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NÁŠ KRAJ

Co můžete nabídnout obyvatelům krajského města?
Když nebude Liberec fungovat, tak to nemůže prospět 

kraji, protože v Liberci je nejvíc pracovních míst a nejvíc  

velkých firem. Tady se také vytváří největší část krajské-

ho HDP, to znamená, že když se nedaří Liberci, nutně to 

musí mít vliv na zbytek kraje. Je spousta témat, která by 

měly Liberec a kraj řešit společně. Můžeme začít obě-

ma divadly, bavit se o zoologické zahradě – institucích, 

které neslouží jenom Liberečanům, ale obyvatelům ce-

lého kraje a také jeho návštěvníkům. Naším cílem bude 

nejen s Libercem, ale i s ostatními městy zasednout 

a říci, které věci jsou skutečně regionální, a tam by měl 

být kraj schopen pomáhat. 

Slibujete tedy, že do institucí jako jsou divadla půjde 
v případě vašeho vítězství ve volbách více peněz?
Také by se to dalo takto prvoplánově říci. Ale není to 

jen o penězích. Chce to dlouhodobý systém, aby to 

nefungovalo jenom čtyři volební roky.

Jak byste to zařídil? 
Dobrý příklad vzájemné spolupráce a kontroly je Kraj-

ská nemocnice v Liberci, kde má město minoritní podíl 

a kontrolní úlohu. Kdyby to podobně fungovalo u zmíně-

ných institucí, tedy že by tam kraj nejen dával více peněz, 

ale také by měl možnosti kontrolovat, jak se s nimi naklá-

dá, tak by to určitě mělo šanci fungovat déle než jedno 

volební období. Já nejsem příznivec toho „tady máte pět 

milionů a s pánembohem si s nimi dělejte, co chcete“. 

To jsou témata pro Liberec sice zajímavá, nikoli ale 
životně důležitá...
Souhlasím, pro obyvatele Liberce a celého regionu je dů-

ležité mít dobře zaplacenou práci. Je potřeba dále vytvá-

řet podmínky pro investory a velké zaměstnavatele. Řeč 

je také o dvou velkých průmyslových zónách. Ani jedna 

z nich nemá dodnes dobře vyřešené napojení. Ke Globu-

su se jezdí kruhovými objezdy, které zaujmou každého 

návštěvníka Liberce, protože nic takového ještě nikdy ne-

viděl. Také průmyslová zóna Jih má jen jednu příjezdovou 

komunikaci. Investoři jsou dnes zhýčkaní a pokud se jim 

nezdá příjezd do lokality, mohou jít jinam. 

Dalším tématem, v kterém by kraj měl pomoci, je nedo-

statek elektřiny. Bohužel se poslední čtyři roky v tomto 

ohledu trochu prováhaly. Kraj by měl přes vládu velice 

intenzivně tlačit na ČEZ, aby dokončila posílení přiva-

děče vysokého napětí od Hodkovic do Liberce, pro-

tože bez další elektřiny žádní noví investoři nepřijdou 

a  nová pracovní místa v Liberci se nevytvoří. 

V neposlední řadě je to i o silnicích, i v Liberci jsou 

některé komunikace krajské a v novém plánovacím 

období by se měl nastavit jasný program, do kterých 

krajských komunikací se bude investovat. Rozhodo-

vat by měla dopravní vytíženost jednotlivých silnic.

Všichni na kandidátce jste starostové menších měst 
a obcí. Nebudete tedy „kopat“ spíš za venkov? 
Říkat před volbami, že jsem Liberečák, by bylo la-

ciné. Ale chodil jsem čtyři roky do školy Na bojišti 

a pak na gymnázium. Mám k Liberci poměrně blízko. 

Ve chvíli, kdy budeme mít odpovědnost za kraj, tak se 

budeme starat především o to, aby fungoval kraj. Hrá-

dek je na tom v celokrajském měřítku poměrně dob-

ře, jsou jiné regiony, kterým bude potřeba pomáhat. 

Které třeba? 
Vedle Liberce, jehož velkým tématem poslední doby je 

zadlužení, finanční problémy a jistá nekomunikativnost 

mezi vedením radnice a opozicí, tak mluvím například 

o Frýdlantsku, venkovských oblastech Českolipska 

a obecně okrajových regionech. Ale Liberec byl vždyc-

ky tahoun krajské ekonomiky a tohle kdyby se změnilo, 

zbytek kraje by to nebyl schopný dohnat. 

Když už je řeč o libereckých politicích – v tomto 
ohledu byste coby starostové z venkova mohli mít 
výhodu. Nejste spojeni ani s libereckými firmami, 
ani s libereckou „vyšší společností“. 
Pokud budu pro libereckou společnost trochu buran, 

asi to bude v dnešní době spíš výhoda. Deset let jsem 

si na hrádecké radnici zakládal na tom, že nejsem ni-

komu zavázán, a hodlám si to udržet i nadále. Protože 

dobré jméno má člověk jenom jednou. Ztratit ho lze 

rychle a jednoduše a získat zpátky už nejde nikdy. 

S jakou stranou jste v největším rozporu? 
S ČSSD. Naprosto nesouhlasíme s tím, jak kraj funguje, 

a neumíme si představit, že by tak fungoval další čtyři 

roky. Dotace pro stranické kolegy a známé, výběrová 

řízení, řízení s diskriminačními zadávacími podmínka-

mi a rostoucí zadlužení kraje. To je náš popis toho, jak 

kraj dnes funguje.

Podobné výtky zaznívají z úst Jana Korytáře. Vní-
máte jeho Změnu pro Liberecký kraj jako možné-
ho partnera?
Se Změnou pro Liberec máme hodně podobných cílů, 

ale vzešli jsme z úplně jiného prostředí. Oni z dlouho-

leté opozice v libereckém zastupitelstvu a my z fun-

gujících měst a zastupitelstev. Máme tedy asi jiný 

způsob, jak k těm cílům dojít. Nejsme tak nesmiřitelní, 

snažíme se a ve svých městech umíme hledat kom-

promisy. Věřím, že po volbách budeme schopni najít 

takovou většinu v zastupitelstvu, která potřebné změ-

ny na kraji prosadí. Změnu považuji v tomto směru 

za jednoho z možných koaličních partnerů.

Sedíme na Ještědu. Jak vidíte jeho budoucnost?
Dlouhodobým cílem by mělo být, aby kraj a Liberec – 

ideálně spolu – Ještěd vlastnily, aby byl zapsán mezi 

památkami UNESCO a aby byl opraven. Protože při 

vší úctě k Sychrovu, Grabštejnu či Frýdlantu – Ještěd 

je tu jediná památka, kvůli které by japonský turista 

LIBEREC JE TAHOUN KRAJE
„A kraj by na něj neměl kašlat,“ je přesvědčen Martin Půta, který za čtyři roky 
v krajské opozici a za deset let v lokální politice nasbíral zkušenosti, jež by 
nyní chtěl zúročit. To, že může být libereckou společností vnímán trochu 
jako „vesničan“, vidí jako výhodu…

dokázal opustit Prahu a dojet do Libereckého kraje 

a utratit tu nějaké peníze. Ještěd jsme zatím „prodat“ 

neuměli a dokud ho neopravíme a nebude na sezna-

mu UNESCO – protože cestovky jezdí podle něj – tak 

to bude složité. Na jednoduchou otázku, z čeho se to 

zaplatí, odkáži na evropské fondy v novém plánova-

cím období. Je desetkrát lepší dát na opravu Ještě-

du teoretických 400 milionů, než ty peníze nastrkat 

do různých sportovních areálů, kde není půl zimy 

sníh. Moje vize je využít evropské peníze. 

Současné vedení kraje to neumí, nebo je to záměr?
Kraji chybí vize, kam by měl směřovat. Obecné plány roz-

voje, které kraj schvaluje, většinou vznikají tak, že je nějaká 

firma za milion korun pro kraj vytvoří. Několikrát jsem zažil  

projednávání dokumentů, v kterých zapomněla ta firma 

vymazat název kraje, pro který to dělala předtím... A tomu 

odpovídá výsledek. Naším cílem bude vytvořit takový 

rozvojový dokument, který bude pro čerpání evropských 

fondů sloužit jako seznam priorit Libereckého kraje.

Většina hejtmanského fondu směřovala v uplynu-
lém volebním období na Českodubsko, odkud po-
chází současný hejtman. Nestane se nám v případě 
vašeho vítězství, že peníze potečou na Hrádecko?
V otázkách Václava Moravce jsem slíbil, že hejtmanský 

fond zrušíme. Jde podle mého názoru o papalášské 

pojetí politiky ze sedmdesátých let, že jeho blahorodí 

hejtman ví nejlépe, komu poslat peníze. Myslím si, že 

tyto peníze by opět měly skončit v grantových pro-

gramech. Dnes se stává, že se podpoří sítě na volej-

balové kurty a není na to, aby se podpořila Jizerská 

magistrála, kam jezdí lidé z celé republiky.

Mnozí voliči si vás tak trochu „pletou“ se starosty, 
kteří kandidují spolu s TOP 09. Kolik starostů tedy 
jde s vámi?
Kandidátku obou uskupení může každý porovnat 

na volebních lístcích. Nás podporují starostky a sta-

rostové, místostarostky, místostarostové a další osob-

nosti ze 119 obcí Libereckého kraje. Jsme regionální 

politické hnutí a chceme se věnovat problémům, kte-

ré můžeme reálně změnit. Tedy opravám rozbitých 

krajských silnic, lepšímu hospodaření nemocnic, fun-

gování krajských škol a domovů důchodců. (red)

Martin Půta, 41 let, starosta Hrádku nad Nisou, 
krajský zastupitel, předseda Euroregionu Nisa

V listopadu roku 2002 se stal starostou Hrádku nad Nisou (předtím 
působil jako technolog a vedoucí výroby Vulkan a.s. Hrádek nad Ni-
sou). Prubířským kamenem byla katastrofální povodeň v roce 2010, 
která doslova spláchla část Hrádku nad Nisou. Při řešení povodňo-
vých škod prokázal především důsledným soutěžením zakázek, kde 
lze ušetřit veřejné finance. Dluhy Hrádku nad Nisou poklesly za dobu 
starostování Martina Půty z 35 na 24 milionů korun a majetek města 
za posledních deset let narostl z 652,6 mil. Kč na 987,8 mil. Kč. Se svou 
polskou manželkou Sylwií má dcery Verunku a Viktorku. 
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POdPORUJí Nás
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KANDIDáTKA STAROSTů PRO LIBERECKý KRAJ

1. Odpovědné hospodaření 
 Libereckého kraje bez dalšího 
 zadlužování
•	 Prosadíme	férové	soutěže	jako	

cestu k úsporám veřejných peněz.
•	 Zrušíme	nesystémové	dotace	určené	

stranickým kamarádům a známým.

2. 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 
zveřejněny na webu kraje.

•	 Zrušíme	„trafiky“	krajských	politiků	
 v dozorčích radách, hospodaření 
 krajských firem budou hlídat odborníci.

3. Liberecký kraj vstřícný 
 ke svým obyvatelům
•	 Obce,	občané,	neziskový	sektor	
 a zaměstnavatelé jsou partneři kraje.
•	 Chceme	společně	pracovat	
 ve prospěch jeho obyvatel.
•	 Prosadíme	jasná	pravidla	pro	
 spravedlivou podporu venkova, kultury, 
 sportu a neziskového sektoru.
•	 Chceme	naslouchat	Vašim	názorům	

a hledat ta nejlepší řešení problémů kraje.

4. 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.

5. Odstranění škod na majetku 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 pomá-
hat lidem tam, kde je to potřeba.

•	 Budeme	pokračovat	v	podpoře	
a spolupráci všech složek integro-
vaného záchranného systému.

Podrobný volební program SLK čtěte na www.starostoveprolibereckykraj.cz

Hrádek nad Nisou
starosta, krajský zastupitel, 
předseda Euroregionu Nisa, 
kandidát na hejtmana,
41 let

„Chci začít řešit skutečné problémy 
obyvatel kraje.“

Martin Půta1.

Desná
starosta,
krajský zastupitel,
39 let

„Nemůžeme jen přihlížet, 
kam nekoncepčně směřují finance.“

Marek Pieter2.

Doksy
starostka, předsedkyně 
Svazku obcí Máchův kraj, 
34 let

„Každý podnikatel se má chovat jako správný hospo-
dář. Tak proč se z toho dělá taková věda, dělá to ve 
své obci každý rozumný starosta.“

Ing. Eva Burešová3.

Semily
místostarostka,
dobrovolný hasič,
37 let

„V každém městě a obci prokazujeme každý den, 
kolik práce je potřeba pro rozvoj i běžný chod.“

Lena Mlejnková4.

Turnov
starostka,
předsedkyně Sdružení 
Český ráj, 
58 let

„Chtěla bych  uplatňovat postupy, které se 
osvědčily v řízení města, kde jsou navíc pod 
přímou kontrolou občanů.“

PhDr. Hana Maierová5.

Raspenava
předseda Krajské organizace 
ČSTV Libereckého kraje, 
61 let

„Chci se podílet na vytvoření lepších podmínek 
pro sport a jeho rozvoj.“

Ing. Vladimír Boháč6.

Jablonec nad Nisou
náměstek primátora, 
54 let

„Věci v našem kraji se dají spravovat lépe 
a přívětivěji, než doposud.“

Mgr. Petr Tulpa7.

Lomnice nad Popelkou
starosta, 
65 let

„Chci kopat za projekty, které v našem kraji 
zlepší úroveň života.“

Vladimír Mastník8.

Heřmanice
starosta,
velitel JSDH Heřmanice,
43 let

„Chci zastupovat frýdlantský region.“

Vladimír Stříbrný9.

Nový Bor
starosta, krajský zastupitel,
učitel na Obchodní akade-
mii Česká Lípa, 51 let

„Jsem přesvědčen, že dosavadní vedení Liberec-
kého kraje vždy nepracovalo plně ve prospěch 
jeho obyvatel.“

Mgr. Jaromír Dvořák10.

Skalice u České Lípy
starosta,
52 let

„Jsem přesvědčen, že zkušení komunální 
politici mohou pomoci k lepšímu fungování 
Libereckého kraje.“ 

Jiří Löffelmann11.

Chrastava
starosta,
učitel na gymnáziu 
v Liberci,
51 let

„Chci konečně dosáhnout toho, aby byly napra-
veny povodňové škody na krajském majetku.“

Ing. Michael Canov12.

Česká Lípa
2. místostarosta,
učitel českého jazyka 
a dějepisu, 
38 let

„Se stavem a vedením kraje  nejsem spokojen, 
a chci se podílet na změně.“

Mgr. Tomáš Vlček13.

Vratislavice nad Nisou
starosta,
zastupitel města Liberec, 
34 let

„Od roku 2008, kdy stojím v čele vratislavické 
radnice, se nám podařilo zvednout kvalitu 
života. Chci, aby tak fungoval i kraj.“

Lukáš Pohanka14.

Janov nad Nisou
starosta,
41 let

„Rád pomůžu dobré věci a jsem přesvědčen, že 
starostové budou pro kraj přínosem svými zkuše-
nostmi z fungování měst a obcí, svým přehledem, 
otevřeností a nepochybně i svou odborností.“

Mgr. Daniel David15.

Proseč pod Ještědem
starostka, 
42 let

„Chci zajistit důstojné fungování sociálních 
služeb jak pro poskytovatele, tak pro uživatele.“

Jana Švehlová16.

Semily
předsedkyně Krajské 
organizace Klubu českých 
turistů (KČT),
57 let

„Chci se podílet na vytváření lepších podmínek 
pro sport a turistiku v našem kraji.“

Zdeňka Marková17.

Mimoň
starosta, 
63 let

„Kritizovat a nadávat je velice jednoduché. Když se 
mi něco nelíbí na práci kraje, jdu to zkusit tam.“

František Kaiser18.

Harrachov
starostka,
49 let

„Věřím, že v našem kraji prosadíme transpa-
rentní, efektivní a odpovědné hospodaření.“

Eva Zbrojová19.

Rychnov u Jablonce n. N.
starosta,
58 let

„Mnoho věcí by se  mělo změnit a řečmi, že to 
jiní mají dělat jinak, nic nezměním.“

Ing. František Chlouba20.

Ing. Vladimír Boháč
předseda Krajské organizace ČSTV
Libereckého kraje

Chci pomoci sportu v Liberec-
kém kraji. A byli to právě Sta-
rostové pro Liberecký kraj, kteří 
sportovcům jako jediní nabídli 
faktickou spolupráci, tedy pod-
poru sportu. Ostatní strany se 

nás na naše přání a představy ani v předvolební 
době nezeptaly. Starostové jsou správci svých 
území a oni velice dobře vědí, co je pro harmonic-
ký a komplexní rozvoj jejich obcí třeba – a sport je 
v jejich očích tohoto rozvoje nedílnou součástí.
Starostové pro Liberecký kraj nám také přislí-
bili podpořit po volbách koncepční materi-
ál na podporu financování sportu. Na rozdíl 
od velkých politických stran nám nabídli sku-
tečnou spolupráci, průhlednější a pravidelnější 
finanční prostředky jak pro činnost sportovních 
klubů a tělovýchovných jednot, tak pro údržbu 
a provoz jejich sportovišť.

Mgr. Petr Brestovanský
archeolog 
a regionální patriot

V našem kraji máme množ-
ství pravěkých a středověkých 
míst, srovnatelných s těmi, 
za kterými jezdíme po Evropě, 
jen je jaksi neumíme ukázat. 
Památky budeme přece za-

Jaromír Dolanský
zakladatel organizace HAND FOR HELP

Způsob voleb do krajského 
zastupitelstva tak, jak je posta-
ven, nepovažuji za příliš šťast-
ný. Myslím, že problémům 
kraje i tomu, co lidé opravdu 
potřebují, nejlépe rozumí ti, 

kteří pro obyvatele již něco dokázali udělat. Do-
káži si představit, že bych volil osobnosti napříč 
politickým spektrem. Bohužel, není to možné. 
A proč podporuji Martina Půtu? Právě proto, že 
je za ním vidět velký kus práce. Znám se s Mar-
tinem již drahně let, ale nejvíc jsme se sblížili 
při povodních, kdy organizace, kterou jsem v té 
době vedl, pomáhala ještě v době, kdy voda 

Ing. Michael Canov
starosta Chrastavy, I. místopředseda SLK, 
učitel na gymnáziu v Liberci

Jakoby byl náš kraj prokle-
tý. Vedoucí vládní strany se 
stydí za práci svých vlastních 
hejtmanů natolik, že je pro 
další volby z kandidátky ra-
ději vyloučí.

chraňovat, až nastanou lepší časy! Mezitím stačí 
pár hrábnutí lžíce bagru a vše zmizí.
Žijeme dneškem, zachraňovat informace o nás 
a naší historii není příliš populární. A přesto můžu 
mluvit o prvním skutečném případu v našem 
kraji, kde vedení obce uchránilo svoji historickou 
tvář a přes všechny subjektivní a objektivní potí-
že dokázalo zázrak. Nemožné se stalo možným, 
a proto dnes přímo v centru města můžete doslo-
va zakopávat o historii a vidět zde více než 400 let 
starou studnu, dláždění úvozu z roku 1681, základ 
sloupu sv. Anny Samatřetí či místo původního od-
počinku  „vampýra“ Tobiáše. Ta obec se jmenuje 
Hrádek nad Nisou a tamní radní nastavili vysokou 
laťku a ukázali, 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.

Pro politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj 
jsou krajské volby vrcholem politické činnosti. 
Kvůli krajským volbám v roce 2008 toto hnutí 
vzniklo. A ze svého středu – mezi řadou opravdu 
velmi zodpovědných, pracovitých a osvědče-
ných lidí – vygenerovalo jako svého nejschopněj-
šího člena pana Martina Půtu. Není to kandidát 
na hejtmana na jedno použití. Má za sebou nejen 
10 let práce starosty ve svém domovském Hrád-
ku nad Nisou, ale také 4 roky tvrdé a zodpovědné 
opoziční práce na Libereckém kraji. A já nepochy-
buji, že pokud dostane od voličů tu moc a zodpo-
vědnost vést Liberecký kraj, že ho povede nejen 
zodpovědně, ale také úspěšně. Natolik úspěšně, 
že poprvé v libereckých dějinách bude v roce 
2016 slyšet:  „Náš hejtman se osvědčil, proto bude 
kandidovat i ve volbách dalších“.
Pro mě je osobně velkou ctí, že se mohu mezi 
svými kolegy též ucházet o přízeň voličů. Mno-
zí se mne ptají – proč jsem na kandidátce až 
dvanáctý. Já odpovídám, jaképak až. Na kandi-
dátce je nás celkem padesát, padesát opravdu 
schopných lidí, většinou komunálem tvrdě 
ošlehaných starostů, žádných marketingových 
objevů či lidí, léčících si komplex ze svého kra-
chu na komunální úrovni. A ještě jeden důvod 
pro svoji dvanáctku mám. Chci tím říci voli-
čům – pokud jste stejného názoru jako my, že 
Starostové pro Liberecký kraj mají ve volbách 
opravdu uspět a dostat se s významným posta-
vením do krajské vlády, pokud chcete, aby se 
Martin Půta stal naším společným hejtmanem, 
pak musíte jít k volbám a podpořit kandidátku 
č. 23 Starosty pro Liberecký kraj tak, abychom 

získali minimálně právě ten magický počet tuc-
tu mandátů a ve volbách zvítězili.
Osobně žiji přímo na hranicích se statutárním 
městem Libercem. A navíc i jako komunální 
politik jsem se dodnes nezřekl, alespoň na pár 
hodin týdně, své milované práce kantora 
na gymnáziu přímo v Liberci. Znám tak Liberec 
více než dobře. Jsem v něm prakticky denně. 
A jedním z mých cílů je, aby se z otloukánka, jak 
ho někteří jeho vlastní politici představují, opět 
stal hrdým krajským městem krásného Libe-
reckého kraje. Město pod Ještědem je městem 
kouzelným a Liberečané mají proč být na své 
vlastní město hrdí a pyšní. Nepochybuji o tom, 
že Martin, který bydlí od Liberce jen pár kilome-
trů, je stejného názoru a stejného cíle. 

Ing. Petr Pávek
ekologicky hospodařící soukromý zemědělec, 
bývalý starosta Jindřichovic pod Smrkem

Jako bývalý dlouholetý sta-
rosta, krajský zastupitel a vr-
cholový politik jsem vždy 
kladl důraz na tvorbu poli-
tiky odzdola, tedy od obcí 
a měst. Starostové jsou 

vystaveni tlaku od svých občanů na straně 
jedné a od státní mašinérie na straně druhé. 
Nechrání je zástupy ministerských úředníků, 
tiskoví mluvčí, ochranka nebo zastíněná li-
muzína. Jejich přítomnost v krajských (regio-
nálních) strukturách je příjemným osvěžením 
díky znalosti problémů v terénu a otevřenosti 
v hledání vůči nabízeným řešením. Na rozdíl 
od zatuchlých ideolologů a lobbistů stranic-
kých aparátů bych v krajském zastupitelstvu 
viděl rád lidi, kteří v politice nevidí jenom 
svůj prospěch, ale kteří se v rámci osobní 
seberealizace naučili sloužit i těm, kteří jim 
v obcích dali svou důvěru.
Osobně bych byl rád, kdyby se úspěšní kan-
didáti nenechali po volbách znovu svést při 
vytváření koalic na celostátní úrovni k pře-
hmatům, jakým je například Miroslav Kalou-
sek a vše, co takový člověk reprezentuje.
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Liberec
daňový poradce,
63 let

„Není dobré nechat Liberec na holičkách, když 
finančně sotva dýchá, aby zajistil veřejné služ-
by, jichž si užívá i mnoho mimolibereckých.“

RNDr. Michal Hron21.

Zákupy
starosta,
lesník, 
32 let

„Cílem je zastavení prorůstání lobbismu a ma-
šinérie velkých politických stran v Libereckém 
kraji.“

Ing. Radek Lípa22.

Bílý Kostel nad Nisou
starosta, 34 let

„Chci uplatnit zkušenosti získané na komunální 
úrovni na kraji.“ 

Ing. Jiří Formánek23.

Rokytnice nad Jizerou
starosta, 36 let

„Chci mít možnost aktivně ovlivňovat krajskou 
politiku, a ne ji jen pasivně kritizovat.“

Ing. Petr Matyáš24.

Skalice u České Lípy
zaměstnanec obecního 
úřadu, velitel SDH 
Skalice u ČL, 55 let

„Prosadím navýšení požárního fondu 
na 15 milionů korun ročně.“

Jiří Havner25.

Kořenov
starosta
45 let

„Snažím se pomoci věci, ve kterou věřím.“

Luboš Marek26.

Prysk
starosta,
38 let

„Myslím, že není dobré pouze nadávat na 
stávající poměry, aniž bychom se sami pokusili 
něco změnit.“

Jan Sviták27.

Rádlo
místostarosta, 
projektový manažer, 
vysokoškolský učitel, 
36 let

„Lidé, kteří se osvědčili na úrovni měst a obcí, 
by měli následně působit na kraji.“

Ing. Pavel Branda Ph.D.28.

Kamenický Šenov
starosta,
44 let

„Nelíbí se mi, jakým způsobem se řeší optimali-
zace středních škol v kraji.“

Bc. František Kučera29.

Lomnice nad Popelkou
manažer areálu skoku 
na lyžích, 
40 let

„Platforma starostů je mi sympatická.“

Stanislav Dlouhý30.

Jindřichovice pod Smrkem
starosta, 
44 let

„Rád bych se dočkal toho, že každé rozhodnutí 
bude lidem čitelné a nepřekvapivé.“

Pavel Novotný31.

Přepeře
starosta, stavební inženýr, 
48 let

„Doufám, že by mohlo jít spravovat i kraj 
podobným způsobem, jako to známe z našich 
obcí a měst.“  

 Ing. Luděk Sajdl32.

Liberec
herec Divadla F. X. Šaldy, 
69 let

„Stát se krajským zastupitelem, snažil bych se 
ovlivnit vzájemnou komunikaci mezi politický-
mi stranami a partnery v zastupitelstvu.“

Ladislav Dušek33.

Hodkovice nad Mohelkou
starosta,
61 let

„Chci využít zkušenosti načerpané v komunální 
politice.“

Antonín Samek34.

Dubá
místostarosta,
44 let

„Ve vedení kraje si přeji zkušené, slušné a roky 
prověřené odborníky. A to jsou právě jedině sta-
rostové pod vedením Martina Půty.“

Tomáš Novák35.

Josefův Důl
učitel na ZŠ, 
dobrovolný trenér mládeže,
63 let

„Mám zájem o rozvoj místního školství a maso-
vého, zejména mládežnického sportu.“

Mgr. Josef Kozlovský37.

Košťálov
místostarostka, 
54 let

„Krajské zastupitelstvo by mělo pracovat  ve pro-
spěch obcí a lidí v nich žijících, a ne na jejich úkor.“

Lenka Cincibusová38.

Nový Bor
místostarostka, 
58 let

„Chci mít možnost podílet se na rozvoji kraje 
v oblasti, která se týká lidí, kteří potřebují 
pomoc.“

Ing. Stanislava Silná39.

Kryštofovo Údolí
starosta,
59 let

„Rád bych pomohl při prosazování průhledněj-
šího a účelnějšího rozdělování nejen krajských 
finančních prostředků.“

Ing. Pravoslav Svačinka40.

Stružnice
starosta,
54 let

„Na kandidátce SLK jsou jména lidí, jejichž 
názory a činy jsou mi blízké a chci s nimi 
spolupracovat.“

Ing. Jan Mečíř41.

Příšovice
starosta,
člen předsednictva Svazu 
měst a obcí, 53 let

„Člověk nemá jen kritizovat, ale má se snažit 
o to něco změnit.“

Antonín Lízner42.

Habartice
starosta,
60 let

„Často se v našem kraji zapomíná na jeho 
odloučené součásti a malé obce.“

František Kryšpín43.

Studenec
starosta,
40 let

„Všichni známe problémy venkova, potřeby lidí 
známe nejblíže.“ 

Jiří Ulvr44.

Svor
starostka, 
37 let

„Chci prosadit změny  v hospodaření kraje. 
Jedná se zejména o zastavení deficitního 
hospodaření.“

Ing. Kateřina Jonáková45.

Šimonovice
starostka,
45 let

„Chtěla bych podpořit své kolegy – starosty 
a starostky.“

Ing. Leona Vránová46.

Velký Valtinov
starosta,
64 let

„Za zásadní považuji dopravní obslužnost a dále 
otázku zemědělství.“

Josef Lukavec47.

Česká Lípa
předseda Sportovní unie 
Českolipska, 
62 let

„Chtěl bych, aby sportovci měli větší podporu 
v zastupitelstvu než v současnosti.“

Ing. Milan Hornych48.

Tatobity
starostka,
44 let

„Všichni se snažíme, aby v našem kraji byla 
transparentnost, otevřenost a efektivní 
hospodaření.“

Lenka Malá49.

Chotyně
starostka,
60 let

„Podporuji starosty.“

Jana Mlejnecká50.

Nové Město pod Smrkem
místostarostka,
49 let

„Komunální politici znají dobře potřeby obyva-
tel svých obcí a měst, ze kterých se skládá náš 
Liberecký kraj.“

Mgr. Radoslava Žáková36.

Ladislav Dušek 
herec divadla F. x. Šaldy

Nebudu zmiňovat součas-
né problémy kultury a di-
vadel, která se dnes ocita-
jí  před velkou neznámou. 
Budu se tentokrát věnovat 
volebnímu tématu. Ze zku-

šenosti vím, že politici před volbami slibují 
víc, než mohou během jednoho volebního 
období dodržet nebo splnit. Zklamání je pro 
voliče po čase tak veliké, že důvěra v politiky 
je dnes na bodě mrazu. Volby ignoruje stále 
větší počet občanů, hlavně mladých lidí. Pře-
sto si myslím, že je třeba jít k volbám, potlačit 
pocit únavy, otrávenosti a deprese z politiky. 
Nenechat si vzít své právo rozhodnout – KDO 
má mým jménem vystupovat ve prospěch 
obce a kraje. Dnešní problém se nejmenuje 
POLITIKA, ale POLITICI! Volby beru jako mož-
nost změny – možná k lepšímu.
Starostům, kteří ve volbách kandidují, věřím. 
Kdo jiný zná problémy obce, kterou spravují, 
možnosti rozvoje, finanční potřeby, stav život-
ního prostředí, dopravní obslužnost a zaměst-
nanost? Proto mají moji podporu a důvěru.

MUDr. Jiří Janata
ortoped
Blíží se volby a vyvstává otázka, zda má smysl 
vůbec volit. Občan je rozčarovaný z politické si-
tuace. Na druhé straně někdo řídit obce, města, 
kraje musí. A proto je nutné zvolit co nejlépe. Ale 
koho? Musí to být lidé, kteří jsou s danou lokalitou 

Ing. Eva Kočárková
ředitelka liberecké pobočky
organizace Člověk v tísni

Chce-li občan Liberce v násle-
dujících volbách do krajských 
zastupitelstev přispět svým
hlasem ke změně ve vedení 
kraje, moc možností nemá. 
Velké strany se korupčními 

skandály svých představitelů staly natolik nevě-
rohodnými, že lze jen těžko uvěřit jejich před-
volebním slibům, že odteď bude vše jinak.
Při své činnosti ve finančním výboru Liberecké-
ho kraje jsem nejednou žasla nad tím, s jakou 
lehkostí mnozí zástupci politických stran schva-
lovali často zbytečné výdaje v řádech milionů 
korun a rozdávali dotace bez transparentních 
pravidel. Sleduji politickou scénu dlouhodo-
bě a vím, že starostové malých měst a obcí se 
musí umět vypořádat s nečekanými problémy 
a omezenými rozpočty. Je za nimi vidět konkrét-
ní práce a většina z nich se za to ve svých obcích 

Bc. Jiří Šolc
náměstek primátorky pro ekonomiku a sys-
témovou integraci úřadu

V Liberci, největším městě Li-
bereckého kraje, máme hned 
několik městských organizací 
krajského významu. Vždyť kdo 
by v kraji neznal libereckou 
zoologickou a botanickou za-

hradu, věhlasné Naivní divadlo či některou ze 
scén Divadla F. X. Šaldy?
Přestože jsou to organizace celokrajského vý-
znamu, jejich financování leží pouze na bed-
rech statutárního města Liberce (podrobnosti 
viz článek na str. 4 – Kde by měl kraj pomoci). 
Není to úplně spravedlivé.
Věděly to všechny krajské vlády, ale nic se za 12 
let nezměnilo. Není možné, aby nadále kulturní 
dědictví celého regionu táhlo jen jedno měs-
to. Liberecký kraj by se měl podílet na udržení 
tohoto bohatství v každoroční výši například 
30 % rozpočtů těchto organizací. Byly doby, 
kdy byl Liberec  „bohatý“ a financování zahrad 
a divadel mu nečinilo potíže. Dnes, dlužno říci, 
že i svojí vinou, už Liberec dávno v takové kon-
dici není. Otázka rozumného rozložení výše po-
psané finanční zátěže je tak palčivější, než kdy 
dříve. Doufejme, že se i naši potomci jednou 
budou těšit z těchto výjimečných institucí.

Lukáš Pohanka
starosta Městského obvodu
Liberec – Vratislavice nad Nisou

Ve vedení Vratislavic nad Ni-
sou jsem od roku 2008. Za čty-
ři roky se nám podařilo zlepšit 
kvalitu života v obci v mnoha 
oblastech. Jsme pyšní na re-
vitalizaci Zámeckého parku 

a na nový Lesopark. Zájemcům o sportovní vy-
žití jsme vybudovali Sportovní areál Na Rozces-
tí a několik dětských hřišť. Rozvoj obce s sebou 
přináší větší potřebu umístění předškolních 
dětí, což jsme vyřešili výstavbou nové mateřské 
školy, zajištujeme provoz mateřského centra, 
provozujeme školní autobus pro denní dopra-
vu školáků do základní školy... Neustále usiluji 
o zlepšení životních podmínek ve Vratislavicích, 
například rušíme herny a do obce přivádíme 
služby, které naši občané vítají.
Jako starosta Vratislavic nad Nisou znám a ře-
ším problémy místních občanů. Důvodem mé 
kandidatury za politické hnutí Starostové pro 
Liberecký kraj je snaha realizovat podobné 
projekty v ostatních obcích Libereckého kraje. 
Jsem přesvědčen, že díky zkušenostem získa-

RNDr. Michal Hron
daňový poradce

Jsou dva důvody, proč kandi-
duji za Starosty. Tím prvním je 
nepřehlédnutelný velký počet 
starostů malých obcí a měst 
Libereckého kraje. Nechtějí ale 

výhody pro svoje obce, aby se zalíbili svým obča-
nům, nýbrž chtějí spojit síly ku spokojenosti všech 
obcí a měst. Je to zásadní změna – tvořit správu 
kraje zezdola – z obcí a měst, nikoli svrchu – z kraj-
ského hradu. Tím druhým důvodem je odhodlání 
zásadně změnit rozhodování o použití veřejných 
peněz. Základním předpokladem je zveřejňovat, 
na co se peníze používají a také dobře vybírat do-
davatele zakázek. To ale nestačí. Zásadní je věcně 
a správně rozhodovat, co je pro kraj jako celek po-
třebné. A Starostové chtějí skutečně zrušit všech-
ny ty medvědy a „malé domů“ a upřednostnit 
rozum před přítelíčky. V popředí kandidátky není 
nikdo ze stotisícového Liberce. Já přesto věřím, 
že Starostové mají za samozřejmé, že Liberec je 
velkým zdrojem pracovních míst, dopravním uz-
lem a kulturním a společenským zázemím kraje 
a podle toho budou s Libercem spolupracovat.

ným praxí v samosprávě se Starostům pro Libe-
recký kraj podaří změnit fungování kraje a řešit 
skutečné problémy jeho obyvatel.

těší dlouhodobé úctě a respektu. Mám proto 
volbu svobodnou. Budu volit hnutí Starostové 
pro Liberecký kraj. Na této kandidátce je řada 
osobností, kterým věřím a jejichž minulost není 
obestřena skandály a korupčními aférami. Tuto 
kandidátku doporučuji i svým spoluobčanům.

úzce spjati, kterým věříme, kteří to s lidmi myslí 
dobře a kteří již pro obec něco udělali. Najít tako-
vého člověka může být problém. Na druhé straně 
známe své starosty a víme, co pro občany udělali 
v předchozím volebním období.
Já vím, že v Hrádku nad Nisou bylo umožněno 
zřídit ortopedickou, interní a chirurgickou ambu-
lanci. Týdně je to kolem padesáti lidí, kteří nemusí 
jezdit do Liberce. Za rok je to dva a půl tisíce ušet-
řených cest. Z mého pohledu to není málo.

kulminovala a ohrožovala majetek i lidské živo-
ty v Hrádku na Nisou. Martin se ukázal jako člo-
věk, který se nebojí zodpovědnosti ani žádné 
práce. Proto si myslím, že jeho podporou pod-
pořím to, co považuji za důležiité. Totiž rozvoj 
našeho krásného kraje.
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Starostové pro Liberecký kraj 
jsou na Facebooku! Staňte se přáteli!

Nenašli jste ve své schránce předchozích (6) čísel 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 Liberci je několik organizací, které mají 
význam pro celý kraj, ale jejichž financová-
ní leží výhradně na bedrech města Liberec. 
Na udržení tohoto regionální kulturního 
dědictví by se měl finančně podílet i kraj. 

DIVADLO F. X. ŠALDy
Divadlo F. X. Šaldy postavené roku 1883 má tři soubory – 

činohru, operu (orchestr, sbor) a balet. Svým vyváženým 

programem se podílí na vytváření kulturního prostředí. 

Je tak kontrastem proti zcela „konzumní“ zábavě. Funkč-

ně na něm závisí umělecký provoz základní umělecké 

školy, která má zase své pobočky v kraji. Do divadla mi-

nimálně z jedné třetiny dojíždějí diváci z okolních měst 

a obcí a je také významným hybatelem krajského tu-

ristického ruchu. Provoz je financován městem Liberec 

každoročně minimálně ve výši 68 mil. Kč.

NAIVNí DIVADLO LIBEREC
Naivní divadlo Liberec má nejen dlouhou tradici, ale 

také mezinárodní věhlas. Loutky prezentují celý kraj 

a jejich prakticky vyprodaná představení jsou příno-

sem pro rozvoj dětí celého širokého okolí. Odhaduje-

me, že zhruba třetinu převážně malých návštěvníků, 

kteří odcházejí nadšení z loutkových představení, tvo-

ří ti mimoliberečtí. Město Liberec dává divadlu každo-

roční příspěvek ve výši 12 mil. Kč.

ZOOLOgICKá ZAHRADA
Snad není dítě v kraji, které by alespoň jednou nenavští-

vilo se svými rodiči či se školou ZOO Liberec, nejstarší 

v Česku. Tygři, žirafy, lachtani, takini – to jsou příklady ze 

stovky živočichů, na jejichž programu záchrany se libe-

recká ZOO podílí. I tato městská organizace je krajsky 

významná. Jednak pro strukturu návštěvníků, více než tři 

čtvrtiny není libereckých, ale také svým přínosem pro tu-

ristický ruch a vzdělávací aktivity dětí a mládeže (Divizna). 

Za uplynulé volební období došlo v Libereckém kraji vedeném ČSSD k mnoha – mírně 
řečeno – přehmatům, jenž mají bezprostřední vliv na každého z nás. Díky hnutí Staros-
tové pro Liberecký kraj o nich alespoň víme. 

PříPAD HOSPIC
Hospic je název instituce, o které by nejraději nikdo 

neslyšel – vlastní smrtelnost totiž děsí. Zřejmě děsi-

la i naši poslední krajskou vládu, která se „zasloužila“ 

o to, že Liberecký kraj je posledním v zemi, který toto 

zařízení dosud nemá. Otálení s rozhodnutím stavět 

a zdlouhavý výběr místa přitom bolestivě pocítilo 

mnoho rodin, které tváří v tvář svým umírajícím nej-

bližším řešily, jak to zařídit, aby odchod ze světa neměl 

příchuť nemocniční dezinfekce a spěchu. 

Problémem byly finance, které se vedení kraje neroz-

pakovalo zkusit řešit dokonce veřejnou sbírkou. Po-

třebných 80 milionů se pochopitelně nevybralo. Díky 

populistickému a nespravedlivému rozhodnutí ČSSD 

hradit za pacienty v krajských nemocnicích poplatky 

ale kraj „zchudl“ o 36 milionů. Oněch třicet korun, které 

kraj hradil necelý půlrok, ničí rozpočet jistě nespasilo. 

„Ty peníze bylo možné použít právě třeba při výstavbě 

hospice,“ je přesvědčen lídr opozičních Starostů pro 

Liberecký kraj Martin Půta. 

PříPAD JEŠTěD
Horský hotel a vysílač Ještěd je stavba takového 

kalibru, že může směle usilovat o zapsání na listi-

nu světového dědictví UNESCO.  Tedy mohla by, 

kdyby… nebylo tahanic o to, kdo jej bude vlastnit 

a kdo jej opraví. „Na začátku volebního období pe-

níze na nákup Ještědu byly,“ říká Martin Půta.  „ČSSD 

tvrdila, že kraj Ještěd koupí. Pak řekla, že ho kupo-

Kauzy s trpkou příchutí aneb Krajské nepovedence
vat nebude, že je to záležitost vlastníka. A nyní se 

vymlouvají na to, že oněch 100 milionů potřebovali 

na povodně. To je zvlášť úsměvné, protože povod-

ně se používají jako odpověď téměř na všechno.“ 

Připomeňme, že Ještěd vlastní České radiokomuni-

kace. Vedení Libereckého kraje tak dlouho pouze 

koketovalo s myšlenkou na koupi Ještědu, až se 

na Ministerstvu kultury v ČR začalo hovořit o nevy-

jasněných majetkových vztazích a nominace Ještě-

du na seznam UNESCO byla pozastavena. 

Dnes jsou majetkové vztahy jasné – Ještěd už není 

na prodej. A je ve hvězdách, zda České radiokomuni-

kace, které nově patří Australským penzijním fondům, 

budou o zápis dál usilovat. 

PříPAD ByTy
Na to, jak se dají utrácet peníze, které jinde chybí, 

upozornil Marek Pieter, místopředseda SLK a starosta 

Desné. Za pět bytů v ulici Na Rybníčku, které  pořídil 

Liberecký kraj pro své radní a hejtmana, bylo zaplace-

no přes šest milionů korun. Pieter navíc vypočítal, že 

elektřina, teplo, voda a režie těchto velmi sporadicky 

využívaných bytů stála Liberecký kraj mezi lety 2009 

a 2011 celkem 317 600 Kč. 

Možná to nejsou až tak velké peníze. Jejich hodno-

ta ale vzroste, když si uvědomíme, že nikdo z pětice 

radních nebydlí tak daleko, aby to nákup bytů a jejich 

provoz ospravedlnilo. Nejdál totiž bydlí Jaroslav Pod-

zimek (ČSSD) – v Jilemnici, která je od Liberce vzdále-

ná 59 kilometrů. Služebním vozem Škoda Superb to 

má Podzimek domů rovných 55 minut. Alternativní 

bydlení za naše peníze má také Martin Sepp (ČSSD), 

který má bydliště v Liberci, čtyři kilometry od Krajské-

ho úřadu… 

PříPAD SILNICE
„TATO SILNICE JE V MAJETKU LIBERECKÉHO KRAJE“.  

Oranžové cedule s tímto nápisem umístilo více než  30 

starostů na konci srpna na silnice II. a III. třídy, které spra-

vuje odbor dopravy Libereckého kraje pod vedením 

náměstka Seppa (ČSSD)  a které jsou v zoufalém stavu. 

Nemůže za to jenom povodeň z roku 2010, která se 

stala takřka zaklínadlem krajského vedení. Na dlouho-

době neřešený problém údržby krajských silnic upo-

zorňují Starostové pro Liberecký kraj na jednáních 

zastupitelstva opakovaně a marně. Navrhují přitom 

řešení: používat efektivněji finanční prostředky, kte-

ré se vyhazují oknem například v rámci dotačního 

programu G99, neblaze proslulého jako „porcování 

krajského medvěda“. Například v loňském roce socI-

álnědemokratická vláda kraje takto rozdala 60 milionů 

korun. Mimo jiné na projekty typu „zavlažování hřišť“ 

či „koncert kapely Bonba“…

„Porcování medvěda“ navrhují Starostové pro Libe-

recký kraj neprodleně zrušit. Možná se nám potom 

bude lépe jezdit nejen po kraji, ale i v samotném 

krajském městě. 

PříPAD DOZORčíCH RAD
Za krádež za bílého dne označil starosta Chrastavy 

Michael Canov jednání některých krajských radních, 

kteří si jako uvolnění (tedy placení) zastupitelé nechali 

platit navíc i za členství v dozorčích radách organizací, 

v nichž má majetkovou účast právě kraj. Zda jde sku-

tečně o trestný čin, je zatím nejasné, na popud Staros-

tů pro Liberecký kraj ale celou kauzu šetří policie. Že 

už se dávno nedá hovořit o dobrých mravech, je jasné 

už nyní. O možném střetu zájmů nemluvě.

O koho a o jaké peníze se jedná? 

Například Martin Sepp (ČSSD), krajský radní pro do-

pravu „sedí“ v dozorčí radě a.s. Silnice LK za 15 000 

korun měsíčně a v dozorčí radě Nemocnice Liberec 

za 30 000 korun měsíčně. Radní Zdeněk Bursa (ČSSD) 

zasedá v dozorčí radě Silnice LK za 10 000 korun mě-

síčně a předsedá dozorčí radě Nemocnice Liberec 

za 50 000 korun měsíčně. Těchto odměn se nakonec 

radní vzdali po kritice opozičních zastupitelů, tedy 

Starostů pro Liberecký kraj. Nikoli ale funkcí!  

„Tyto funkce by měly být obsazovány odborníky, niko-

li politickými ovečkami vládnoucích stran,“ je přesvěd-

čen lídr Starostů pro Liberecký kraj Martin Půta. 

(red)

Všimne si vedení kraje, že jsou jeho 

obyvatelé nespokojení?

Z průzkumu provedeného v letech 2006/2007 a v roce 

2010 vyplynulo, že z 1 050 dotázaných návštěvníků 

(76,86 %) nepocházelo z Liberce. Do ZOO Liberec přijíždí 

nejvíce návštěvníků z okruhu 100–150 km od krajského 
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Kraj a Liberec musí více spolupracovat
města (35,2 %), dále z okruhu do 20 km (20,25 %), z okru-

hu 50– 100 km (16,4 %) a z okruhu 20–50  km (9,2 %).

BOTANICKá ZAHRADA
Botanická zahrada v Liberci je nejstarší zahradou své-

ho druhu ve střední Evropě. Mezi své exponáty řadí 

ohrožené druhy rostlin, ukazuje různé biotopy a láka-

vou formou vzdělává širokou veřejnost. Přes polovinu 

návštěvníků tvoří mimoměstští a je také turisticky za-

jímavou stálicí celého kraje. Každoroční platba města 

je zde minimálně 11 mil. Kč.

KOJENECKý úSTAV LIBEREC
Není to ovšem jen otázka kulturních, volnočasových 

organizací. Kojenecký ústav Liberec zajišťuje tolik po-

třebnou péči pro všechny potřebné krajské děti. Kaž-

doroční příspěvek města Liberce této instituci je 22 

mil. Kč a bez těchto peněz by se neměl o ohrožené 

děti kdo starat. Přitom  podíl libereckých dětí  byl na-

příklad v roce 2011 pouhých 32,69 % a podíl ostatních 

dětí z kraje činí 67,31 %. Liberec do zázemí nejmen-

ších investoval desítky milionů. Přestože  budoucnost 

je legislativně nejistá, fakt je jeden – o ohrožené děti 

se někdo postarat musí.

 

Píši tento příklad na závěr právě a jen proto, abychom si 

všichni uvědomili tu hlubokou a systémovou prováza-

nost města a kraje, která zatím ještě není doprovázena 

propojením rozpočtů. Věřím že se to brzy změní.

Bc. Jiří Šolc
náměstek primátorky pro ekonomiku 

a systémovou integraci úřadu

Nedávno narozená koťata bílých tygrů svědčí o tom, že liberecká ZOO má chovatelské schopnosti evropského 

kalibru. Přesto leží financování zahrady na bedrech samotného Liberce.

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 investu-

jeme. Pohyby na našem účtu tak můžete pohodlně 

kontrolovat i vy. Náš transparentní účet jsme zřídili 

u FIO BANKY, kde jej můžete nalézt v sekci Transpa-

rentní účty. 

Rychle se na něj dostanete také z našeho webu: 

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


