ZPRAVODAJ „Hrádek potřebuje změny !“
Listopad 2002

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

Informace i nadále
Vážení čtenáři, právě si pročítáte další číslo zpravodaje občanského
sdružení Hrádek potřebuje změny! Mohlo by se zdát, že je již po volbách a
tak už není potřeba vydávat samizdatová vydání s informacemi našeho
sdružení. Náš zpravodaj jsme ale nezačali vydávat jako předvolební
tiskovinu. Začali jsme ho vydávat z cílem dát prostor k uveřejňování
rozdílných názorů občanů města Hrádku nad Nisou. I když se domníváme,
že konečně nastaly změny, které umožní nám všem prezentovat otevřeněji
názory i v měsíčníku Hrádecko, nechceme z tohoto městského periodika
dělat reklamní plátek našeho sdružení. V našem zpravodaji byly a budou
uveřejňovány názory členů sdružení na dění v Hrádku tak, jak je vidí oni
sami. Protože však některým z nás přibylo mnoho starostí, práce a úkolů,
nebude náš zpravodaj vydáván tak často, jako doposud.
V minulých dnech jsme se opět přesvědčili o „skvělé práci“ novinářů.
Hrádkem prolétla smršť. Smršť událostí, o kterých jsme se dozvěděli
v denním tisku. Ne vždy byly články přesné, a tudíž ani pravdivé. Bohužel to
je problém novinářů, kterým nevadí vytrhnout informace z kontextu, něco
vysvětlit na základě strohých vědomostí, či udělat tečku v polovině souvětí a
zbytek ani nenapsat. Vůbec nejhorší používanou metodou novinářské práce
je schovat se za názor anonymního občana města. Hlavně, že je článek na
světě. Po jeho přečtení si zúčastněné osoby někdy musí myslet, že snad
s nimi mluvil jiný redaktor. Protože chceme mít možnost na takovéto články
a informace reagovat, budeme i dále pokračovat ve vydávání zpravodaje.
Díky zpravodaji Vás budeme moci i nadále informovat o našem
pohledu na věc a věřím, že spoustu nejasností, vzniklých „šumem“,
uvedeme na správnou míru a pomůžeme tím v pokračování komunikace
mezi naším sdružením a Vámi občany.
Především však bych Vám chtěla poděkovat za volební účast a za
Vaši podporu u voleb. Pokusíme se udělat maximum pro to, abychom si tuto
důvěru i do budoucna obhájili.Přeji Vám pěkný den.
Daniela Bartošová, Hrádek nad Nisou

Přestáli jsme volby, aneb jak to vidím já
Pro některé z nás byla předvolební doba novou zkušeností. Byla to
doba schůzek s občany, plná diskusí o tom, co se v Hrádku podařilo, co ne
a kde to jaksi skřípe. Dozvěděli jsme se mnoho věcí, které lidi pálí a snažili
jsme se prosadit jejich řešení. Nyní došlo na lámání chleba a upřímně
řečeno pro naše občanské sdružení bylo příjemným překvapením, jakým
množstvím hlasů jsme byli voleni. Každého člověka určitě potěší, jestliže
se dozví, že má důvěru mnoha občanů. Proto bych chtěl za tuto
projevenou důvěru opravdu velice poděkovat.
Mnoho lidí mně potkává a ptá se, proč jsem nekandidoval na post
starosty, když jsem byl zvolen největším počtem hlasů. Samozřejmě jsme
o těchto variantách diskutovali, i když já jsem tomu, že volby vyhrajeme,
zase tak moc nevěřil. Myslím si však, že post starosty a místostarosty je
sice důležitý, ale rozhodující je poctivá a průhledná práce celého
zastupitelstva pro lidi tohoto města. A navíc naše sdružení zůstává i
nadále sdružením a nikoli stranou pod vedením jedné osoby.
Místo starosty je velice zodpovědná funkce, které musí člověk, pokud
ji chce dělat poctivě, obětovat absolutně vše. Veškerý svůj elán, svůj um a
všechen čas. Já jsem šéfem soukromé firmy, která zaměstnává 14 lidí a i
před těmito lidmi mám závazek pokračovat dál ve své práci.
Jsem přesvědčen, že kandidáta na starostu za naše sdružení jsme
vybrali toho nejlepšího a věřte, že si za tímto názorem stojím. Je to člověk,
který nás dal všechny dohromady. Nesuďme ho pro jeho mládí. Uvidíme,
zdali mi dá čas za pravdu.
Petr Vinklárek, Hrádek nad Nisou
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myšlenky a názory a tím se i zasadit o prosazení vůle lidí, kteří nás volili.
V zastupitelstvu jsme dostali 11 z 25 míst. Avšak k úspěchu při hlasování
potřebujeme nadpoloviční většinu což je 13 míst. Takže musela následovat
koaliční jednání, zvláště pak, když se hned v sobotu objevily informace, že
došlo k výzvě „všichni proti nám“.
Již před volbami jsme otevřeně deklarovali, že budeme ochotni
jednání s ODS a ČSSD. Do jednání jsem vstupovali s názorem, že chceme
pro toto město vybrat to nejlepší, ale zároveň s tím, že si musíme obhájit
pozici, jakou nám dali voliči a přijmout i určitý díl zodpovědnosti. Na
předvolebních setkáních jsme jasně řekli, že pokud nám k tomu lidé dají
mandát, jsme připraveni a ochotni to přijmout. Proto jsme hned na začátku
jednání nabídli ČSSD 2 místa a ODS 1 místo v sedmičlenné radě a post
místostarosty pro Mgr. Poláčka. ODS požadovala 2 místa, ale s tím že, jsou
ochotni jednání a na jejich návrhy bylo spolehnutí. Což se ovšem nedá říci
o jednání s ČSSD zastoupené p.Špalkem, Mgr. Poláčkem a p.Štuplovou.
Asi pod dojmem, že se bez Mgr.Poláčka neobejdeme, padaly návrhy typu –
3 naši, 2 ČSSD, 2 ODS a místo starosty pro Mgr.Poláčka, podpořené
neseriózností při jednání odkládáním termínů a případnými vtípky typu
„vždyť se můžeme dohodnout 5 minut před zastupitelstvem v Besedě za
oponou“. Hřebíčkem do rakve byl 10 minutový monolog Mgr.Poláčka o tom,
že bez něho se to neobejde, a že jenom s ním to bude fungovat do
budoucna.
Proto jsem se rozhodli, že bude lepší přijmout tuto zodpovědnost
celou, raději než do budoucna narážet na neochotu ke spolupráci a
politikaření uvnitř vlastní koalice. A věřte, že toto rozhodnutí nebylo snadné.
Asi to na chvíli oddálí realizaci některých bodů našeho předvolebního
programu, neboť v tuto chvíli je nejdůležitější převzít a udržet fungování
města. V žádném případě však nehodláme na náš program zapomenout, to
mi věřte.
Ing.Kamil Krečman, Hrádek nad Nisou

Hrádek potřebuje změny ?!?
Musím říci, že ve chvílích, kdy jsme před komunálními volbami
v nejrůznějších pádech skloňovali tuto větu, mě nenapadlo, že se tyto
změny odrazí až takto v mém osobním životě. K těmto zásadním změnám
v mém životě a k rozhodnutí přijmout práci na hrádecké radnici mě vedlo
především vědomí zodpovědnosti před lidmi, kteří nás v našem úsilí
podpořili.
Ono kritizovat určité věci a říkat, jak bychom je udělali lépe, je
poměrně jednoduché. Ve chvíli, kdy jste nás potěšili a zároveň překvapili
Vaší důvěrou, je rozhodování o něco složitější. A tak je můj současný denní
rozvrh obdobím kompromisů mezi termíny, které již byly domluvené a
termíny, které nyní přišly. Ve chvílích, kdy se ostatním věnují svým
koníčkům a užívají si volného času, se snažím věnovat nejen rodině, ale i
práci na faře.
To, že tuto práci dělám nyní samozřejmě zadarmo, asi není potřeba
říkat, ale snad pro pořádek je to lepší zmínit. Je to možné pouze díky
pomoci poměrně širokého týmu lidí, kteří mi pomáhají po technické stránce
a zaskočí tam, kde já prostě nestíhám.
Farářkou pro své „ovečky“ samozřejmě zůstávám dál. Práci
místostarostky však vidím v cela jiné rovině. Nehodlám nikoho z Vás
přesvědčovat a ovlivňovat Vaši životní filozofii a náboženské přesvědčení.
Těžiště své práce vidím v tom, čemu alespoň částečně rozumím, tedy
problémům, týkajících se školství, kultury, volnočasových aktivit a
přeshraniční spolupráce.
Víme, že je mnoho toho, co se musíme v budoucnu naučit a tak
uvítáme pomoc Vás všech, kteří pomoci chcete a máte chuť pracovat v
komisích a podílet se společně s námi na rozvoji našeho města.
ThMgr.Hedvika Zimmermannová, místostarostka města

Povolební vyjednávání
Ani jsme se nenadáli a bylo to tu. Sobota 2.listopadu a tím i konečný
den voleb a my jsme na internetu a telefonicky zjišťovali výsledky voleb
v jednotlivých volebních obvodech. Musím říci, že nás tyto výsledky velice
potěšily, neboť nám daly tak trochu za pravdu, ale především nám voliči
vyjádřili velikou porci důvěry. No a abych nepřeskakoval sled událostí,
musím přiznat, že jsme to i náležitě oslavili.
Leč nedělní ráno přineslo i závažnější myšlenky o zodpovědnosti, o
úkolech, které nás čekají. Především však o tom, jak prosadit naše

ČSSD v Hrádku vypadla ze hry
Takto byl nazván článek v MF Dnes v příloze Liberecký kraj ze dne
14.11.2002. Pan Poláček uvádí v tomto článku informace, které nejsou
zcela pravdivé.
Během jednání s vyjednávacím týmem ČSSD v Hrádku n. N.,
prezentovaným pány Špalkem, Poláčkem a paní Štuplovou, nikdy
nezazněl z jejich strany souhlas s naší nabídkou postu místostarosty pro
pana Poláčka, kterou dostali od našeho sdružení již v neděli 3.11.2002,

,tedy hned druhý den po volbách. Celé jednání ze strany ČSSD bylo
vedeno, že požadují post starosty města bez ohledu na volební výsledky
a byli jsme přesvědčováni, jak je pan Poláček pro funkci starosty vhodný
a pokud by byl pouze „místostarosta“, tak by nemohl našemu kandidátu
dostatečně pomoci, protože by to nebylo v jeho pracovní náplni.A on že
se musí dívat dopředu a jeho cílem je vyhrát následující volby.
Byl jsem členem vyjednávacího týmu za sdružení nezávislých
kandidátů Hrádek potřebuje změny! a v článku jsem byl označen za
jednoho z nezkušených lidí zvolených do zastupitelstva.
MUDr. Radomír Sekvard
v letech 19901994 člen rady města Hrádek nad Nisou
Vážení přátelé, protože i nadále chceme zůstat plně otevření pro
veřejnost, uveřejňujeme naši koaliční dohodu v plném znění.

Koaliční smlouva
Smluvní strany:

Občanské sdružení Hrádek potřebuje změny!
se sídlem Anglická 121, 463 34 Hrádek nad Nisou (dále jen HPZ)
a

Místní sdružení ODS v Hrádku nad Nisou
se sídlem Tovární 295, 463 34 Hrádek nad Nisou (dále jen ODS)

I. Preambule
Při vědomí odpovědnosti a důvěry, která byla stranám této smlouvy dána
výsledkem komunálních voleb do zastupitelstva města Hrádku n/N v roce
2002, deklarujeme společnou vůli podílet se na správě věcí veřejných ve
prospěch města a jeho obyvatel a to po celou dobu nastávajícího
volebního období.

II. Program

nutné pro schválení v Radě města.
b) V otázkách rozhodování o rozpočtu města a investičních akcí města
se smluvní strany dohodly na nutnosti dosáhnout koncensu pro
schválení v Radě města..
c) V případě, že Rada města bude rozhodovat ve věci, která by
zakládala důvod ke střetu zájmů u některého z členů Rady města, je
tento člen Rady města na dobu projednávání návrhu a hlasování o
něm povinen opustit jednání a jeden radní ze strany smluvního partnera
se zdrží hlasování. Rada města si může k dané věci vyžádat stanovisko
tohoto člena Rady města.

VI. Koaliční grémium
d) Koaliční grémium tvoří šest osob, každá smluvní strana vyšle tři své
zástupce pověřené zastupovat zájmy smluvní strany.Pověření zástupců
smluvních stran bude písemné a bude vycházet z usnesení vrcholného
orgánu smluvní strany. Pověření může strana změnit vydáním nového
pověření a předáním smluvní straně.
a) Do působnosti grémia zejména patří:
e) podepisování této smlouvy a dodatků k ní
f) řešení konfliktů uvnitř koalice
g) konzultace složitých bodů před jednáním Rady či Zastupitelstva tak,
aby se předcházelo případným nedorozuměním
h) hledání shody v personálních otázkách zástupců pro orgány města či
společností na město navázaných
i) rozhodnutí o změně počtu členů Rady města
b) Grémium se sejde minimálně jednou za rok v měsíci září k
posouzení funkčnosti koalice. Ze svého jednání učiní zápis a
navrhne k projednání změny či doplnění koaliční smlouvy.
c) Grémium může svolat kterákoli zúčastněná strana a strana druhá ji
vyhoví v co nejkratším čase, nejdéle do 7 dnů. Toto ustanovení platí
i pro případ uvedený v bodu VII. d).

VII. Vnitřní mechanizmy koalice
a)

· Smluvní strany se seznámily s volebním programem druhé strany a
projevují společnou vůli tam, kde se tyto programy shodují či se
podobají, že budou přednostně pracovat na jejich naplnění.
· Tam, kde se programy nesetkávají, či je v nich rozpor, jsou strany
připraveny pro jejich prosazení hledat podporu na základě argumentů
primárně v rámci koalice a zdržet se jednání, která by druhá strana
mohla vnímat jako obcházení této koaliční smlouvy.
· Smluvní strany vypracují do konce roku 2002 programové prohlášení,
ve kterém představí občanům města společné cíle a záměry pro
nadcházející volební období.

b)

III. Rozdělení zodpovědnosti

e)
f)

· HPZ nominuje kandidáta na funkci starosty plus tři zástupce do Rady
města
· ODS nominuje kandidáta na funkci zástupce starosty plus dva zástupce
do Rady města
· Předseda finančního výboru bude zvolen na návrh smluvních stran.
· Předseda kontrolního výboru bude zvolen na návrh opozičních stran.
· Zřízení odborných komisí a jejich personální obsazení bude stanoveno
společnou dohodou zastupitelů všech subjektů na základě odborných
znalostí a zkušeností a bez ohledu na politickou příslušnost.

c)

d)

Strany se zavazují jednat tak, aby dokázaly v koaličních ZK zajistit
dostatečnou podporu pro návrhy Rady města.
Před každým zasedáním Zastupitelstva podají předsedové
koaličních ZK informaci Radě o stupni podpory k jednotlivým
projednávaným bodům.
V případě, kdy bude zřejmé, že některý návrh Rady města nebude
mít v Zastupitelstvu dostatečnou podporu v rámci zastupitelů
smluvních stran, uskuteční se dodatečné společné zasedání
koaličních ZK, kde bude problém znovu otevřen a projednán
Jestliže ani po společném zasedání koaličních ZK nebude nalezena
potřebná podpora, může Rada, budeli v ní konsensus, hledat
podporu u ostatních jednotlivých zastupitelů nebo svolá grémium.

VIII. Ostatní

a)

Strany se zavazují podporovat všechny body této smlouvy.
Smluvní strany se zdrží zveřejnění sporných bodů vzájemné
spolupráce do doby, než pro jejich vyřešení využijí všech
dojednaných mechanizmů obsažených v této Koaliční smlouvě
Platnost této smlouvy vyprší:
a) ukončením volebního období
b) dohodou smluvních stran
c) tím, že jedna ze stran uzavře koaliční smlouvu s jiným partnerem
d) doručením písemné výpovědi druhé straně, výpovědní lhůta je
jeden měsíc
e) závažným porušením bodů této smlouvy

IV. Zastupitelstvo
· Strany se dohodly, že budou vedle výborů a komisí také nově zřízeny
zastupitelské kluby (dále jen ZK).
· Zastupitelé vytvoří ZK buď podle strany či sdružení, za které kandidovali
ve volbách nebo vytvoří ZK volně dle svobodné vůle zastupitelů, či
zůstanou nezařazení.
· Předseda ZK podává na základě vyjádření klubu podněty radě a může
být na radě přítomen po dobu projednávání předmětného bodu a
následně může dát před hlasováním doporučení Zastupitelstvu.
· Materiály připravené Radou města týkající se jednání Zastupitelstva
budou přednostně projednány v ZK smluvních stran. Materiály, které
nebudou takto řádně projednány, nebudou zařazeny do jednání
Zastupitelstva. Toto omezení neplatí v konkrétních případech
dohodnutých grémii obou smluvních stran.
· ZK může svá jednání učinit veřejná s volným přístupem občanů.
· Smluvní strany zapracují tyto body do jednacího řádu zastupitelstva a
Rady města..

V. Rada města
Rada města bude ustanovena jako sedmičlenná, v případě potřeby může
být počet členů Rady změněn na základě dohody smluvních stran.
a) V otázkách personálního obsazení funkce tajemníka, vedoucích
odborů, ředitelů městských organizací a společností, kde má město
majetkovou účast, se smluvní strany dohodly na dvoutřetinové většině

Dodatek ke koaliční smlouvě
I.
Vzhledem k tomu, že HPZ disponuje na základě výsledku komunálních
voleb 44% mandátů v Zastupitelstvu města Hrádek n/N a projevilo vůli mít
po určitou dobu zásadní vliv na řízení města, přistupují strany k
následující dohodě.
II.
ODS přenechá nejdéle do 31. prosince 2003 funkci zástupce starosty ve
prospěch koaličního partnera.
III.
Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu:
a)

b)

Na nejbližším zasedání Zastupitelstva města po podpisu tohoto
dodatku podpoří smluvní strany volbu zástupce starosty kandidáta
HPZ.
Na nejbližším zasedání Zastupitelstva města před termínem dle
bodu II. dodatku č.1 smluvní strany zajistí: 1) odvolání zástupce
starosty za HPZ
2) podpoří volbu zástupce starosty kandidáta ODS.
V Hrádku n/N 11. listopadu 2002

internet: http://hradekpotrebujezmeny.unas.cz
email: hradekpotrebujezmeny@centrum.cz

