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Poznáte, 
kde jsme fotili?
... na str. 4

čtyři roky v opozici
Starostové pro Liberecký kraj ukázali, že kraj může hospodařit lépe

Staráme se o náš kraj
Velká slova a velké sliby nemám rád. Bývají z nich 
velká zklamání. To je to poslední, co bychom chtěli 
voličům Starostů pro Liberecký kraj přichystat. Při 
správě obcí a měst jsme zvyklí stát nohama pevně 
na zemi, nedávat nesplnitelné sliby a nepoužívat 
velká slova. Veřejná kontrola je blízko a není se 
na co vymlouvat. 
Náš volební program se týká věcí, které známe 
a umíme ovlivnit. To, co vypadá z Prahy a někdy bo-
hužel i z Liberce jako nepodstatné může být při po-
hledu z vlastního zápraží životně důležité: dovézt 
po dobré silnici dítě do slušné školy, mít po ruce 
doktora, vyhovující autobusové nebo vlakové spo-
jení, veřejné osvětlení, kanalizaci. To jsou všechno 
věci, které mohou dobře fungovat jenom v dobře 
spravovaných obcích a v kraji, pro který jsou jeho 
obyvatelé prioritou.
Na všechno jsou potřeba peníze, a i když ze všech 
stran znějí lamentace na jejich nedostatek, my jsme 
přesvědčeni, že víme, kde je vzít. Kde je na krajské 
úrovni ušetřit. Proto se podstatná část našeho vo-
lebního programu týká  změn v hospodaření kraje. 
Veřejné peníze mohou ušetřit otevřené zakázky, prů-
hledné toky finančních prostředků, přísný dohled 
nad mnohdy nesmyslně udělovanými dotacemi. To 
vše už jsme si na úrovni obcí a měst vyzkoušeli a jde 
to! Jaké to je, mít kontrolu nad hospodařením poli-
tické strany, si ostatně můžete vyzkoušet sami – zří-
dili jsme si transparentní účet (více na straně 2).
Neslibujeme, že najednou změníme vše, co změnu 
k lepšímu v naší zemi potřebuje. Slibujeme, že pokud 
nám dáte šanci, budeme měnit věci kolem sebe, v na-
šem kraji, našem domově. A pokud se k lepšímu změní 
jeden kraj, pak druhý i třetí… je naděje, že se nakonec 
změní i celá naše zem. Začít ale musíme u sebe.

Přeji nám všem, abyste rozhodli o budoucnosti naše-
ho kraje správně.

Váš  Martin Půta 

ÚVODNÍK

Transparentní
účet

... na str. 2

O sportu 
s Vladimírem

Boháčem
... na str. 4 ... na str. 3

Téma

Někdy bylo na krajském zastupitelstvu dost živo (ilustrač-

ní foto z jednání k restrukturalizaci školství – rok 2011).
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NÁŠ DOMOV

Hromadění funkcí, které 
by měly být vykonávány 

při plném nasazení, je obecně českým 
politickým nešvarem. Je možné připustit, 
že ve výjimečných případech se zdvojená 
funkce na skutečné práci politika nepo-
depíše. Nepřípustné nicméně je, aby stát, 
kraj či obec paralelně platily jedné osobě 
dva plnohodnotné platy.
Proto jsme společně se senátorkou Janou Juřenčá-

kovou připravily návrh zákona, který by měl tomuto 

nešvaru zamezit. Zákon by měl podle návrhu souběh 

funkcí nadále připouštět, avšak za výkon krajské či 

komunální funkce by nebylo možné poskytovat od-

měnu pro uvolněnou funkci – tedy takovou, kterou 

dotyčný vykonává jako své „hlavní zaměstnání“ a je 

za ni placen. Kumulace funkcí nesmí být motivována 

materiálně, ale pouze s ohledem na vlastní rozhodnu-

tí politika takovou zátěž zvládnout. Tak jako poslanec 

a místopředseda SLK Jan Farský, který pobírá pouze 

poslanecký plat a funkci starosty Semil vykonává bez 

nároku na odměnu. 

Zastupitelstvo by pak mohlo podle našeho návrhu 

rozhodnout, že poskytne odměnu za funkci neuvol-

něnou (neplacenou). Mělo by to kladný dopad na roz-

počty. Klasicky totiž například hejtman pobírá osm-

desátitisícový plat, v neuvolněné funkci by mu ale 

náleželo pouze něco přes deset tisíc za měsíc. Roční 

úspora krajského rozpočtu by se tak mohla blížit 840 

tisícům ročně.

Jelikož občané mají dostatečnou zkušenost s politiky 

pobírajícími souběžně dva platy za veřejné funkce, 

chceme jim dát možnost náš návrh ohodnotit. Bude 

proto podán formou petice, pro kterou budeme 

sbírat podpisy i během kampaně do nadcházejících 

voleb. Soudobá právní úprava nevylučuje, aby ústav-

ní činitelé (poslanci, senátoři, poslanci Evropského 

parlamentu aj.) byli odměňováni současně jako uvol-

nění zastupitelé na úrovni krajů či obcí. To znamená, 

že pobírají odměnu za výkon funkce, pro kterou jsou 

uvolněni. Avšak pro tutéž dobu pobírají plat již z titulu 

vysoké ústavní funkce.

Soňa Paukrtová, 
senátorka za Jablonecko a Semilsko

Hromadění funkcí by nemělo být Hromaděním platů
PeTice

Po krajských volbách v roce 2008 

se Starostové pro Liberecký kraj – 

volebnímu výsledku navzdory – rozhodli být aktivní 

a důslednou opozicí. Nechtěli totiž vládní krajská 

křesla vyměnit za porušení slibu svým voličům, že ne-

budou v koalici s KSČM. Tichou podporu této strany 

vítězná ČSSD při povolebních jednáních požadovala 

a SOS tolerovala. Za čtyři uplynulé roky Starostové do-

kázali, že z opozičních lavic lze odkrýt řadu lumpáren 

a seznámit s nimi veřejnost. 

30 milioNů, které vyšuměly
Vzpomínáte ještě na předvolební hit ČSSD, zvaný 

„zrušení poplatků v nemocnicích“? Když se zrušení 

regulačních poplatků nepodařilo prosadit na celo-

státní úrovni, rozhodlo se vedení Libereckého kraje, 

že ve svých zařízeních tyto poplatky bude za pacienty 

hradit. V kraji se to týkalo dvou nemocnic (v Liberci 

a České Lípě) a jedné léčebny (ve Cvikově), což pova-

žovali Starostové pro Liberecký kraj za diskriminační 

vůči pacientům, kteří byli nuceni používat jiná zaří-

zení. Už v říjnu roku 2009 navíc označilo ministerstvo 

vnitra tento postup za nezákonný. Přesto kraj poplat-

ky proplácel ještě téměř rok a celkově za ně utratil 

přes 30 milionů korun. 

rozmařilý foNd hejtmaNa
Nejčastějším jablkem sváru mezi krajskými zastupi-

teli bylo rozdělování financí, jehož neprůhlednost 

Starostové pro Liberecký kraj opakovaně kritizovali. 

Proti udělování drobných dotací na základě sympa-

tií hejtmana S. Eichlera či členství žadatelů v ČSSD 

také Starostové pro Liberecký kraj vždy důsledně 

hlasovali. 

Jak se při konečném zúčtování ukázalo, například 

z Fondu hejtmana bylo mezi lety 2009 a 2011 rozdě-

leno přes tři miliony korun, přičemž většinu těchto 

veřejných financí obdržely subjekty sídlící v Českém 

Dubu a okolí. Tam totiž náš hejtman bydlí.  

PorcováNí medvěda
Velkým tématem Starostů bylo také tzv. „porcování 

medvěda“,  při kterém kraj každoročně vyhodil něko-

lik milionů na projekty, nad nimiž zůstává rozum stát. 

Vloni tak například obdržela Národní akademie regi-

onálního managementu 137 000 korun na „zvýšení 

osvěty obcí LK v oblasti municipálního rozvoje“. 

Jako jediná strana v krajském zastupitelstvu se Staros-

tové pro Liberecký kraj nikdy „porcování medvěda“ 

nezúčastňovali. Za čtyři roky přitom bylo známým 

a kamarádům krajských zastupitelů rozděleno přes 

132 milionů! V době, kdy kraj nemá na financování 

středního školství a na opravu silnic a mostů, je podle 

Starostů takové plýtvání penězi neomluvitelné. 

Povodeň
Prubířským kamenem byla katastrofální povodeň 

v roce 2010. Při nápravě škod, které přírodní živel způ-

sobil, se v plné nahotě ukázaly dvě věci. Jednak to, jak 

nekompetentně krajské vedení přistupuje k potře-

bám menších měst a obcí, jež byly povodní zasaženy 

nejvíce. Na opravu silnic, které kraj vlastní, původně 

ani nezažádalo o dotace. Až po masivní kampani Sta-

rostů v čele s M. Canovem a M. Půtou, jejichž města 

patřila k nejpostiženějším, se do věci vložil přímo pre-

zident ČR Václav Klaus a věci se částečně pohnuly. 

Na druhé straně ukázali Starostové právě při řešení 

povodňových škod, jak lze ušetřit významné částky 

pouhým důsledným veřejným soutěžením zakázek. 

Úspory v obcích tak dosáhly až 40 % z původních kal-

kulací. Jen v Hrádku nad Nisou úspora na povodňo-

vých akcích dosáhla 100 milionů korun, které mohou 

být použity v jiných místech Libereckého kraje.  

To, co se ve svých městech naučili, chtějí nyní Staros-

tové předvést i na krajské úrovni. (red) 

martin půta
starosta Hrádku nad Nisou, 
kandidát na hejtmana

Kandidátka Starostů pro Liberecký kraj

krajské volby
12.–13. 10. 2012
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mgr. Soňa paukrtová
senátorka za Jablonecko a Semilsko

Podporuji Starosty 
pro Liberecký kraj, 
proto za toto hnutí 
kandiduji v podzimních 
senátních volbách. 
Jsem přesvědčena, že 
pro rozvoj Libereckého 
kraje hodně udělali, jako 
starostové obcí a měst 
i jako krajští zastupitelé.

Jistě i proto usilují o odpovědný, transparentní 
a vstřícný Liberecký kraj. Jsem si jista, že se lze 

podporují nás

lena mlejnková
Semily, místostarostka

Vladimír mastník
Lomnice nad Popelkou, starosta

eva Zbrojová
Harrachov, starostka

ing. petr matyáš
Rokytnice nad Jizerou, starosta

lenka cincibusová
Košťálov, místostarostka

marie kynčlová
Nová Ves nad Popelkou, starostka

ing. Vlastimil kraus
Syřenov, starosta

františek Hanyš
Veselá u Semil, starosta

Jindřich matura
Vysoké nad Jizerou, starosta

Vladimír Svoboda
Bělá, starosta

ing. tomáš franc
Roprachtice, starosta

ing. marcela Volšičková
Semily, místostarostka

milan rychtr
Vítkovice v Krkonoších, starosta

ing. Jaroslav mejsnar
Benecko, starosta

Zbyněk Hartig
Jestřabí v Krkonoších, starosta

Hana růžičková
Paseky nad Jizerou, starostka

osvald Süss
Roztoky u Jilemnice, starosta

leoš mejvald
Martinice v Krkonoších, starosta

ing. miloslav martin
Horní Branná, starosta

Jiří ulvr
Studenec, starosta

Jana Holcová
Mříčná, starostka

mgr. Stanislav ulvr
zastupitel města Semily, 
učitel na gymnáziu

libor novák
Příkrý, starosta

tranSparentní účet 
Chceme, abyste přesně věděli, jak nakládáme s na-

šimi finančními prostředky. Proto jsme se rozhodli 

zřídit TRANSPARENTNÍ ÚČET. Jde o speciální typ 

běžného bankovního účtu, na nějž má z internetu 

přístup kdokoli. Po jediném kliknutí se tak dozvíte, 

odkud pramení naše příjmy i kam peníze investuje-

me. Pohyby na našem účtu tak můžete pohodl-

ně kontrolovat i vy. Náš transparentní účet jsme 

zřídili u FIO BANKY, kde jej můžete nalézt v sekci 

Transparentní účty. 

Rychle se na něj dostanete také z našeho webu: 

www.verim-starostum.cz,
www.starostoveprolibereckykraj.cz

platební brána
Chcete nás finančně podpořit? Nikdy to nebylo jed-

nodušší! Poslat peníze nám nyní můžete prostřednic-

tvím své platební karty přímo z webové stránky:

www.verim-starostum.cz
Jak to funguje? Na zmíněném webu rozklikněte sekci 

Jak podpořit starosty, naleznete zde platební bránu. 

Částku, kterou nás hodláte podpořit, pak můžete po-

slat prostřednictvím některé z běžných platebních 

karet (VISA, MASTERCARD…) 

Veškeré transakce jsou zabezpečeny nejmodernější-

mi technologiemi a mezinárodně standardizovaným 

systémem 3D Secure České spořitelny.

PrůhLedné financování StaroStů Pro Liberecký kraj

SemiLSKO

Stanislav doubek
Bozkov, starosta

mgr. petr Hlůže
Jesenný, starosta

dalibor lampa
Benešov u Semil, starosta

ing. Jaroslav křapka
Háje nad Jizerou, starosta

milan klikar
Stružinec, starosta

ing. tomáš Šimek
Chuchelna, starosta obce

TURNOVSKO 

phdr. Hana maierová
Turnov, starostka, předsedkyně
Sdružení Český ráj

ing. luděk Sajdl
Přepeře, starosta

antonín lízner
Příšovice, starosta

lenka malá
Tatobity, starostka

Zdeňka nejedlá
Rovensko pod Troskami, starostka

ing. petr lelek
Svijany, starosta

Vlasta Špačková
Karlovice, starostka

Jaroslav louda
Troskovice, starosta

Jaroslav červa
Kobyly, starosta

ing. milena bílková
Rakousy, starostka

Jaroslava kvapilová
Sychrov, starostka

marcela červová
Kacanovy, místostarostka

oldřich loutchan
Kacanovy, starosta 

ing. karel bičík
Pěnčín, starosta

michal rezler
Malá Skála, starosta

Vladimír Viták
Lažany, starosta

lidmila tomíčková
Modřišice, místostarostka

mgr. doubravka fišerová
Vyskeř, starostka

FRÝDLaNTSKO

Viktor podmanický
Pertoltice, starosta

milan Götz
Kunratice, starosta

pavel novotný
Jindřichovice pod Smrkem, starosta

Vladimír Stříbrný
Heřmanice, starosta

františek kryšpín
Habartice, starosta

mgr. radoslava Žáková 
Nové Město pod Smrkem, 
místostarostka 

mgr. Vladimíra erbanová
Višňová, starostka

LiBeRecKO
Jiří Svoboda
Janovice v Podještědí, starosta 

eva Guttmannová
Rynoltice, starostka

Jaromír tichý
Oldřichov v Hájích, starosta 

Zita Václavíková
Chrastava, místostarostka

bc. Josef Horinka
Hrádek nad Nisou, místostarosta 

martin půta
starosta Hrádku nad Nisou
a předseda Euroregionu Nisa

ing. michael canov
Chrastava, starosta

Jana Švehlová
Proseč pod Ještědem, starostka

ing. pravoslav Svačinka
Kryštofovo Údolí, starosta

ing. Jiří formánek
Bílý Kostel nad Nisou, starosta

Jana mlejnecká
Chotyně, starostka 

antonín Samek
Hodkovice nad Mohelkou, starosta

ing. leona Vránová
Šimonovice, starostka 

ing. Václav Sodomka
Paceřice, starosta

františek pospíšil
Bílá, starosta

Jiří rýdl
Jablonné v Podještědí, místostarosta

Václav Honsejk
Křižany, starosta

LiBeRec
lukáš pohanka
Vratislavice nad Nisou, starosta

ing. Vladimír boháč
Liberec, předseda Krajské
organizace ČSTV Libereckého kraje

bc. Jiří Šolc
Liberec, náměstek primátorky

rndr. michal Hron
Liberec, daňový poradce, náměstek
primátora (1990–1994)

doc. phdr. david Václavík, ph.d.
člen Rady statutárního města Liberec

ladislav dušek
Liberec, herec Divadla F. X. Šaldy

ing. Jiří drda
Liberec, krajský zastupitel

JaBLONecKO 

marek pieter
Desná, starosta, krajský zastupitel

mgr. daniel david
Janov nad Nisou, starosta

ing. františek chlouba
Rychnov u Jablonce n. N., starosta

luboš marek
Kořenov, starosta

Zdeněk Vedral
Velké Hamry, místostarosta

Jiří černý
Zlatá Olešnice, starosta

Jiří Řešátko
Lučany nad Nisou, starosta

Jan miksa
Josefův Důl, starosta

ing. pavel branda, ph.d.
Rádlo, místostarosta

ing. miloslav louma
Železný Brod, místostarosta

Josef kozlovský
Josefův Důl, předseda sportovního odd.

JaBLONec 

mgr. petr tulpa
Jablonec n. N., náměstek primátora

petr Vobořil
Jablonec nad Nisou, 
náměstek primátora

ČeSKOLiPSKO

Věra ambrožová
Bezděz, starostka

ing. eva burešová
Doksy, starostka, předsedkyně 
Svazku obcí Máchův kraj

františek kaiser
Mimoň, starosta

mgr. Zdeňka Šepsová
Dubá, starostka

Josef Vítek
Chlum, starosta

tomáš novák
Dubá, místostarosta

ing. Jan mečíř
Stružnice, starosta

ing. radek lípa
Zákupy, starosta

ing. karel Schreiner
Jestřebí, starosta

Hana Jelínková
Ždírec, starostka

martin píša
Tachov, starosta

ladislav chvojka
Zahrádky, starosta

andrej karcub
Tuhaň, starosta

Stanislav Havlín
Okna, starosta

Jindřiška Gabrielová peprná
Blatce, starostka 

Jiřina kábelová
Pertoltice pod Ralskem, starostka

ing. ivan pastorek
Brniště, starosta

Šárka němečková
Velenice, starostka

Jana procházková
Skalka u Doks, starostka

Jaroslav křupala
Vrchovany, starosta

iva kreisingerová
Zákupy, místostarostka

bc. Jaroslava tomanová
Bohatice, starostka

Hanka Steidelová
Bohatice, místostarostka

milan dvořák
Hamr na Jezeře, starosta

ČeSKÁ LÍPa

mgr. tomáš Vlček
Česká Lípa, 2. místostarosta

ing. Jaroslava petrboková
Česká Lípa, starostka Svoru 1990–2010,
od r. 2011 vedoucí odd. st. úřadu 

ing. milan Hornych
Česká Lípa, předseda Sportovní 
unie Českolipska

mgr. Jan farský
starosta města Semily, poslanec PSP ČR 

Starostové pro Libe-
recký kraj jsou pro mě 
oázou. Když se z par-
lamentního prostředí 
vracím do skupiny lidí, 
která mě uvedla do svě-
ta politiky, vždycky 
je výsledkem pocit 
opravdovosti, rozumu, 
síly, nepolitikaření, ne-
maskovaného nadšení, 

chuti pracovat pro své občany.
Je to pestrá směs osobností, ale každého si 
v této skupině vážím. Pro mě jsou zárukou 
naplňování politiky jako služby občanům. 

ing. Zbyněk Hrubec
Víchová nad Jizerou, starosta

Stanislav dlouhý
Lomnice nad Popelkou, 
manažer areálu skoku na lyžích 

ladislav Jiřička
Čistá u Horek, starosta

ing. miroslav kubát
Jablonec nad Jizerou, starosta

mgr. petr brestovanský
archeolog a regionální patriot

Věřím těm, kteří 
neslibují, ale naplňují 
mé sny o lepší zemi. 

Severní Čechy jsou 
místem, kde jsem se 
narodil a kde od dětství 
vyhledávám zajímavá 
místa spjatá s naší 

historií a prehistorií. Mám ta kouzelná místa rád, 
dech se mi tam tají nad příběhy, které se jen 
obtížně dávají poznat. Dnes vím, že v našem 
kraji máme množství pravěkých a středověkých 
míst, srovnatelných s těmi, za kterými jezdíme 
po Evropě, jen je jaksi neumíme ukázat. Památ-
ky budeme přece zachraňovat, až nastanou 
lepší časy! Mezitím stačí pár hrábnutí lžíce bag-
ru a vše zmizí, zcela a navždy. Kde jsou lidé, jako 
byl rolník Buriánek z Loukova a hostinský Žák 
z Podolí, kteří úžasné nálezy ze Svijan před více 
než 150 lety za vlastní peníze odkoupili a pak je 
darovali Národnímu muzeu v Praze? 
A přesto můžu mluvit o prvním skutečném pří-
padu v našem kraji, kde vedení obce uchránilo 
svoji historickou tvář a přes všechny subjektivní 
a objektivní potíže dokázalo zázrak. Nemožné 
se stalo možným, a proto dnes přímo v centru 
města můžete doslova zakopávat o historii a vi-
dět zde více než 400 let starou studnu, původní 
dláždění úvozu z roku 1681, pískovcový základ 
sloupu sv. Anny Samatřetí či místo původního 
odpočinku tzv. „vampýra“ Tobiáše, což je dnes 
nejlépe prozkoumaný kosterní skelet v České 
republice. Ta obec se jmenuje Hrádek nad 
Nisou. Tamní radní nastavili vysokou laťku a uká-
zali, jakým směrem by se mohla dát historie, 
aby se stala živoucí a přitažlivou.
A tak nemusím čekat na lepší časy a poslou-
chat líbivé předvolební sliby. Opravdu na to 
nemám čas, a proto podpořím Starosty s Mar-
tinem Půtou v čele, který něco hmatatelného 
pro historii kraje, kde chci žít, již vykonal. On je 
pro mne nadějí a zárukou, že i sny o lepší zemi 
se mohou splnit.

v plné míře spolehnout na jejich politickou 
profesionalitu, férové jednání i lidský přístup 
k řešení problémů občanů.

martin prokeš
ředitel mezinárodního hudebního festivalu 
Lípa Musica

Proč má smysl postavit 
se za Starosty… 
Podporuji a stojím 
za Starosty, důvěřuji 
jejich lídrovi panu 
Martinu Půtovi. Je pro 
mne symbolem no-
vého mladého směru 
politiky. Měl jsem tu 
čest pana Půtu poznat 
jako člověka milého, 

poctivého a jako muže, který drží své slovo 
a je pro mne garancí poctivého a zároveň 
lidského přístupu.Navíc je mi sympatický 
i svou odvahou řešit v politice kromě příjem-
ných věcí také ty nepříjemné, nepopulární 
a mnohdy nebezpečné. Proto má podpora 
nejen jemu, ale i Starostům obecně.

NOVOBORSKO

Josef lukavec
Velký Valtinov, starosta 

mgr. Jaromír dvořák
Nový Bor, starosta

Jiří löffelmann
Skalice u České Lípy, starosta

Jiří Vosecký
Okrouhlá, starosta

ing. Stanislava Silná
Nový Bor, místostarostka

bc. františek kučera
Kamenický Šenov, starosta 

Jan Sviták
Prysk, starosta

ing. kateřina Jonáková
Svor, starostka

marcela novotná
Nový Oldřichov, starostka

karel minařík
Kunratice u Cvikova, starosta

bohumil mráček
Chotovice, starosta

ing. petr ullrich
Radvanec, starosta

martina rašínová
Polevsko, starostka

Jiří Havner
Skalice u České Lípy, 
zaměstnanec obecního úřadu

kandidátku podporuje 106
starostek a starostů,
16 místostarostek a místostarostů.
(k 14. 8. 2012)

ing. petr pávek
ekologicky hospodařící
soukromý zemědělec, 
bývalý starosta 
Jindřichovic 
pod Smrkem

mudr. Jiří Janata
Liberec, ortoped

Jaromír dolanský
Liberec, zakladatel a ředitel organizace
HAND FOR HELP (do r. 2011)
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3. ing. eva burešová
Doksy, starostka, předsedkyně 
Svazku obcí Máchův kraj, 34 let

Vystudovala obor 
strojírenská techno-
logie – příprava a ří-
zení výroby na Uni-
verzitě J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, 
k tomu absolvovala 
nespočet různých 
kurzů. Projektovým 

managementem počínaje a Uměním 
společenského vystupování zdaleka 
nekonče… Zkušenosti získala jako 
projektová manažerka na Městském 
úřadu Doksy, kde se věnovala přípravě 
a řízení projektů především z fondů EU 
(2004–2008). Dotace, veřejné zakázky 
a projekty z fondů EU byly také hlavní 
náplní její činnosti coby ředitelky Obec-
ně prospěšné společnosti Máchovo 
jezero (2008–2011). K jejím hlavním 
zájmům patří práce a dcera Kristýnka. 
Koníčků má víc, než může v současném 
postavení starostky stihnout.  Volný čas 
věnuje nejraději sportu – tenisu, vodác-
tví, in-line bruslení, lyžování, cyklistice, 
turistice (té v pohorkách se spacákem 
na zádech). Kandidatura do krajských 
voleb je pro ni výzvou dělat věci jinak. 
Dokázat si, že když to jde na městě, jde 
to i o kus výš. „Neztrácela bych čas kan-
didaturou do krajských voleb, pokud 
bych nebyla přesvědčena o tom, že to 
má hlubší smysl. Jak se říká, ‚není čas, 
ztrácet čas‘ a ten v životě už vůbec ne,“ 
říká Eva Burešová.

1. martin půta
krajský zastupitel, starosta, Hrá-
dek n. N., předseda Euroregionu Nisa, 
kandidát na hejtmana, 40 let

Na Metropolitní uni-
verzitě v Praze nyní 
studuje magisterský 
obor veřejná správa. 
Do komunální poli-
tiky se dostal v roce 
2002 vlastně náho-
dou, když chtěl se 
skupinou podobně 

smýšlejících lidí změnit  fungování města 
k lepšímu. Sdružení Hrádek potřebuje 
změny tehdy vyhrálo volby a Martin Půta 
se stal starostou. Je jím již třetí volební 
období a za tu dobu se vedení města 
podařilo nejen výrazně snížit zadlužení 
Hrádku, ale  mají za sebou i mnohem 
viditelnější úspěchy: úspěšnou revitali-
zaci historického centra města, výstavbu 
multifunkčního centra Brána Trojzemí či  
rekonstrukci panelových sídlišť. 
Pro krajské volby stojí v čele kandidátky 
Starostů pro Liberecký kraj a jako kandi-
dát na hejtmana chce změnit fungování 
kraje a začít řešit skutečné problémy jeho 
obyvatel. Využít přitom hodlá bohatých 
zkušeností, které nasbíral za deset let 
práce v samosprávě, při řízení 7,5tisícové-
ho Hrádku nad Nisou a z každodenní me-
zinárodní spolupráce v Trojzemí. „Naučil 
jsem se hledat kompromisy, vyslechnout 
odlišné pohledy na problém, mluvit s lid-
mi o tom, co je trápí a co nefunguje, vy-
světlovat nepopulární kroky a taky umět 
přiznat, že někdo jiný přichází s lepším 
návrhem, než byl ten můj,“ říká Martin 
Půta, který chce v krajském zastupitelstvu 
prosadit, aby zde probíhala diskuze nad 
návrhy a při hledání řešení nerozhodova-
la stranická příslušnost navrhovatele, ale 
obsah a kvalita samotného návrhu.
Martin Půta je ženatý, má dvě dcery 
a řadu zájmů: četbu, publicistiku, hudbu 
a sport – baví ho zejména horské kolo 
a beachvolejbal.

7. mgr. petr tulpa
Jablonec nad Nisou, náměstek primátora,
54 let

Narodil se ve Vsetíně, 
vystudoval gymná-
zium ve Valašských 
Kloboukách a olo-
mouckou přírodo-
vědeckou fakultu. 
Stal se učitelem 
matematiky a země-

pisu na středních školách. Působil jako 
zástupce ředitele na gymnáziích, později 
byl ředitelem soukromé obchodní aka-
demie a v roce 2001 se stal ředitelem 

6. ing. Vladimír boháč
Raspenava, předseda Krajské organizace 
ČSTV Libereckého kraje, 61 let

Jeho celoživotním 
zájmem je sport, 
který se mu jako 
předsedovi  Kraj-
ské organizace 
ČSTV  a okresní 
organizace ČSTV 
v Liberci  v posled-
ních letech stal i za-

městnáním. Vystudoval Textilní fakultu 
Vysoké školy strojní a textilní v Liberci, 
následovalo postgraduální studium 
na Vysokém učení technickém v Brně 
v oboru řízení. Byl obchodně-ekono-
mickým náměstkem v Elitexu Frýdlant. 
Za svůj největší úspěch považuje zalo-
žení Krajské organizace ČSTV a zajištění 
jejího fungování i v době katastrofálního 
financování sportu z centra. 
V osobní rovině je to fungující a dnes již 
široká rodina, ve sportu si cení absol-
vování vysokohorských treků kolem 
Annapuren v Himálaji a Santa Cruz 
v peruánských Andách. 
Do krajských voleb kandiduje „za sport“: 
chce se podílet na vytvoření lepších 
podmínek pro sport a jeho rozvoj a za-
jistit jeho lepší, vyváženější a průhled-
nější financování. Sport je pro Vladimíra 
Boháče volba zdravého životního stylu.

KANDIDáTKA STAROSTů PRO LIBERECKý KRAJ

PROgRAM

odpovědné hospodaře-
ní libereckého kraje bez 
dalšího zadlužování

Prosadíme férové soutěže jako cestu 
k úsporám veřejných peněz.

Zrušíme nesystémové dotace určené 
stranickým kamarádům a známým.

průhledné a zodpovědné 
rozhodování libereckého 
kraje

Rozhodování podle jasných pravidel, 
v přímém přenosu a pod Vaším přísným 
dohledem.

Každá podepsaná smlouva, každá faktura 
a každá utracená koruna budou zveřejně-
ny na webu kraje.

Zrušíme „trafiky“ krajských politiků v do-
zorčích radách, hospodaření krajských 
firem budou hlídat odborníci.

liberecký kraj vstřícný 
ke svým obyvatelům

Obce, občané, neziskový sektor a zaměst-
navatelé jsou partneři kraje. Chceme spo-
lečně pracovat ve prospěch jeho obyvatel.

Prosadíme jasná pravidla pro spraved-
livou podporu venkova, kultury, sportu 
a neziskového sektoru.

Chceme naslouchat Vašim názorům 
a hledat ta nejlepší řešení problémů kraje.

obnova majetku 
libereckého kraje

Peníze musí zůstat tam, kde jsou potřeba. 
Ve školách, nemocnicích a domovech 
důchodců.

Nastavíme efektivní a fungující systém 
údržby a oprav krajských silnic.

Jasná kritéria budou mít při rozhodování 
přednost před známostmi, stranickými 
knížkami a zákulisními dohodami.

odstranění škod na ma-
jetku kraje způsobených 
povodní v roce 2010

Chceme rozptýlit všechny vzpomínky 
na ničivé povodně a odstranit škody 
na majetku.

Navýšíme podporu dobrovolným 
hasičům jako první a často jediné 
složce připravené okamžitě pomáhat 
lidem tam, kde je to potřeba.

Budeme pokračovat v podpoře 
a spolupráci všech složek integrova-
ného záchranného systému.

1 2 3 4 5

8. Vladimír mastník
Lomnice nad Popelkou, starosta, 65 let

9. Vladimír Stříbrný
Heřmanice, starosta, velitel JSDH Heřma-
nice, 43 let

10. mgr. Jaromír dvořák
Nový Bor, starosta, 
krajský zastupitel, učitel na Obchodní 
akademii Česká Lípa, 51 let

11. Jiří löffelmann
Skalice u České Lípy, starosta, 52 let

12. ing. michael canov
Chrastava, starosta, učitel na gymnáziu 
v Liberci, 51 let

13. mgr. tomáš Vlček
Česká Lípa, 2. místostarosta, učitel 
českého jazyka a dějepisu, 38 let

14. lukáš pohanka
Vratislavice nad Nisou, 
starosta, zastupitel města Liberec, 34 let

15. mgr. daniel david
Janov nad Nisou, starosta, 40 let

16. Jana Švehlová
Proseč pod Ještědem, starostka, 42 let

17. Zdeňka marková
Semily, předsedkyně Krajské organizace 
Klubu českých turistů (KČT), 57 let

18. františek kaiser
Mimoň, starosta, 63 let

19. eva Zbrojová
Harrachov, starostka, 49 let

20. ing. františek chlouba
Rychnov u Jablonce nad Nisou, 
starosta, 58 let

21. rndr. michal Hron
Liberec, daňový poradce, 63 let

22. ing. radek lípa
Zákupy, starosta, lesník, 32 let

23. ing. Jiří formánek
Bílý Kostel nad Nisou, starosta, 34 let

5. phdr. Hana maierová
Turnov, starostka, předsedkyně
Sdružení Český ráj, 58 let

Na Filosofické fakul-
tě Univerzity Karlovy 
Praha vystudovala 
obor archivnictví 
– dějepis, do roku 
1999 pracovala jako 
historička v Muzeu 
Českého ráje v Tur-

2. marek pieter
Desná, starosta, krajský zastupitel, 39 let

Před vstupem 
do veřejné sféry 
pracoval jako vedoucí 
výroby společnosti 
DESKO a. s. Jako sta-
rosta Desné stojí za řa-
dou úspěchů města 
– například rekon-
strukce základní školy, 

výstavba dvou vlakových zastávek, pilotní 
projekt výstavby bezbariérových chod-
níků s použitím inteligentních přechodů, 
pilotní projekt veřejné nabíjecí stanice pro 
elektromobily a elektrické invalidní vozíky 
či zavedení kamerového systému.
Je přesvědčen o tom, že i malá města 
mohou být inspirací pro velké územ-
ní celky, kde často převládá politické 
rozhodování nad veřejným zájmem. 
Fungující město je pro něj důvodem, 
proč kandiduje do krajských voleb. „Ne-
ptáme se ‚Co může kraj udělat pro nás?‘, 
ale jsme připraveni pracovat ve prospěch 
Libereckého kraje a jeho obyvatel,“ říká 
Marek Pieter. K tomu je ochoten obětovat 
i čas, který by jinak věnoval svým koníč-
kům. Baví ho kultura i příroda, věnuje se 
golfu, tenisu, fotbalu, cyklistice, plavání, 
sjezdovému i běžeckému lyžování.

4. lena mlejnková
Semily, místostarostka,
dobrovolná hasička, 37 let

Po maturitě na střední 
průmyslové škole che-
mickotechnologické 
Pardubice pracovala 
jako asistentka ředitele 
v Nemocnici v Semi-
lech. Za svůj úspěch 
považuje úspěšné 
sladění náročné, 

ale velmi zajímavé práce místostarostky 
s fungováním rodiny. Je pyšná na to, že 
Semily jsou plné aktivních a šikovných lidí 
a díky nim je město plné akcí s bohatou 
spolkovou činností. Ona sama je již 19 let 
dobrovolnou hasičkou a z medailí z hasič-
ských soutěží má pěknou sbírku.
Z postu místostarostky poznala, kolik 
práce je každý den zapotřebí pro rozvoj 
města i jeho běžný chod. Je přesvědče-
na, že stejně jako zpráva města může 
fungovat i Liberecký kraj – otevřeně 
a hospodárně. Což je důvod její kandida-
tury do krajských voleb.

gymnázia v ul. Dr. Randy v Jablonci 
nad Nisou. V roce 2006 se stal starostou 
města Jablonce nad Nisou, nyní je zde 
náměstkem primátora pro oblast soci-
ální a humanitní. Mnohé se za tu dobu 
podařilo zlepšit a s jeho aktivní účastí 
i založit. Za jasné priority vždy považoval 
rekonstrukce mateřských i základních 
škol, založení městského sociálního pro-
gramu a obnovu přístrojového vybavení 
městské nemocnice – vše se podařilo. 
Dále se aktivně podílel na investiční 
podpoře integrovaného plánu města, 
založení procesu komunitního pláno-
vání ve městě, zlepšení práce městské 
policie zavedením okrskářů a nového 
kamerového systému, podpoře vzdělá-
vání seniorů a vytvoření podmínek pro 
aktivní využití jejich volného času. 
Ve svém volném čase se věnuje ama-
térskému sportu všeho druhu, folkové 
i rockové hudbě, četbě detektivek 
a literatury faktu. Věří v dohody a dobré 
vlastnosti lidí.
„Kandiduji, protože si myslím, že se věci 
v našem kraji dají spravovat lépe a přívě-
tivěji než doposud,“ říká Petr Tulpa.  

24. ing. petr matyáš
Rokytnice nad Jizerou, starosta, 36 let

25. Jiří Havner
Skalice u České Lípy, 
zaměstnanec obecního úřadu, 
velitel SDH Skalice u ČL, 56 let

26. luboš marek
Kořenov, starosta, 45 let

27. Jan Sviták
Prysk, starosta, 38 let

28. ing. pavel branda, ph.d.
Rádlo, místostarosta, projektový manažer, 
vysokoškolský učitel, 36 let

29. bc. františek kučera
Kamenický Šenov, starosta, 44 let

30. Stanislav dlouhý
Lomnice nad Popelkou, manažer areálu 
skoku na lyžích, 40 let

31. pavel novotný
Jindřichovice pod Smrkem, 
starosta, 44 let

32. ing. luděk Sajdl
Přepeře, starosta, stavební inženýr, 48 let

33. ladislav dušek
Liberec, herec Divadla F. X. Šaldy, 69 let

34. antonín Samek
Hodkovice nad Mohelkou, starosta, 60 let

35. tomáš novák
Dubá, místostarosta, 44 let

36. mgr. radoslava Žáková
Nové Město pod Smrkem, 
místostarostka, 49 let

37. mgr. Josef kozlovský
Josefův Důl, učitel ZŠ, dobrovolný trenér 
mládeže, 63 let

38. lenka cincibusová
Košťálov, místostarostka, 54 let

39. ing. Stanislava Silná
Nový Bor, místostarostka, 58 let

40. ing. pravoslav Svačinka
Kryštofovo Údolí, starosta, 59 let

41. ing. Jan mečíř
Stružnice, starosta, 54 let

42. antonín lízner
Příšovice, starosta, člen předsednictva 
Svazu měst a obcí, 53 let

43. františek kryšpín
Habartice, starosta, 60 let

44. Jiří ulvr
Studenec, starosta, 40 let

45. ing. kateřina Jonáková
Svor, starostka, 37 let

46. ing. leona Vránová
Šimonovice, starostka, 45 let

47. Josef lukavec
Velký Valtinov, starosta, 64 let

48. ing. milan Hornych
Česká Lípa, předseda Sportovní unie 
Českolipska, 62 let

49. lenka malá
Tatobity, starostka, 44 let

50. Jana mlejnecká
Chotyně, starostka, 59 let

Podrobný volební program slk čtěte na www.verim-starostum.cz a www.starostoveprolibereckykraj.cz

nově. V komunální politice začínala 
v roce 1994 jako členka rady, od roku 
1999 byla místostarostkou Turnova. 
Díky práci v turnovském muzeu a mno-
haleté činnosti v místní politice si 
vytvořila hluboký vztah k městu a kraji, 
kde žije. Protože má zájem na tom, 
aby se Turnov a celý Český ráj do bu-
doucna rozvíjely jako důležité součásti 
Libereckého kraje, rozhodla se usilovat 
o to, aby svůj region mohla zastupo-
vat v krajském zastupitelstvu. Tam by 
chtěla uplatňovat postupy, které se 
osvědčily v řízení města, kde jsou navíc 
pod přímou kontrolou občanů. 
Věří, že by takový způsob práce 
a jednání vůči všem partnerům přinesl 
prospěch všem občanům kraje. K jejím 
zájmům patří cestování po památkách, 
práce na zahradě, četba a návštěva 
koncertů vážné hudby. 
Za své největší úspěchy považuje ty, 
které prospěly Turnovu: dokončení 
výstavby nového kulturního domu, 
stavba dopravního terminálu, postupná 
rekonstrukce škol a regenerace sídlišť či 
třistamilionová akce Čistá Jizera.
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Vladimír Boháč: Bafuňařina je služba sportu
Předseda Krajské organizace ČSTV Vladimír Boháč „slouží“ už přes dvacet let

Žije v Raspenavě, v pěkném domku, který 
sám před 30 lety postavil. Na to je pyšný, 
stejně jako na svou dnes už širokou rodinu. 
Jinak je ale pro Vladimíra Boháče celoživot-
ním tématem sport. 

co je vlastně náplní práce předsedy krajské orga-
nizace ČStv?
Dnes tato organizace zajišťuje servis a služby dalším 

sportovním subjektům, tedy tělovýchovným jedno-

tám a svazům. Není to žádné nařizování, jako to bývalo. 

Sportovci a sdružení tak mají přes ČSTV zajištěné třeba 

úrazové pojištění, pojištění zodpovědnosti a třeba to, co 

řada z nich ani netuší – máme celostátní smlouvu s OSA 

na využívání služeb. Když totiž pustí při fotbale muziku, 

tak vůbec nikoho nenapadne, že je to veřejná produkce 

a že by z ní museli, nebýt smlouvy, platit. Zkrátka moje 

práce je servis, pomoc a poradenská činnost.  

kudy vedla cesta ke sportovnímu funkcionaření?
Sám se tomu trochu divím. Dlouhá léta jsem dělal 

předsedu tělovýchovné jednoty v Raspenavě. V roce 

1990 se volily nové orgány okresu a já ani nevím, jak 

se to stalo, že si zvolili kluka z venkova, aby dělal před-

sedu okresu. Vidím to jako dneska, když v dubnu roku  

1990 ve Zlatém lvu mi někdy o půlnoci řekli, že bych 

to měl dělat. Tak to od té doby dělám…

Pořád jsem to dělal jako dobrovolnou funkci, protože 

jsem měl své zaměstnání. Po šesti letech jsem si řekl – 

jsou dvě možnosti, buď tu bafuňařinu budu dělat pro-

fesionálně, nebo to nemůžu dělat. Protože nešlo, že 

někam přiběhnu, podepíšu a odběhnu. Rozhodl jsem 

se, že se naplno budu věnovat sportu. Od roku 1996 

je to tedy pro mě zaměstnání a v roce 2001 jsem si 

k tomu přibral ještě předsedování krajské organizaci.

Nelitujete? mimo sport byste si třeba vydělal víc?
To asi jo. Mohl jsem třeba podnikat, i v zaměstnání jsem 

měl poměrně slušné postavení. Ale rozhodl jsem se tak 

a nelituji. Sport mě vždycky bavil a zajímal, i když teď je 

to, zvláště v poslední době, trochu krkolomné. 

„hledáme peníze pro každodenní masový sport,“ říká vladimír Boháč. 

PřeDSTaVUJeme KaNDiDÁTy SLK

CELý ROZHOVOR S VLADIMÍREM BOHáČEM ČTěTE NA www.StaroStoveProliBereckykraj.cz. doČtete Se NaPříklad, jak By měl vyPadat SPort v kraji v PříPadě vítězStví Slk.

NÁš KRaJ
Počet obyvatel: 439 942

hrubá mzda: 21 878 Kč

Nezaměstnanost: 9,77 %

Nejvyšší bod: Kotel 1 435 m n. m.

KVÍz – víte, kde jsme fotografovali?

1. Obdivovat skláře při práci, pít při tom místní kvasnicové pivo 
anebo se v něm přímo vykoupat při léčebné proceduře můžete:
a) v areálu Crystalex Nový Bor
b) v Lázních Bohdaneč při příležitosti místní sklářské pouti
c) u pana Novosada v Harrachově

Nejvíce obyvatel: Liberec (101 625)

Nejméně obyvatel: Rakousy (72)

Nejvyšší prům. věk: Troskovice (50,9 let)

Nejnižší prům. věk: Tachov (32,8 let)

Správné odpovědi:1 b | 2 a | 3 a | 4 a

2. 32 metrů vysoký patrový železniční viadukt s osmi oblouky, 
postavený v letech 1857–1859, je:
a) nad údolím Mohelky u Sychrova na pardubicko-liberecké
 (severojižní) dráze
b) na trati Tanvald–Jablonec nad Nisou ve Smržovce
c) na trati Liberec–Česká Lípa v údolí řeky Rokytky ve vesnici Novina
 u Kryštofova Údolí

3. Tuto sochu panny Marie můžete vidět:
a) v ranně gotickém hradu Bezdězu ze 13. st. 
b) v jednom z nejstarších hradů severních Čech, postaveném možná 
 již v 11. století  – na Grabštejně u Hrádku nad Nisou
c) v původně gotickém hradu Lemberk v expozici o sv. Zdislavě 

4. Jediný funkční větrný mlýn můžete nalézt:
a) v areálu Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova
b) v Žijícím skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem
c) na svahu malého kopečku nad vsí, zvaného Pískové návrší 
 (Sandhübel) v polích u Uhelné

Starostové pro Liberecký kraj 
jsou na Facebooku! Staňte se přáteli!

nenašli jste ve své schránce předchozí (4) čísla našich novin a zajímá vás, o čem jsme psali? napište nám na: mala.slk@centrum.cz a my vám je zašleme v elektronické podobě.

v čem je problém?
Nedávno došlo v celém sportu ke změnám, v jejichž 

důsledku do koncových částí, tedy do tělovýchov-

ných jednot, teče výrazně méně peněz než dřív. Za-

čalo to problémy v Sazce, a. s., a končí to aktuálně 

u důsledků novely zákona o loteriích. Musíme jim 

tedy najít nějaký jiný zdroj. Jednou z cest by mohlo 

určitě být i jiné rozdělování peněz pro sport na kraj-

ské úrovni. Pro ilustraci: na kraji se na sport řádově 

rozděluje každý rok osmdesát, devadesát milionů 

korun. Ve formě grantů je mezi sportovce rozdělo-

váno ročně řádově  jen 1,5 milionu korun (výjimkou 

byl letošní rok, kdy se rozdělovalo 4,5 mil.Kč). Přitom 

v Libereckém kraji je jen v ČSTV přibližně 70 000 lidí. 

Když připočteme další sportovní organizace, odha-

duji to na 100 000 lidí a to je téměř 25 %  populace 

kraje! Taková skupina lidí, přeci nemůže zůstat odstr-

čená někde na okraji zájmu! 

do krajských voleb kandidujete za Slk. 
co je vaším cílem?
Aby se v rámci nového volebního období podařilo 

schválit koncepci financování sportu v Libereckém 

kraji. Na úrovni kraje se do sportu, jak už jsem pře-

deslal, rozdělují poměrně značné peníze. Jenomže 

my si myslíme, že by mohly být rozdělované krapítek 

jinak. My hledáme peníze pro masový, každodenní 

sport v TJ/SK. Tělovýchovné prostředí by si polepšilo 

v tom, že by se sice asi nerozdělovalo víc peněz, ale 

byly by větší jistoty v tom, že s určitým objemem by 

mohly  počítat pro daný rok.

Bavíme se jen o mládežnickém či dětském spor-
tování?
Řada lidí to ráda slyší a ráda o tom mluví. Ale my zrov-

na tak musíme pečovat o starší generaci, protože když 

to vezmeme úplně pragmaticky, jde o to, jak kvalitní 

bude pracovní síla. Budou-li lidé díky sportování zdra-

vější, budou menší nároky na sociální síť, zdravotnictví 

apod. Všechno, co jsme si tu řekli, platí i pro seniory, 

pro celou populaci. Speciálně na venkově moc jiného 

vyžití již nemají.


