  pokračovat  a  kdy 
podobné  postoje  nebyly  součástí  předvolební  kampaně  snad  všech  stran. 
Rádi Vám nyní představujeme jejich názory a cíle. 

Martin Půta, 31 let, vedoucí výroby, Hrádek nad Nisou 
Stojím v čele kandidátky složené z lidí, kterým nejde o získání pozic, ale 

o  prosazení  myšlenek,  názorů  a  cílů  obsažených  v  našem  volebním 
programu. O  to  víc  si  důvěry,  kterou mi  vyslovili,  vážím.  Prý  hazardujeme 
s budoucností města, protože voláme po změnách. Naše volání po změnách 
je přirozenou reakcí občanů na nenormální stav. Jsem přesvědčen o tom, že 
je  nutné  změnit  přístup  města  k občanům,  změnit  současný  způsob 
fungování zastupitelstva a umožnit občanům, aby se větší měrou podíleli na 
rozhodování o budoucnosti města. Za hlavní cíl svojí práce v zastupitelstvu 
proto považuji prosazení otevřené komunální politiky ve městě. 

MUDr. Radomír Sekvard, 47 let, zubní lékař, Hrádek nad Nisou 
V roce  2001  se  nám  s lidmi  ze  sdružení  Hrádeknaše  město  podařilo 

zabránit  stavbě  vnitřního  městského  obchvatu  přes  park.  Často  jsem  se 
setkával s názorem, že vše je stejně zbytečné, že se ničemu nezabrání. Byli 
jste  to  Vy,  naši  spoluobčané,  kteří  vahou  svého  názoru,  dokázali  změnit 
zdánlivě nezměnitelné a zastavili tyto plány. I nyní se setkávám s názorem, 
že  jsme    pouze  idealistická  skupina  lidí,  kteří  nic  nezmohou  a  stejně  nic 
nezmění. Myslím si, že  je na nás, abychom  to dokázali  i nyní  a pokusili  se 
prosadit  potřebné  změny.  Podařilo  se  nám  vytvořit  vyváženou  kandidátku 
lidí, kteří se veřejně přihlásili  k odpovědnosti za další vývoj v našem městě. 
Jsme připraveni své síly použít na práci pro naše město. 

Petr Vinklárek, 48 let, předseda družstva, Hrádek nad Nisou 
Rozhodli jsme se, že v našem volebním programu zdůrazníme  to, co  je 

pro  město  důležité,  potřebné,  ale  zároveň  uskutečnitelné.  Nechceme  a 
nebudeme  slibovat  věci,  které  splnit  nemůžeme.  Takových  slibů  jste  již 
slyšeli  určitě  celou  řadu  a  sami  můžete  nejlépe  posoudit,  jak  byly  a  jsou 
plněny. Před  letošními  volbami  tomu  není  jinak,  pokud  by  všechny  strany 
splnily  svůj  volební  program,  žili  bychom  za  čtyři  roky  ve  skoro  ideálním 
městě.  Jenom  nevím  proč  jejich  členové  podobně  nepracovali  už 
v současném zastupitelstvu… 

Ing.Kamil Krečman, 31 let, prográmator, Hrádek nad Nisou 
Jako první jsme se odvážili nazvat nešvary vedení tohoto města pravými 

jmény.  Jsme  proto  někdy  označováni  za  radikály,  neschopné 
konstruktivního jednání, dohody a tvořivé činnosti. Musím nejenom za sebe 
říci,  že  dohodám  se  nebráníme  a  víme,  že  dohody  jsou  pro  nalezení 
nejlepšího řešení někdy i nutností. Avšak předem říkám, že jsme připraveni 
pouze  k dohodám,  které budou  v  zájmu města  a  jeho  obyvatel. Dohodám, 
které tvoří neochvějnou jednotu současného zastupitelstva, dohodám, které 
upřednostňují  zájmy samotných  zastupitelů  před  zájmy  občanů. Dohodám, 
které  ignorují názor  lidí,  žijících  ve městě,  předem  říkáme ne!!! Chápu,  že 
současní znovu kandidující zastupitelé mají velkou obavu z toho, že nejsme 
schopni  dohody. Právě  oni  dobře  vědí,  že na dohodu  pro  ně  nejdůležitější 
nikdy  nepřistoupíme. Nepodpoříme dohodu  o  utajení  nešvarů,  které  již  oni 
sami učinili. Uděláme maximum proto abychom prosadili prověření všeho co 
v  uplynulých  letech  nebylo  tzv.  košer.  A  jsem  si  jist,  že  toto  Vám  může 
upřímně slíbit jen jediná kandidátka. 

Slavomír Hartman, 34 let, živnostník, Václavice 
Bydlím a podnikám ve Václavicích, okrajové části města. Myslím si,  že 

obyvatelé Václavic  (ale  i  ostatních  okrajových  částí),  mají  jiné  problémy  a 
starosti než obyvatelé vnitřního města. Jejich hlasy musí v zastupitelstvu být 
slyšet , jejich názory  a potřeby musí být respektovány. Myslím si, že věci  je 
nutno dotahovat do konce,  jako první konkrétní úkol po volbách bych proto 
chtěl  prosadit  stavbu  autobusové  zastávky  na  Uhelné.  Bude  to  zakončení 
naší  zatím  vcelku  úspěšné  snahy  o  zavedení  autobusového  spojení  pro 
školní děti na Uhelnou. 

ThMgr. Hedvika Zimmermannová, 36 let, farářka, Hrádek n.N. 
V Hrádku nad Nisou žiji s rodinou a pracuji jako farářka osm let. Myslím 

si,  že  tam  kde  člověk  bydlí,  by  měl  mít  vytvořené  podmínky  k trávení 
volného času, což mi v Hrádku občas chybí. Zastávám ale názor, že člověk 
nemůže  pouze  kritizovat,  měl  by  hledat  řešení  a  pomáhat  je  realizovat. 
Velkou  část  mojí  práce  tvoří  různé  přeshraniční  projekty.  Právě  o  své 
zkušenosti s přeshraniční spoluprací, ale i v oblasti kultury a volnočasových 
aktivitách  se  ráda  podělím  se  všemi,  kteří  mají  zájem  dovést  město  do 
stavu, kdy děti a mládež nebudou trávit odpoledne a večery bloumáním po 
ulicích.  Jsem  přesvědčena,  že  to  je  jedna  z cest  k tomu,  aby  se  nám 
v Hrádku žilo příjemněji a lépe. 

S E T K Á N Í  S O B Č A N Y 
Zveme  Vás  na  předvolební  setkání  sdružení  nezávislých  kandidátů 

Hrádek potřebuje  změny s občany. Rádi   Vám odpovíme na  vaše  otázky 
a  objasníme podrobnosti volebního programu. Těšíme se na Vaši účast. 

D O L N Í  S E D L O 
Hasičská zbrojnice, Úterý 22.10. od 19 hodin 
H R Á D E K  N A D  N I S O U 
Dělnický dům, Středa 23.10. od 19 hodin 
D O N Í N 
Richmond (stadion), Čtvrtek 24.10. od 19 hodin 
V Á C L A V I C E 
Hostinec U Ptáka, Pátek 25.10. od 19 hodin 
H R Á D E K  N A D  N I S O U 
Horní náměstí, Sobota 26.10. 9  12 hodin 
Občerstvení, hudba, zábava a informace 
L O U Č N Á 
Hospoda Bažiny, Sobota 26.10. od 19 hodin 
D O L N Í  S U C H Á 
bývalý Hostinec, Pondělí 28.10. od 19 hodin 
H R Á D E K  N A D  N I S O U 
Klub Florián, Úterý 29.10. od 19 hodin 
O L D Ř I C H O V  N A  H R A N I C Í C H 
Hostinec Zvoníčkovi, Středa 30.10. od 19 hodin 

Hrádek potřebuje změny! Rozhodnutí  je na Vás! 

Milan Slezák, 29 let, Hrádek n.N., elektrotechnik 
V Hrádku nad Nisou jsem se narodil a žiji zde se svou rodinou. Bydlím 

hned  u  městského  parku.  Také  z tohoto  důvodu  jsem  byl  jedním 
z organizátorů  petice  proti  stavbě  2.etapy  vnitřního  okruhu  města.  Tato 
stavba  by  park  zdevastovala  a  navždy  znehodnotila.  Do  zastupitelstva 
kandiduji hlavně  proto,  aby se  podobné  pokusy  o ničení městské  zeleně  v 
budoucnu  nemohly  opakovat.  Myslím  si,  že  pomoc  přírodě  musí  být 
nedílnou  součástí  dalšího  rozvoje  města  a  ekologie  nemůže  být  jen  onou 
třešničkou  na  dortě. Chtěl  bych  se  proto    otázkám spojeným  se  zelení  ve 
městě věnovat i nadále. 

Ing. Petr Pokorný, 34 let, výrobní ředitel, Hrádek nad Nisou 
Nejsem  rodilý Hrádečák,  ale  již  sedm  let  ve  městě  bydlím  a  pracuji. 

Protože mi Hrádek přirostl k srdci a považuji ho za svůj domov, rozhodl jsem 
se  kandidovat do  zastupitelstva města. Není mi  totiž  lhostejné,  kde  budou 
vyrůstat mé dvě malé děti, do jakých budou chodit školek a škol, kde budou 
trávit  volný  čas  a  jestli,  až  dorostou,  budou  považovat  Hrádek  za  svoje 
město,  nebo  z něj  raději  odejdou.  Letos  v létě  jsme  s rodinou  navštívili 
malou  obec  na  Jižní  Moravě.  K mému  překvapení  tam  stál  akvapark 
s tobogány, skluzavkami a podobnými atrakcemi Ptám se, proč to nejde na 
Kristýně?  Neměla  by  zároveň  společnost  většinově  vlastněná  městem  a 
zároveň  podnikající  na  pozemcích  města  být  k jeho  obyvatelům  o  hodně 
vstřícnější?  Pokud  má  a.s.  Kristýna  být  pro  město  přínosem  (a  to 
i finančním) musí se změnit přístup jeho vedení k turistům a není možné se 
spoléhat  jen  na  tříměsíční  letní  sezónu.  Je  nutné  jim  nabídnout  doplňkový 
program, který by je na Kristýnu přilákal i na jaře a na podzim. 

Petr Dlouhý, 26 let, skladový dělník, Donín 
Do  komunální  politiky  vstupuji  s přesvědčením  o    potřebě  změnit 

současný  stav  rozhodování  o  věcech  veřejných,  a  to  ve  prospěch  nás 
občanů    a    nikoli  pouze  ve  prospěch    lidí,  kteří  o  těchto  věcech  sami 
rozhodují  .  Za  zcela  bezpředmětné  považuji  rozepisovat  se  ve  volebním 
programu o věcech, které jsou pro město zcela zásadní a samozřejmé, tedy 
například  zajištění  provozu  všech  zdravotnických  zařízení,  nebo    domů 
s pečovatelskou  službou.  Tyto  aktivity  patří  mezi  povinnosti  města,nikoli 
mezi předvolební gesta jeho současných představitelů. 

Hana Zůčková, 34 let, účetní, Dolní Suchá 
Hlavní  důvod  proč  jsem  se  zapojila  do  práce  ve  sdružení  Hrádek 

potřebuje  změny  a  nyní  kandiduji  do  zastupitelstva  města  je  fakt,  že  za 
poslední  dvě  volební  období  nebyly  okrajové  části  města  v zastupitelstvu 
vůbec  zastoupeny.  I  když  myšlenku  dvou  volebních  obvodů  současní 
zastupitelé  nepodpořili,  nemyslím  si,  že  čas  věnovaný  petici  byl  zbytečný. 
Lidé si  alespoň uvědomili,  že  je  často  zastupují  ti,  kteří  nemají  ani  tušení, 
kde a jak žijí a  jaké je trápí problémy. Proto budu   já  i ostatní zastupitelé ze 
sdružení  po  komunálních  volbách  prosazovat  vytvoření  osadních  výborů 
v okrajových částech města. 

Jaroslav Jiránek, 23 let, student, Hrádek nad Nisou 
Svoji  účast  na  kandidátce  považuji  za  vyslovení  podpory  volebnímu 

programu sdružení. Svoje zkušenosti, vědomosti a teoretické znalosti, které 
jsem doposud získal při vysokoškolském studiu oboru investice a finance na 
Hochschule Zittau/Gorlitz,  chci  nabídnout  členům  našeho  sdružení,  aby  je 
mohli využít pro práci v zastupitelstvu. Protože se chci i   v budoucnu podílet 
na vývoji rodného města, svoji kandidaturu považuji v tomto směru za první 
krok při získávání zkušeností.




