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Jak to vidí starosta

Obnovili jsme
centrum města a
zlepšili dopravu
Už osm let šéfuje Hrádku nad Nisou Martin Půta. Poslední období
je ve znamení velké přestavby náměstí a okolích ulic, ale také ničivé srpnové povodně.
Jak hodnotíte poslední čtyři
roky?
Důležité jsou tři projekty, které se
podařilo uskutečnit. Obnova historického centra města, Horního
náměstí a okolních ulic, jejich
kompletní rekonstrukce včetně inženýrských sítí. Na hrádeckém náměstí otevře kulturní a společenské Multifunkční centrum Trojzemí. Je těsně před dokončením.
Dalším je oprava silnice z Hrádku
na hraniční přechod Hrádek Pojarów. Snažili jsme se o zklidnění
dopravy ve středu města. Hrádek
je malý, nemohli jsme si dovolit
velké pěší zóny. Proto jsou silniční projekty udělané tak, aby se
auta, chodci a cyklisté potkávali
co nejméně. Kromě toho se podařilo uskutečnit i mnoho menších
akcí, například obnova dvou parků, několika alejí, na obou sídlištích se zvýšil počet míst na parkování. Z evropských i národních
fondů jsme získali 183,5 milionu
korun.
Co se naopak nepovedlo?
Jeden z našich cílů bylo dobudování kanalizace ve městě, což se
nám nepodařilo. Ztratili jsme se z
vládního seznamu oblastí, které
mají být vyřešené do roku 2010.
Nemohli jsme proto na projekt žádat peníze. V některých lokalitách
potřebujeme dobudovat kanalizaci, v Doníně, Nové Loučné. (os)

Soutěž

Vyhrajte lístky na
T-Music
Chinaski Tour
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Díra u hranic? Už ne
» Předvolební seriál
MF DNES analyzuje
situaci v největších
městech Libereckého
kraje. Dnes Hrádek nad
Nisou.

Jak se vám jeví Hrádek v posledních letech?
Za posledních dvacet let změnil
Hrádek svoji tvář. Přibývají mu
obyvatelé, skoro celé město má novou kanalizaci, máme několik sportovišť, která nejsou ani v Liberci.
Jenže tenhle materiální svět není
všechno.

Starosta v Trojzemí Od roku 2002 je starostou Hrádku nad Nisou za občanské sdružení Hrádek potřebuje
změny Martin Půta. Narodil se 13. 9. 1971. Je ženatý, má dvě dcery. Vystudoval Gymnázium Partyzánská (dnes F.
X. Šaldy) v Liberci a Metropolitní univerzitu v Praze, obor veřejná správa.
Foto: Ota Bartovský, MF DNES
ným rozpočtem než v minulých letech. „Je letos zcela výjimečný, téměř 334 milionů korun, což je dvojnásobek oproti normálu. Sešlo se
do něj financování tří velkých projektů,“ vysvětluje starosta.
V srpnu postihla Hrádek ničivá
povodeň. Poničila 600 domů, škody na obecním majetku jsou 210 milionů. Přírodní katastrofa ovlivnila i
program stran do komunálních voleb. Od roku 2002 vládne ve městě s
velmi silným mandátem sdružení
Hrádek potřebuje změny! V roce
2002 získali 40 procent hlasů, o čtyři roky později dokonce ještě o 10
procent více. „Měli jsem připraveno plno projektů, teď bude minimálně dva roky trvat než se Hrádek
vrátí do stavu před povodní,“ říká
starosta.

Vaším úkolem je poslat co nejrychleji
správnou odpověď na soutěžní otázku. Pro první tři, kteří nejrychleji a
správně odpoví, jsou přichystány dvě
volné vstupenky.
Své odpovědi zasílejte e-mailem na adresu distribuceli@mafra.cz od dnešní
20. hodiny. Do e-mailu uveďte své celé
jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo.
Výherce následující pracovní den telefonicky uvědomíme.
Soutěžní otázka :
Jak se jmenuje zpěvák skupiny Chinaski:
a) Michal Malátný
b) Vojta Dyk
c) Michal Hrůza
Vyhrajte vstupenky na
liberecký koncert Chinaski
INZERCE

Nemovitosti-koupě
Domy,byty super ceny Prolux.cz 841222222

Koupím
Pianino nebo křídlo. Tel.: 602 366 831

FAKTA

Hrádek n. N.
Počet obyvatel
7 560
Průměrný věk
36,9
Míra nezaměstnanosti
10,3
Rozpočet 2010
333,889 milionů korun
Příjmy
136,402 milionů Kč
Výdaje
136,402 milionů Kč
Starosta Martin Půta
(Hrádek potřebuje změny!)
Zastupitelstvo 25 členů
Volby 2006
Hrádek potřebuje změny!
51,5 %
14 mandátů
ODS
15,97 %
4 mandáty
ČSSD
12,90 %
3 mandáty
KSČM
12,47 %
3 mandáty
KDU-ČSL 7,45 %
1 mandát

Dále chtějí vracet do města zeleň
i zlepšit bezpečnost ve městě. „Plánujeme vybudovat kamerový systém, v centru i v lokalitách, kde si
lidé nepřipadají dostatečně bezpečni,“ uvádí Půta. Ve špatném stavu
je objekt bývalého azylového
domu. „Je potřeba sehnat peníze
na opravu tohoto objektu,“ myslí
si.
V koalici s dominantním hnutím
je v Hrádku ODS. „S koaliční spoluprací jsme v zásadě spokojení,“ říká
její lídr Václav Krejčík. Podle jejich
programu se míní soustředit na životní prostředí, veřejný pořádek či
bezpečnost lidí. „Aktuálně protipovodňová opatření, opravu komunikací, síťování pozemků,“ upřesňuje
Krejčík.
Oldřich Szaban

» Zítra čtěte o České Lípě

Co se vám nelíbí?
Objevily se tu některé kauzy, které
nebyly dělané příliš čistě. Třeba zakázka firmě, která má známého v
radě města. Nebo načerno stavby
lidí, kteří jsou členy v Hrádku vládnoucí strany. Problém je v tom, že
hnutí Hrádek potřebuje změny má
v zastupitelstvu a radě nadpoloviční většinu a nepotřebuje některé
věci prodiskutovávat. Je sice fakt,
že práce udělalo dost. Dějí se však
věci, které se mi nelíbí. Například
ze stavebního oddělení muselo
odejít za poslední tři roky pět lidí,
teď nejnověji i jejich šéf. Je tam určité podezření. Bude ho prošetřovat krajský úřad, uvidí se, co je v
pozadí.
Jak hodnotíte postup vedení města při povodních?
Záplavy zvládlo organizačně dobře. Ale zase přestavbu náměstí odskákali majitelé soukromých
domů, kterým teče voda do sklepa.
(os)

Vaším objektivem Čtenářské fotografie z rajce.idnes.cz

CHORVATSKO, ČERNÁ HORA

MF DNES přináší fotografie
čtenáře Jaroslava Málka z
pátečního Dne regionálních
potravin Libereckého kraje,
který se uskutečnil na Benešově
Foto: Jaroslav Málek
náměstí.
MF DNES ve spolupráci s agenturou
ŠIMMI AG Vám přináší možnost vyhrát vstupenky na koncert T-Music
Chinaski Tour, který se uskuteční ve
čtvrtek 7. října 2010 v liberecké Tipsport areně.

Vláda města
nepotřebuje
diskutovat
Hodně se v Hrádku v
posledních letech
udělalo, ale ne všechno je tu v pořádku,
říká hrádecký opoziční zastupitel Josef Jurek.

D

írou na hranicích. Takto
pejorativně se ještě v nedávné minulosti nazýval sedmitisícový Hrádek nad Nisou, ležící na hranicích s
Polskem a Německem. Za poslední
roky se změnil v čisté a prosperující
město. Před otevřením je například
společenské a kulturní centrum
Trojzemí, dodělávají se opravy Horního náměstí a přilehlých ulic.
„Multifunkční centrum Trojzemí
se má otevřít 28. října,“ zmiňuje starosta Martin Půta. Je vybudované v
památkově chráněném hrázděném
domě.
„Proběhnou tu výstavy se zaměřením na historii regionu, ale také
výtvarníků a fotografů,“ sděluje ředitel centra Vít Štrupl. Plánují tu i
besedy, přednášky, divadelní představení.
Velkou atrakcí bude jistě i kino,
které je v Hrádku již dlouhou dobu
zavřené. „Zprovozní se patrně v listopadu,“ informuje Půta.
Ještě letos má skončit i rozsáhlá
oprava náměstí a přilehlých ulic.
Celá akce přijde na 68 milionů korun. „Stavebně se dokončí ještě letos. Práce už se pouze dolaďují, vyzkoušíme fontánu, čeká se na sklo
na studnu a dokončují se některé
ulice,“ upřesňuje starosta
Velké investice způsobily, že Hrádek letos hospodaří s dvojnásob-

Jak to vidí opozice

JADRAN 2011
Prodej zahájen!

http://zirkon.rajce.idnes.cz

SLEVY a 20%

Za včasný nákup do 31.12.2010

VOLEJTE IHNED: 59 666 40 40, www.ckvt.c z

Fórum čtenářů
Vaše názory nás zajímají
Pište, volejte, mailujte vaše názory na
redlib@mfdnes.cz, MF DNES, OC
Fórum Liberec, Soukenné nám. 2/669,
460 01 Liberec, telefon 488 123 111.

Trojský kůň v TOP 09?
Zaujalo mě vyjádření p. Nečesaného jako odstoupivšího či vyškrtnutého kandidáta TOP 09 na primátora Liberce. Jako dlouholetý svědek
vývoje politické scény v Liberci se
nemohu ubránit dojmu, že zde byl
učiněn již nejméně druhý pokus o
trojského koně, nasazeného do
strany, která by mohla ohrozit monopol moci, který trvá již minimálně dvě volební období a je reprezentován místní ODS a v průběhu
doby dle okolností se měnícími kolaborujícími stranami. Předchozí
pokus byl úspěšně realizován před
osmi lety, kdy poměrně úspěšná
Unie svobody rezignovala na opo-

výběr z dopisů, kráceno
ziční roli a stala se poslušnou součástí hlasovacího mechanismu liberecké radnice. Zrušení kandidátky tedy bylo jedinou cestou, jak zabránit podvodu na voličích, kteří
pod dojmem, že volí změnu, by nevědomky přispěli ke konzervaci stávajících poměrů na radnici města
Liberce.
Ivan Popel, Liberec

Známkování Kittnera
Ve vysvědčení pro primátora Kittnera chybí zásadní otázky. Za jeho
vedení se Liberec stal betonovým
městem za výrazné spolupráce s
firmou Syner. Nesmyslné vystavění dvou mega obchodních center
ve středu města, zastavění všech
výhledů na Ještěd z města, pokácení smrků na Soukenném náměstí. Tak to jsou také zásluhy pana
Kittnera. A on ještě s úsměvem suverénně doufá, že bude opět zvolen!
Z. Pluhařová

