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CHCI ZÁKONY PRO LIDI
Vážení a milí voliči,

možná vám připadá, že poslední volby do za-

stupitelstev obcí a měst byly teprve nedávno 

a vy už abyste se opět vydali k volebním urnám. 

Ovšem pro ty, kdo při posledních komunálních 

volbách dostali vaši důvěru, to byly roky naplně-

né pernou prací. Hnutí Starostové pro Liberecký 

kraj, které podporovalo kandidátky ve 47 ob-

cích, tehdy v roce 2010 získalo 261 zastupitelů, 

za nimiž jsou dnes vidět výsledky. Patří jim ne-

jen můj dík za obětavost a mnohdy i za zdravou 

neústupnost, s níž pozitivně mění tvář našich 

obcí a měst.  Přeji nám všem,  aby v tom mohli 

i po nastávajících volbách pokračovat. 

Mezi úspěšné místní politiky patří také 

Jiří Vosecký, který působí jako starosta Okrouh-

lé již od roku 1996. Právě tohoto muže si sněm 

hnutí Starostové pro Liberecký kraj vybral jako 

svého kandidáta pro volby do Senátu Parla-

mentu České republiky ve volebním obvodu 

Česká Lípa, které se na podzim budou rov-

něž konat. Jsem velmi rád, že máme svého 

kandidáta, který má maximální důvěru členů 

a podporovatelů SLK. Jiří Vosecký pracuje velmi 

dlouho na komunální úrovni a má ty nejlepší 

předpoklady a zkušenosti, aby se stal na pod-

zim tohoto roku senátorem.

Naše hnutí Starostové pro Liberecký kraj 

chce pokračovat v cestě, kterou vyznačilo 

mimo jiné svým vítězstvím v krajských vol-

bách 2012. Získali jsme tehdy třináct mandá-

tů a náš lídr Martin Půta se stal hejtmanem 

Libereckého kraje. Nebojím se pochválit, že 

během vládnutí SLK se v kraji podařila celá 

řada dříve nevídaných věcí, jako je rozkli-

kávací rozpočet kraje ( jako první kraj v re-

publice), nákup elektřiny a zemního plynu 

na burze, úspory ve veřejných zakázkách či 

zahájení výstavby hospice. Poděkování za to 

si zaslouží nejen Martin Půta, ale i celý tým, 

který na krajské úrovni neúnavně míří za spo-

lečným cílem. A tím je zdravý kraj s prosperu-

jícími obcemi a spokojení občané. 

Abychom své vize mohli dotáhnout do konce, 

potřebujeme vaši důvěru. Projevit ji můžete v nad-

cházejících komunálních a senátních volbách. 
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Mnozí voliči považují Senát za  zbytečný luxus.  
Proč do něj kandidujete?
Senátor je volený přímo, má ze svého obvodu infor-

mace přímo od občanů a hlavně od starostů. Ti mají 

spoustu problémů, třeba se špatnými zákony, kterými 

se ale musí řídit. Senátor by se měl snažit poznatky 

starostů implementovat do zákonů tak, aby sloužily 

především občanům a obcím. 

Jaký zákon nám můžete dát jako příklad?
Třeba chystaný zákon o odpadech. Má smysl pro vel-

ká města, na vesnicích je ale zákaz skládkování ne-

smysl a jen nahrává spalovnám. Až zákon začne pla-

tit, budou mít starostové zejména malých obcí velké 

problémy s jeho zavedením do praxe. Je to podobné, 

jako byl náš závazek, že do roku 2012 budou všechny 

obce nad dva tisíce obyvatel odkanalizovány. Tento 

zákon šel nad požadavky Evropské unie, a jeho napl-

nění přineslo obcím i státu velkou fi nanční zátěž.

Tohle vás jako starostu pálí?
Ne, obec Okrouhlá je již několik let plně odkanalizovaná, 

s využitím fondů EU (smích). Pálí mě ale hlavně náš kon-

trolní systém čerpání fi nančních prostředků z EU. Je hez-

ké, že nám Evropská unie poskytuje fi nanční prostředky, 

v rámci Okrouhlé a Svazku obcí Novoborska se povedlo 

získat více než 200 milionů korun. Následně všechny pro-

jekty podléhají kontrole, to je v pořádku. Pak ale přijde 

další kontrolní orgán, který postupuje podle své metodiky 

a svého výkladu zákona. Jeho kontrolní zjištění je odlišné 

od předchozí kontroly a žadateli vyměří fi nanční sankce 

a ten je povinen získané fi nanční prostředky vrátit, včetně 

penále. Naskýtá se otázka, která instance tedy pochybila?
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Marek Pieter
předseda hnutí Starostové pro 
Liberecký kraj, náměstek hejtmana, 
řízení ekonomiky, investic, 
správy majetku a informatiky

Tvrdí Jiří Vosecký, který se s dopady tvorby 
našich zákonodárců už roky na regionální 
úrovni setkává. Úspěšný starosta Okrouhlé 
a předseda Svazku obcí Novoborska je pře-
svědčen, že by dokázal k lepšímu změnit 
život lidí žijících na Českolipsku. 

MOHL BYCH SE 
LIBERECKÝM HODIT

Jak byste charakterizoval Liberec, město, v němž 
kandidujete na post primátora?
Město má hodně vrstev. Pro mě je nejcennější jeho 

potenciál, jenž je ukryt v jeho okolí a kulturním, spor-

tovním a vzdělanostním zázemí. Ohromný potenciál 

je také v lidech, je jich tu spousta velmi schopných.  

Když jsem před více než čtyřiceti lety přišel do Liber-

ce, překvapilo mě, jak jsou lidé tady lokálními patri-

oty. To pro mě bylo úplně nové. V Mostě, kde jsem 

vyrostl, nic takového nebylo. Výrazný patriotismus 

stále přetrvává, byť je poznamenaný nedůvěrou 

v představitele města. 

Kde se podle vás ta nedůvěra vzala?
Liberec propásl dvě velké šance. Tu první v první polovině 

90. let, když se lámal politický chleba.  Chtěli jsme tehdy 

nastavit směřování města k demokracii, jenže voliči dali 

přednost rychlému rozvoji a rychlým změnám. Otevřeli 

jsme tak dveře klientelismu, korupci a velkému dluhu. 

A ta druhá šance?
Měli jsme ji v roce 2010, kdy se zdálo, že voliči jsou 

přesyceni původním pojetím politiky. Dali tehdy 

přednost změně s malým i velkým Zet. Jenže se 

ukázalo, že jenom vůle nestačí. Tehdejší vítěz vsadil 

na způsob politiky, se kterým neobstál. A teď jsme 

v situaci, že Liberec čelí atmosféře, kde každý je ne-

přítel a lump, a neschopnosti domlouvat se věcně 

a rozumně na důležitých věcech.
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Říká s jemnou nadsázkou Michal Hron, 
který bude v podzimních volbách usilovat 
o křeslo primátora Liberce. Město, které má 
podle něj velký potenciál, ale udělalo něko-
lik chyb. Jako primátor by je chtěl napravit. 

DOBRÝCH ZPRÁV NENÍ NIKDY DOST
Na podzim roku 2012 zvítězilo politic-
ké hnutí Starostové pro Liberecký kraj 
v krajských volbách a jeho lídr Martin Půta 
se stal hejtmanem našeho kraje. Za téměř 
dva roky pod taktovkou Starostů se v na-
šem kraji podařilo mnohé...

KDO ŠETŘÍ, MŮŽE PAK UTRÁCET
V roce 2013 se podařilo zlevnit zakázky kraje v průměru 

o 32 %. Nejvíc se ušetřilo na službách, kde se podařilo 

ceny snížit zhruba na polovinu. V úsporách kraj pokraču-

je, letos se zatím podařilo ušetřit přes 125 milionů korun, 

což představuje 28 % z původně stanovené hodnoty 

zakázek. Další prostředky do krajské pokladny přinese 

snížení odměn zastupitelů – ročně dva miliony korun.

Díky rozumnému hospodaření tak může kraj řešit 

i dlouho odkládané problémy – třeba opravy augusti-

niánského kláštera v České Lípě či tamější nemocnice. 

Hospodaření kraje je pod kontrolou veřejnosti, na in-

ternetu jsou k nahlédnutí smlouvy i faktury. Každý 

může na internetu sledovat plnění rozpočtu a po-

drobně zjistit, jak a za co kraj peníze utrácí.

Liberecký kraj jako první v republice začal zveřejňovat 

také smlouvy svých příspěvkových organizací, jichž 

má téměř stovku.

ABY KONEC BYL DŮSTOJNÝ
Na nutnosti umožnit důstojné umírání se shodnou všich-

ni. Po letech přešlapování byl konečně spuštěn projekt 

hospice. Byla pro něj nalezena budova bývalého kojenec-

kého ústavu v Liberci, kterou město převedlo za symbolic-

kou cenu na kraj. Ten je spolu s obecně prospěšnou spo-

lečností Hospicová péče svaté Zdislavy garantem, že dům 

bude nejen zrekonstruován, ale že v něm najdou dobrý 

konec všichni, kdo to budou potřebovat. 

OSM DŮLEŽITÝCH KILOMETRŮ
Sen českých, polských a německých řidičů se naplnil. 

V provozu je silnice I/35 z Bílého Kostela do Hrádku 

nad Nisou, jejíž výstavba trvala přes pět let. Silnice 

měří necelých osm kilometrů a vyšla skoro na dvě 

miliardy. Navázat by měla na německou a polskou 

dálniční síť. Z Prahy by tak v budoucnu bylo možné 

dojet po rychlostní komunikaci až do Drážďan a dál. 
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CHCE NACHYTAT MINISTRA 

Může za to evropská byrokracie?
Jsou to české kontrolní mechanismy, kterými si kom-

plikujeme život. Takhle přísně to nemají v Sasku ani 

v Polsku, což vím ze společných projektů. Mám obavu, 

že spousta obcí si pak rozmyslí, zda do projektů z ev-

ropských peněz vůbec půjde. Měli bychom pravidla 

nastavit jednoduše a srozumitelně, my děláme opak. 

Pokud byste byl zvolen senátorem za  Českolip-
sko, jak byste regionu pomohl?
V rámci kraje má Českolipsko nejvyšší nezaměstna-

nost. A nejhorší dopravní infrastrukturu, což spo-

lu souvisí. Velké firmy, které zaměstnávají lidi třeba 

na Hrádecku nebo na Chrastavsku, sem nepůjdou. 

Mají totiž zásoby tzv. „na kolech“ a nemůžou se spo-

lehnout, že by dojely. Kdyby byl vyřešen problém 

dopravy, přijdou investoři a vzniknou nová pracovní 

místa. K tomu musí vytvořit podmínky stát.

To je otázka financí.
Ne, je to otázka priorit. Pan Babiš řekl v červnu 2014 

po rozhovoru s prezidentem republiky, že peněz na in-

vestice je dost, ale chybí připravené projekty. Chci ho 

chytit za slovo. Konkrétně mám na mysli vybudování 

koridoru Liberec – Děčín – Česká Lípa – Mladá Boleslav. 

Krajské Ředitelství silnic a dálnic v Liberci má projek-

tovou dokumentaci připravenou, do dvou let by bylo 

možné začít stavět obchvat České Lípy. 

Asi chybí lobbista?
Roli senátora vidím nejen ve spolurozhodování o po-

době zákonů České republiky, ale také ve využití svých 

zkušeností a vlivu při řešení konkrétních problémů 

regionů. Domnívám se, že přímá volba dává senáto-

rům silný mandát k hájení zájmů volebního obvodu. 

Já sám nemám problém nazývat věci pravými jmény,  

nepotrpím si na dlouhé řeči, spíš jdu věc řešit. 

Dalším vaším velkým tématem je vzdělávání.  
Proč vám tato otázka připadá tak důležitá?
Určitě bych se nechtěl pasovat na odborníka v oblas-

ti vzdělávací politiky. Ale velmi mě trápí situace v od-

borném a uměleckém školství. Jsme tradičně sklářská 

oblast, do které to táhlo lidi, kteří měli od pánaboha 

„něco navíc“. Umělecké nadání a řemeslná zručnost, to 

je know-how této oblasti. A s tím musíme dále praco-

vat. Dát dětem kvalitní základ řemesla, aby mohly roz-

víjet tradici ruční výroby. Tu nám levné výrobky z Asie 

nevezmou. Navíc je nutné to vše skloubit s cestovním 

ruchem. Pak to bude fungovat, někde už i funguje. 

Souvisí s  vizí rozvoje cestovního ruchu také váš 
boj proti stavbě vysokého napětí nad CHKO Lu-
žické hory? 
Samozřejmě. Krajina je to krásná a když ji znehodno-

tíme stavbou stožárů 110 kV, nepřinese to ani jediné 

pracovní místo, jen potenciál té krajiny pro cestovní 

ruch bude ztracen. Nemůžu připustit, abychom si 

takhle zničili budoucnost. Navíc máme k dispozici 

studii, že vrchní vedení 110 kV do Šluknovského vý-

běžku není nutné, jsou i jiná řešení. 

Co považujete za svůj největší úspěch?
Asi založení Svazku obcí Novoborska v roce 1998. 

Nyní má osmnáct členů, jsme schopní společně řešit 

problémy regionu a hlavně podávat žádosti o dota-

ce. Prioritou byla a je přeshraniční spolupráce, v ní se 

nám daří jako málokomu. Pyšný jsem na to, že se po-

vedly mnohé projekty a pro region jsme získali a pro-

investovali velké finanční částky. 

Máte čas na nějaké koníčky? 
Svůj volný čas, kterého mám ale v poslední době vel-

mi málo, trávím ve včelíně nebo na zahradě. Rádi také 

spolu s manželkou vyrážíme do přírody. Vždy jsem 

hodně četl, musím ale přiznat, že teď víc čtu spíše 

emaily, předpisy a nařízení, než knížky.

POZVE LIDI NA NÁMĚSTÍ

V politice nejste žádným nováčkem. S tím, abyste 
kandidoval na primátora, vás oslovili už dříve. Co 
vás přimělo nyní kandidaturu přijmout?
Jsem na sklonku profesního věku, ale myslím, že mám 

pořád dost energie a schopností orientovat se ve slo-

žitých situacích. A snad mám díky svému věku také 

jisté zkušenosti a schopnost vidět věci pozitivně. Říkal 

jsem si, že by se to třeba mohlo Libereckým hodit.    

Jak si vykonávání funkce primátora představuje-
te? Jaký primátor budete, když budete zvolen?
Chci být u koncepčních rozhodnutí při řešení problémů, 

které by ležely na bedrech náměstků, a případně být je-

jich moderátorem. Jsem zastáncem spolupráce, ale chci 

mít přímou kontrolu nad řešením hlavních problémů.

Jakých například? Co vidíte v  dnešním Liberci 
jako problém?
Například centrální vytápění a jeho modernizaci. To je 

důležitý a dlouhodobý problém, do jehož řešení bych 

se určitě zapojil. Troufnu si říci, že během prvních dvou 

let budeme mít jasno, jak se po finanční, majetko- 

právní i technologické stránce tento problém vyřeší. 

Můžete to trochu rozvést?
Zjednodušeně řečeno, za drahé teplo dnes mohou za-

staralé parovodní rozvody. Musíme proto najít decen-

tralizované řešení – kogenerační jednotky, které mají 

větší účinnost. Ty by se doplnily domovními kotelnami. 

Zachovala by se spalovna, která dnes vyrábí padesát 

procent tepla. Ta by zajistila zbytek centrálního vytápě-

ní, teplo by se ale nevedlo parovody, nýbrž teplovody. 

Co by pro vás jako primátora bylo prioritou?
Máme velký dluh, který sice není viditelný, ale proje-

vuje se na atmosféře města. Je třeba najít způsob, jak 

zapojit lidi do rozhodovacích procesů.  Což znamená 

vysvětlit jim problém od počátku. Nikoli jako třeba 

v případě Sokolovského náměstí, kdy město přišlo 

s jednou nedotaženou variantou toho, jak by mělo 

vypadat. My bychom pozvali zájemce přímo na to 

náměstí a tam jim vysvětlili, že když už se bude kopat, 

což je nutné, můžeme i něco změnit. Už jen prohlíd-

kou toho místa si lidé uvědomí, jak je to složité.

To ale nutně bude narážet na různorodost zájmů 
obyvatel. Jak hledat shodu?
V zastupitelské demokracii nemohou lidé rozhodovat 

přímo, ale zastupitel musí znát jejich názor a i podle 

toho se rozhodnout. Musíme najít metody, jak změnit 

komunikaci a obnovit důvěru v město. Aby lidé ne-

odcházeli z besed s pocitem „zase jsme my za blbce 

a oni za chytrý“. 

Jaké způsoby chcete používat, aby se vašich se-
tkání zájemci vůbec zúčastňovali?
I kdybychom měli platit inzeráty v novinách, lidé se 

o těch setkáních dozvědí. Existují také weby. Už v po-

zvánce musí být odkaz na podrobnosti, nastíněn pro-

blém, aby se lidé mohli na debatu připravit. 

Lidé by třeba uvítali debatu o Papírovém náměs-
tí, které hyzdí střed města…
To je problém, na kterém by si vedení města mohlo na-

brousit ostruhy. I když pozemky a domy tam nevlastní. 

Právě proto je složité najít investory, kteří by s tím něco 

udělali. Současní vlastníci buď nemají peníze nebo mají 

jiné záměry, než by chtěli občané. Město musí tyto 

vlastníky přesvědčit, aby něco ve spolupráci s městem 

udělali a přitom netratili. Který primátor tohle zvládne, 

bude primátorem dvacet let.

Jaký vy jste občan?
Tady jsem na rozpacích. Není občan jako občan. Vi-

dím, že je tu poptávka po tom, aby se politici přestali 

hádat a dali město dohromady. Občané jsou nespo-

kojení. Dali by se rozdělit na tři skupiny – jedna se 

o dění skutečně zajímá a chce se ho účastnit, druhá 

jsou permanentní nespokojenci se vším a ta třetí 

skupina občanů to se zájmem o dění ve městě ne-

přehání, ať je, či není spokojená. Těch je asi nejvíce. Já 

patřím k té první skupině.

Působil jste poslední roky jako daňový poradce 
a  jako takový jste se zaměřil na  pomoc obcím 
v dotačních problémech. Můžete se pochlubit ně-
jakým úspěchem?
Popustím uzdu své neskromnosti. Nejnověji je to 

třeba případ čtyřistamilionových sankcí za porušení 

rozpočtové kázně v jedné z kauz kolem MS v lyžová-

ní v Liberci. Pochybení, která tam finanční úřad zjistil, 

byla celá řada. Nejtěžší bylo je rozplést a dokázat, že 

to nebyla pochybení a jestli ano, tak jen nedůležitá. 

Podařilo se mi přesvědčit příslušný orgán finanční 

správy, aby se až na tři miliony vše prominulo. 

Proč kandidujete právě za SLK?
V hnutí je hodně lidí, se kterými jsem už dříve praco-

val. Sleduji ho od vzniku, hnutí je otevřené a vytváří 

prostor pro občany. Je to vlastně moje uskupení, jen 

jsem tam formálně vstoupil po krajských volbách. 

A jsem příjemně překvapen tím, jak starostové nepar-

celují kraj podle svých potřeb. Jsem ve finančním vý-

boru a vidím, jak všichni chtějí, aby kraj fungoval jako 

celek. Stále jsou otevření. Hnutí  Starostové pro Libe-

recký kraj rozhoduje v kruhu příznivců a členů, což je 

podle mě v politice trend. Nikoli rozhodování z pozice 

ústředního výboru.

Co děláte ve volném čase?
Co to je volný čas? Dělím čas spíš na placený a ne-

placený. V tom neplaceném, pokud něco dělám pro 

sebe, tak jedu na kolo, jdu do bazénu, čtu. V pátek 

chodím do synagogy. Mám osm vnoučat, kterým se 

sem tam věnuji.

Michal Hron
Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK 

v Praze, pracoval jako programátor v Texti-

laně, v letech 1990–1994 byl náměstkem 

primátora v Liberci. Od roku 1997 pracuje 

jako daňový poradce. Je ženatý 43 let 

s manželkou Zdeňkou Hronovou, profesor-

kou na Obchodní akademii v Liberci, má tři 

dospělé děti: Davida (tlumočník a překladatel 

hebrejštiny, lingvista), Zuzanu (lékařka) a Jana 

(bohemista, archivář Knihovny Václava Havla) 

a jimi daných osm vnoučat.

Pokračování rozhovoru s Jiřím Voseckým ze strany 1

Jiří Vosecký
Vzděláním strojník sklářských automatů, napo-

sledy pracoval v Crystalexu Nový Bor. Od roku 

1990 je místostarostou a od roku 1996 staros-

tou obce Okrouhlá. Spoluzakládal Svazek obcí 

Novoborsko, jehož je od roku 1998 předsedou. 

Je rovněž zakládajícím členem a místopředse-

dou Euroregionu Nisa – k výkonu obou funkcí 

se mu dobře hodí jeho aktivní znalost němčiny. 

Je ženatý 35 let, s manželkou Vladimírou má 

dospělé syny Martina a Miloše.

Velkým koníčkem Jiřího Voseckého je včelařství

Pokračování rozhovoru s Michalem Hronem 
ze strany 1
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Termín voleb do obecních zastupitelstev a do Senátu 
ve volebním obvodu Česká Lípa je 10.–11. října 2014.

Volby do Senátu
Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj vyslalo do boje o Senát ve volebním obvodu Česká Lípa svého dlouholetého člena a bývalého místopředsedu hnutí 

(této pozice se ale na jaře letošního roku vzdal právě proto, aby se mohl naplno věnovat předvolební kampani do senátních voleb) Jiřího Voseckého, 

který od roku 1996 působí jako starosta obce Okrouhlá.

Volby do obecních zastupitelstev
Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj v nadcházejících podzimních volbách podporuje těchto 71 kandidátek v obcích a městech Libereckého kraje.

Benešov u Semil
DALIBOR LAMPA
Sdružení nezávislých kandidátů TJ Benešov u Semil

Bílý Kostel nad Nisou
Ing. JIŘÍ FORMÁNEK
Sdružení občanů Bílého Kostela nad Nisou

Bílý Potok
VLADIMÍR HANZL
Společně pro obec

Blatce
JINDŘIŠKA 
GABRIELOVÁ 
PEPRNÁ
Starostové pro Liberecký kraj

„Celý život mě baví práce s lidmi, ať již s dětmi (tre-

nérská činnost, vedoucí dětského oddílu) nebo s do-

spělými  (kastelánka, členka obecního zastupitelstva, 

členka Okrašlovacího spolku Kokořínska). Kandiduji 

proto, že chci dokončit plány, které v obci máme. Patří 

k nim ochrana životního prostředí, zřízení kanalizace, 

oprava komunikací, dokončení  veřejného osvětlení 

a dokončení opravy budovy Obecního úřadu. Priori-

tou je pro mě spokojenost občanů.“

Bohatice
Bc. JAROSLAVA TOMANOVÁ
Občané Bohatic s podporou Starostů pro Liberecký kraj

Bozkov
STANISLAV DOUBEK
Bozkov krásnější

Brniště
Ing. IVAN PASTOREK
Moderní obec

Česká Lípa
Mgr. TOMÁŠ VLČEK
Starostové pro Liberecký kraj

„Věřím, že slušnost se 

stále vyplácí,“ je pře-

svědčen Tomáš Vlček, 

který osm let působil 

jako českolipský mís-

tostarosta. „Za tu dobu 

mě myslím lidé mohli 

otestovat a poznat, že 

mi nejde o hromadění majetku či o „moc“, což 

je věc nesmírně svazující, aspoň já to tak chápu.  

A také, že se nevyhýbám diskuzím a nepříjem-

ným záležitostem, ke kterým se vyjadřuji osob-

ně, neskrývaje se za stranu, mluvčí, aparát úřadu 

či anonymní pisatele v kyberprostoru.“ 

Jeho  programem je Česká Lípa jako město 

škol, kultury a sportu. K těmto tématům má 

jako  vystudovaný pedagog  blízko,  po své 

učitelské praxi navíc působil a působí mimo jiné 

ve  výboru pro školství, zaměstnanost a sport 

Liberckého kraje.  

„Chci pracovat na tom, abychom společně vy-

budovali město atraktivní pro mládež, s dostat-

kem příležitostí pro střední generaci a bezpečné 

a ohleduplné pro seniory,“ nezaměřuje se pouze 

na mladé Tomáš Vlček, sám otec tří dětí.  „Rád 

bych propojoval město se spolky, církvemi a ne-

ziskovkami, a také se sektorem podnikatelským,  

ať  již s živnostníky či s velkými firmami. Jedině 

tak se nám všem podaří  vybudovat  moderní 

atraktivní město, které plně využije nesmírně 

bohatého potenciálu v cestovním ruchu.“

Tomáš Vlček nabízí své zkušenosti místostarosty 

a krajského zastupitele, které by rád využil v roli 

starosty. Je přitom připraven převzít ještě mno-

hem větší díl odpovědnosti. 

Desná
JAROSLAV 
KOŘÍNEK
Sdružení pro DESNOU

„Kandiduji proto, že mám naše město rád a záleží 

mi na něm. Funkci starosty města jsem převzal 

přibližně v polovině volebního období, pokračoval 

jsem v realizaci započatých akcí svého předchůdce.

Nyní chci  úspěšně dokončit rozpracované projekty 

a zasadit se o další rozvoj našeho města.

Prioritou je:  podpora cestovního ruchu, sportov-

ních aktivit (především mládeže), projektů pro 

seniory a rekonstrukce historických budov.“

Doksy
Ing. EVA BUREŠOVÁ
Doksy náš Domov s podporou Starostů pro Liberecký 

kraj

Dubá
TOMÁŠ NOVÁK
Starostové pro Liberecký kraj

Frýdlant v Čechách
MUDr. MICHAL 
MRÁZEK
Starostové pro Liberecký kraj

„Kandiduji, protože mně vadí politikaření na komu-

nální úrovni, které zcela zastiňuje problémy obce. 

Prioritou má být změna směru, kam se Frýdlant 

ubírá, a obecně práce pro obec.“

Habartice
Ing. Bc. STANISLAV BRIESTENSKÝ
Nezávislí 1

Hamr na Jezeře
MILAN DVOŘÁK
Sdružení nezávislých kandidátů – společně dál

Harrachov
EVA 
ZBROJOVÁ
Starostové pro Liberecký 

kraj

„Za čtyři roky jsem poznala, že na uskutečnění 

některých představ o rozvoji města je potřeba 

mnohem více času. Polovinu volebního období 

jsme procházeli složitým obdobím exekucí a fun-

govali pod pravomocným rozhodnutím soudu. 

Navzdory těmto omezením a provedeným inves-

ticím se nám podařilo obrátit záporný výsledek 

hospodaření města do šestimiliónového přebytku. 

Rádi bychom v tomto trendu pokračovali, protože 

rezervy stále vidíme. Prioritou bude oprava míst-

ních komunikací, přestavba a zateplení základní 

školy a výstavba domu seniorů.“

Heřmanice
VLADIMÍR STŘÍBRNÝ
Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice

Hrádek nad Nisou
JOSEF HORINKA
HRÁDEK POTŘEBUJE ZMĚNY!

Chlum
JOSEF VÍTEK
Starostové pro Liberecký kraj

Chrastava
Ing. MICHAEL 
CANOV
Starostové pro Liberecký kraj

„Práce starosty ve své různorodosti a zodpovědnos-

ti mě baví a věřím, že mám našemu městu a jeho 

občanům i do budoucna co dát. Prioritou je pro 

mě život v obci, na kterou jsou její obyvatelé pyšní. 

V příštím volebním období chci definitivně dokon-

čit popovodňové opravy komunikací, realizovat 

potřebné rekonstrukce ve školských zařízeních 

a pokusit se vyřešit problém se sportovní halou.“

Jablonec nad Nisou
Mgr. PETR TULPA
DOMOV nad Nisou

„Vždy raději tvořím, 

než bořím. Bořit umí 

kdekdo a jde to hned. 

Ale k rozhodování 

a tvorbě potřebujete 

čas, trpělivost a spolu-

práci. Žádné populis-

tické výkřiky to ze dne 

na den neudělají jinak. To už teď vím naprosto 

jistě,“ říká Petr Tulpa po zkušenostech z místní 

politiky. Mezi lety 2006 a 2010 působil jako 

starosta Jablonce nad Nisou, pak jako náměstek 

primátora pro humanitní oblast a poslední dva 

roky je členem  Rady Libereckého kraje pro ob-

last sociálních věcí. Když se ohlédne, rozhodně 

se nemusí stydět: zdroje a výdaje rozpočtu měs-

ta jsou vyvážené, komunitní plánování je doře-

šeno, byly obnoveny parky, zatepleny městské 

budovy… Výčet úspěchů z minulých volebních 

období by byl dlouhý, podle Petra Tulpy je ale 

pořád co dokončovat a vylepšovat. 

„Namátkou jsou na řadě investice do silnic a do-

pravy, městského majetku, větší otevřenosti celé 

městské politiky, informovanosti a průhlednosti 

všech rozhodovacích postupů. K tomu potře-

bujeme konstruktivní práci mnoha lidí včetně 

úředníků magistrátu. Bolestivých míst je hodně 

a problémů k řešení rovněž – bezpečnost a po-

tírání hazardu, role životního prostředí včetně 

likvidace odpadů, podpora podnikání a zaměst-

nanosti, dlouhodobě udržitelných projektů. Nelze 

vynechat starost o rodiny s malými dětmi či 

seniory,“ říká bývalý ředitel gymnázia Petr Tulpa. 

Martin Půta o říjnových komunálních volbách

Ve volbách do obecních zastupitelstev může každý z nás nejlépe ovlivnit to, co se 
bude dít v jeho okolí, jak se bude žít v jeho vesnici, městečku nebo městu. Na život 
každého z nás má práce zastupitelů, starostů a veřejné služby zajišťované radnicí 
daleko větší vliv, než hádky a diskuse v Parlamentu, nebo televizní debaty o všem 
a o ničem, kde cílem není hledat řešení problémů, ale udělat ze soupeře hlupáka. 
Běžný život lidí je spojen s tím, jak jsou dostupné a jak pracují školy a školky, 
jak vypadají silnice, jestli jsou v obci udržované parky nebo upravené hřbito-
vy. Hodně záleží také na nabídce práce, dostupnosti obce veřejnou dopravou 
a také na tom, jak lze trávit volný čas a jestli v ní fungují spolky.

Velkou výhodou pro voliče je také to, že v komunálních volbách se lze jen těžko schovávat za marketin-
govou značku, nákladnou volební kampaň nebo obličej politika, který v obci nikdy nebyl. Každý občan 
si totiž může zkontrolovat, zda ten, kdo se uchází o jeho hlas, se objevil až na hlasovacím lístku, nebo v obci 
žije, o něco se stará a zajímá či pro svoji obec nebo nějaký spolek pracuje ve svém volném čase. 
Starostové nabízejí svoje kandidáty v 71 obcích a většinou jsou to lidé, kteří své zkušenosti z práce pro 
obec a její obyvatele mají a na které je vidět. Voliči sami mohou zhodnotit, nakolik jsou jejich plány a vize 
pro obec v souladu s jejich životem a snažením.
A moje osobní doporučení? Předvolební kritika všeho a všech není cesta k řešení problémů vesnic, měste-
ček a měst v Libereckém kraji. Vybírejte proto lidi, kteří nabízejí řešení problémů a zároveň na sebe umí vzít 
odpovědnost za rozhodování a nabízejí i smysluplnou budoucnost. Pro takové hledání je důležitá právě 
minulost kandidátů a to co mají jako lidé za sebou.

„Chci pomoci tomu, 

aby zákony sloužily 

k lepšímu životu lidí.“

Jiří Vosecký
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Nenašli jste ve své schránce předchozí čísla (8) 
našich novin a zajímá vás, o čem jsme psali? 
Napište nám na: knopova.slk@centrum.cz 
a my vám je zašleme v elektronické podobě.

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

Kromě politiky ho baví amatérský sport všeho 

druhu, folková i rocková hudba, četba detektivek 

a literatury faktu. A má velké přání:

„Přál bych si, aby voliči dali hlas těm lidem, 

za kterými stojí poctivost a stálost chování i ná-

zorů a za kterými nejsou noviny plné skandálů. 

Takoví lidé jsou v politickém hnutí DOMOV nad 

Nisou, které kandiduje s podporou Starostů 

pro Liberecký kraj a Strany zelených.“ Sám 

za sebe pak nabízí zkušenosti, osobní pocti-

vost, pracovitost a přijatelné jednání se všemi 

lidmi, kteří nechytračí a jsou schopni přijímat 

názory druhých.

Janov nad Nisou
Mgr. DANIEL DAVID
Nezávislí kandidáti a starostové pro Janov nad Nisou

Jesenný
Mgr. PETR HLŮŽE
Za lepší Jesenný

Jestřebí
Ing. KAREL SCHREINER
Sdružení nezávislých kandidátů I.

Jilemnice
Ing. ALEŠ VANĚK
Starostové pro Liberecký kraj

Kamenický Šenov
Bc. FRANTIŠEK KUČERA
Sdružení nezávislých kandidátů KAMENICKÝ ŠENOV

Kořenov
LUBOŠ MAREK
Sdružení pro KOŘENOV

Košťálov
LENKA CINCIBUSOVÁ
Starostové pro Liberecký kraj

Kryštofovo Údolí
TOMÁŠ ZELENÝ
Údol žije

Kunratice u Cvikova
KAREL MINAŘÍK
Starostové pro Liberecký kraj

Liberec
RNDr. MICHAL HRON
Starostové pro Liberecký kraj

Lučany nad Nisou
JIŘÍ ŘEŠÁTKO
Sdružení pro LUČANY NAD NISOU

Malá Skála
MICHAL REZLER
Hasiči

Mařenice
DAGMAR NOVOTNÁ
Nezávislí kandidáti

Mimoň
FRANTIŠEK KAISER
Mimoňská obroda

Nová Ves
JAROSLAV HONC
Starostové pro Liberecký kraj

Nové Město pod Smrkem
Mgr. RADOSLAVA ŽÁKOVÁ
Společně pro naše město

Nový Bor
Mgr. JAROMÍR 
DVOŘÁK
Starostové pro Liberecký kraj

„V období 2010 až 2014 dosáhly dotace získané pro 

Nový Bor výše 94,5 milionu. Investovali jsme zejmé-

na do komunikací, křižovatek, mostů, chodníků 

a přechodů pro chodce, parků, škol a školek, projektů 

cestovního ruchu, bezpečnosti a ochrany obyvatel 

a oprav památek. Jsme připraveni pokračovat 

v práci ve prospěch Nového Boru a jeho obyvatel. 

Plánujeme řadu rozvojových projektů a další vylep-

šení veřejné správy.“

Ohrazenice
FRANTIŠEK NOVÁK
POZNAT–ŘEŠIT–ŽÍT

Okrouhlá
JIŘÍ VOSECKÝ
Starostové pro Liberecký kraj

Pertoltice
VIKTOR PODMANICKÝ
Sdružení nezávislých kandidátů

Pertoltice pod Ralskem
VĚRA KOLÍNSKÁ
Občané pro Obec

Polevsko
MARTINA RAŠÍNOVÁ
Za Polevsko krásnější bez 110 kV

Proseč pod Ještědem
Bc. JANA ŠVEHLOVÁ
Občané pro Proseč

Prysk
Bc. JAN SVITÁK
Nezávislí pro Prysk

Přepeře
Ing. LUDĚK SAJDL
Sdružení nezávislých kandidátů Přepeře

Příkrý
LIBOR NOVÁK
Vše pro Příkrý

Radvanec
Ing. PETR ULLRICH
Občané pro Radvanec

Rokytnice nad Jizerou
Ing. PETR MATYÁŠ
Starostové pro Liberecký kraj

Rovensko pod Troskami
ZDEŇKA NEJEDLÁ
Sdružení nezávislých kandidátů Rovensko pod Troskami

Semily
LENA 
MLEJNKOVÁ
Volba pro Semily

„Semily jsou skvělé 

malé město v nádher-

né krajině s velkým 

potenciálem se měnit,“ říká Lena Mlejnková. 

Na zmíněné přeměně Semil v město, kam se 

rádi vracejí jak děti po studiích, tak lidé z kaž-

dodenní práce, už se čtyři roky podílela. „Jsme 

připraveni dál s nezmenšeným úsilím pracovat 

pro město a jeho obyvatele,“ vzkazuje místosta-

rostka a dobrovolná hasička Lena Mlejnková.

Co především chce svému městu s Volbou 

pro Semily, za kterou kandiduje, nabídnout? 

„Zjednodušit pohyb po městě a jeho okolí, 

mezi jinými projekty máme v plánu vysta-

vět novou mateřskou školku Pod Vartou, 

regeneraci sídlišť a zateplování budov,“ 

uvádí například. Chtěla by rovněž rozvíjet 

město ve spolkové činnosti, kterou považuje 

za silnou stránku života v Semilech. „Budeme 

pokračovat v nastaveném směru otevřenosti 

dalšími kroky, jako je transparentní účet a roz-

klikávací rozpočet,“ doplňuje další záměry. Je 

přesvědčená, že i maličkosti, jako je městský 

zahradník, který pečuje o zeleň, jsou pro 

město důležité.

„V bytové oblasti chceme zachovat cenu 

nájemného na další čtyři roky v městských 

bytech a investovat nájemné zpět do jejich 

oprav,“ říká Lena Mlejnková a doplňuje, že se 

hodlá věnovat také školství a zdravotnictví. 

„Pro drobné podnikatele chceme vybudovat 

veřejnou kancelář,“ představuje svou vizi 

podpory podnikání Lena. „Tuto kancelář bude 

možné si pronajmout včetně vybavení a získat 

tak zázemí k podnikání,“ upřesňuje maminka 

desetiletých dvojčat Lena Mlejnková.

Skalice u České Lípy
JIŘÍ LÖFFELMANN
Starostové pro Liberecký kraj

Stráž nad Nisou
Ing. LUKÁŠ BENEŠ
Starostové pro Liberecký kraj

Stráž pod Ralskem
Bc. MARKÉTA HUMPOLÁKOVÁ, DiS.
Starostové pro Liberecký kraj

Stružnice
Ing. JAN MEČÍŘ
Starostové pro Liberecký kraj

Studenec
Bc. JIŘÍ ULVR
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OBCÍ STUDENEC A ZÁLESNÍ LHOTA

Stvolínky
LENKA FLEKLOVÁ
Starostové pro Liberecký kraj

Světlá pod Ještědem
ROMANA ŘEHÁKOVÁ
Starostové pro Liberecký kraj

Šimonovice
Ing. LEONA VRÁNOVÁ
Sdružení kandidátů pro rozvoj Šimonovic s podporou 

Starostů pro Liberecký kraj

Tanvald
Mgr. VLADIMÍR JOSÍFEK
TANVALĎÁCI

Turnov
Ing. TOMÁŠ HOCKE
Nezávislý Blok

Velké Hamry
ZDENĚK VEDRAL
Sdružení pro Hamry

Velký Valtinov
JOSEF LUKAVEC
Za prosperující obec

Vítkovice
MILAN RYCHTR
Nezávislí kandidáti za rozvoj Vítkovic s podporou SLK

Vratislavice nad Nisou
LUKÁŠ POHANKA
Starostové pro Liberecký kraj

Vysoké nad Jizerou
Mgr. LUCIE STRNÁDKOVÁ
Společně pro Vysocko

Zahrádky
LUBOŠ DLABAČ
Starostové pro Liberecký kraj

Zákupy
Ing. RADEK LÍPA
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků 

obecních bytů

Zlatá Olešnice
JIŘÍ ČERNÝ
SDH Zlatá Olešnice

Žandov
ZBYNĚK POLÁK
Sdružení nezávislých kandidátů

Ždírec
HANA JELÍNKOVÁ
Ždírecko ještě krásnější

Železný Brod
Mgr. FRANTIŠEK LUFINKA
Za rozvoj města

Termín voleb do obecních zastupitelstev a do Senátu ve volebním obvodu Česká Lípa je 
10.–11. října 2014.
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NÁŠ KRAJ

Počet obyvatel: 439 942

Hrubá mzda: 21 878 Kč

Nezaměstnanost: 9,77 %

Nejvyšší bod: Kotel 1 435 m n. m.

Nejvíce obyvatel: Liberec (101 625)

Nejméně obyvatel: Rakousy (72)

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

Nejnižší prům. věk: Tachov (32,8 let)


