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Rozhovor 
se starostkou 
Burešovou
... na str. 4

Spěch se může vymstít
O nového veřejného dopravce se bude „hrát“ ještě před volbami

Proč jdeme do voleb?
Důvodů, proč se Starostové pro Liberecký kraj bu-
dou v podzimních krajských volbách ucházet o vaši 
přízeň, je celá řada. Shrnout by se ale daly do jedno-
ho slova: NESPOKOJENOST. 
Nespokojení jsme s tím, jakým způsobem Liberecký 
kraj hospodaří.  Vadí nám neprůhledné zakázky, plýt-
vání společnými penězi i pocit, že lidé, kteří tu žijí, jsou 
pro vedení kraje jen „obyvatelé“, a nikoli „občané“.
Pouze kritizovat by ale bylo příliš snadné. Chceme, 
aby se nám tu všem žilo dobře. A na základě našich 
zkušeností jsme přesvědčeni, že to společně může-
me zařídit. Kdyby za námi nestály naše dlouholeté 
zkušenosti s řízením měst a obcí, netroufali bychom 
si to tvrdit. Neztráceli bychom v životě tak drahocen-
ný čas a nepokoušeli Vaši trpělivost s krajskou poli-
tikou. Pokud ale rezignujeme na správu věcí kolem 
sebe, na rozhodnutí, jejichž dopady ovlivní ještě 
budoucnost našich dětí, bude to znamenat vítězství 
kmotrů a kmotříčků nejenom v Libereckém kraji.   
Nemohu slibovat nižší daně a lepší život všem. Jsem 
zvyklý slibovat jenom to, co umím zařídit: zodpověd-
nou správu krajského majetku, efektivní fungování 
samosprávy a úřadu a spravedlivé a průhledné využí-
vání peněz z krajského rozpočtu. Tedy vše to, bez čeho 
se neobejde dobré fungování ani té nejmenší obce.
Přestože se Vám budou snažit různí lidé z různých 
stran v příštích měsících namluvit, že krajské volby 
rozhodnou o vládní politice a změní poměry v Pra-
ze, zkuste si vzpomenout na trvanlivost podobných 
hesel z minulých krajských voleb. Vzpomeňte si 
na slib vracení 30 korunových zdravotnických po-
platků, na způsob, jakým bylo toto heslo naplňová-
no a jak dlouho tento předvolební slib ČSSD platil.  
Stejně jako před čtyřmi lety mohou krajské volby ze 
všeho nejvíc ovlivnit počet děr v krajských silnicích, 
stav krajských škol, nemocnic a domovů důchodců 
a také vztahy kraje a samospráv obcí. 
Přeji každému z vás, abyste si léto užili podle svých 
představ. Odpočiňte si a načerpejte sílu k odpověd-
nému podzimnímu rozhodování. Budoucnost Libe-
reckého kraje je i na Vás…

Váš Martin Půta

ÚVODNÍK

Martin Půta
starosta Hradku nad Nisou

Chrastava bude 
mít svůj most
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zábavu
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Za kolik bydlí 
naši radní
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Téma
Když pomineme městskou hro-

madnou dopravu, autobusy na-

jezdí v kraji ročně kolem 12 milionů kilometrů. Většinu 

z toho dnes „odjezdí“ společnosti BusLine, ČSAD Česká 

Lípa a ČSAD Liberec. Jenže tito dopravci mají s krajem 

uzavřenou smlouvu pouze do konce roku 2014. A dál? 

Podle nových pravidel musí o nástupcích těchto spo-

lečností rozhodnout veřejná soutěž.  Starostové soutěž 

podporují a nevidí na tomto principu nic špatného, 

kdyby se s ní poněkud podezřele nepospíchalo. 

Kdo nás bude vozit do roku 2024?
Soutěž, v níž se hraje celkem o tři miliardy korun, bude 

vypsána ještě před prázdninami a uzavřena těsně 

před krajskými volbami. O tom, jak drahá a spolehlivá 

bude veřejná doprava v kraji následujících deset let 

(soutěží se o období mezi lety 2014 a 2024), tak ví-

ceméně rozhodne ještě stávající vedení kraje, ovšem 

s výsledky soutěže se budou potýkat až vítězové pod-

zimních krajských voleb. 

„Pro tuto rychlost nebyly předloženy žádné závažné argu-

menty,“ kritizuje postup kraje předseda SLK Martin Půta 

a pokračuje: „také podmínky řízení nám připadají zbyteč-

ně přísné , mohou totiž předem vyloučit účast menších 

dopravců. A tím pádem může vzrůst i cena zakázky. Zby-

tečně se tak ochuzujeme o zajímavé a levné nabídky.“ 

Jsou podmínky soutěže „ušité na míru“? 
Starostové pro Liberecký kraj se – mírně řečeno – 

podivují zvláště nad některými podmínkami tendru. 

Mezi ně patří požadavek, aby budoucí dopravce měl 

v posledních třech letech naježděno minimálně tolik 

kilometrů, o kolik se bude ucházet v tendru  (soutěž 

je totiž rozdělena do tří logických celků: Českolipsko, 

Liberecko a oblast Semilska a Jablonecka). Podle Sta-

rostů to zcela vylučuje možnost, že by vyhrál nějaký 

menší dopravce, který by chtěl v případě vítězství 

v soutěži doplnit svůj vozový park.

„To je jasný důkaz, že zakázka se přímo směřuje pro 

někoho konkrétního. Třeba německý Vogtlandbahn, 

který provozuje ke spokojenosti cestujících vlaky 

na trati Liberec – Žitava – Varnsdorf, by toto kritérium 

nesplnil, protože nevlastní žádné autobusy, a přesto 

nikdo nemůže zpochybňovat jeho kvalifikaci k zajiště-

ní veřejné dopravy,“ uvedl pro Liberecký deník Martin 

Půta. Jako dlouholetý starosta, který pro „své“ město 

už vysoutěžil ledasco, přitom ví, že když se veřejná 

soutěž otevře pro co nejvíce uchazečů, dají se z veřej-

ných prostředků ušetřit významné částky. Konkuren-

ce totiž jednoduše tlačí ceny dolů.

» pokračování na straně 3

Kdo nás bude vozit po roce 2014? 
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NÁŠ DOMOV

Byt hrazený z veřejných 
prostředků využívá na-

příklad i Martin Sepp, který má bydliště pří-
mo v Liberci. Jaký smysl tedy byty mají?

V minulém čísle Náš kraj – náš domov informoval o ná-

kupu v pořadí již pátého bytu pro potřeby radních 

a hejtmana Stanislava Eichlera. Uvedli jsme i argumenta-

ci krajského úřadu, která v kostce zní: pánové radní bydlí 

různě po kraji a často večer nemá už cenu jet domů.

Místopředseda SLK a starosta Desné Marek Pieter, kte-

rý patří k dlouhodobým kritikům utrácení krajských 

peněz, se na bytové potřeby našich radních podíval 

podrobněji. A zjistil, že nikdo ze zmíněné pětice (Ra-

dek Cikl, Martin Sepp, Jaroslav Podzimek, Zdeněk Bur-

sa a Stanislav Eichler) nebydlí tak daleko, aby to nákup 

a správu bytů ospravedlnilo. 

Levný hotel
Pořizovací cena pěti bytů, které radní a hejtman mo-

hou využívat, byla více než šest milionů korun. Zapla-

til ji Liberecký kraj, stejně jako platí náklady – teplo, 

vodu, elektřinu a režii. Radní, kteří se rozhodnou byt 

použít, zaplatí za den a noc sto korun. Připomeňme, že 

pokud hledáte levné ubytování v Liberci, tak na uby-

tovně v Košické zaplatíte za dvoulůžkový pokoj bez 

televize a bez sociálního zařízení 170 korun za noc.

» pokračování na straně 3

Liberecký kraj z veřejných zdrojů hradí bydlení radních za ČSSD
pROBlém



2 Regionální občasník vydávaný politickým hnutím Starostové pro Liberecky kraj www.starostoveprolibereckykraj.cz

poveDLo Se nám
úspěchy starostů
ZeleNějšÍ sÍDlišTě V TuRNOVě
Ulice 5. května a Zborovská v Turnově se zazelena-
ly, stejně jako sídliště Přepeřská a Dělnická.  Na oba 
projekty získalo město dotace z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. V dubnu tak bylo ve měs-
tě vysazeno celkem 248 alejových stromů, dalších 
17, které na jaře nebyly v okrasných školkách 
k dispozici v požadovaných velikostech, bude vy-
sazeno na podzim. V červnu se bude pokračovat 
výsadbou keřů, v průběhu roku budou také vybu-
dovány mlatové cesty, dětská hřiště a budou osa-
zeny lavičky. 

láVKu u KORuNy OTeVřel OhňOsTROj
Devět měsíců, včetně zimní přestávky, trvala stav-
ba nové lávky U Koruny v Hrádku nad Nisou, která 
nahradila lávku poškozenou povodní v roce 2010. 
Nová lávka, která je zavěšena na ocelových lanech, 
byla vyprojektována tak, aby byla co nejvýše nad 
řekou. Nemá ani středový pilíř a i její rozpětí je větší 
než u původní lávky. Oblouk, který lávka tvoří, lano-
vá konstrukce i pilíře, na kterých jsou lana zavěše-
na, tvoří harmonický celek. Lávka U Koruny se stala 
ozdobou města a tomu odpovídalo i její slavnostní 
otevření 21. května, které zakončil komponovaný 
ohňostroj nazvaný Hvězdy nad řekou. Cenu za stav-
bu se během hledání dodavatele podařilo snížit 
na polovinu a činí 7,98 mil. Kč. Největší část této in-
vestice je hrazena z dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj na odstraňování povodňových škod.
 
sOuTěž K VýROčÍ
Letos si Turnov připomíná 740 let od první písemné 
zmínky o městě, která je datovaná květnem 1272. 
Při této příležitosti je vyhlášena výtvarná soutěž „Tur-
nov – moje město“ pro všechny věkové kategorie. 
Práce budou vystaveny v říjnu v rámci vyvrcholení 
oslav výročí města, tři nejlepší v každé kategorii zís-
kají věcné ceny. Uzávěrka soutěže je 20. září.

přeDNášKy pRO seNiORy
V květnu si turnovští senioři mohli vyslechnout dvě 
přednášky na téma „Jak se nestat obětí podvodu“, 
které pro ně připravila Městská policie Turnov ve spo-
lupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka. 

pOžehNaNá VlajKa 
V neděli 29. dubna slavnostně požehnal vlajku 
města Chrastava biskup Litoměřický Msr. Jan Ba-
xant. Vlajku k požehnání nesl za doprovodu po-
chodové kapely z polského partnerského města 
Lwówek Śląski velitel městské policie. Po mši a po-
žehnání vlajky pořádala Litoměřická diecéze velký 
piknik pro občany města.  

Na hřišTi se fiNišuje
Fotbalový areál v Chrastavě, který zničila předloňská 
povodeň, bude znovu sloužit. Slavnostní otevření 
se plánuje na neděli 24. června. Akce by se měli zú-
častnit předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta, 
primátor statutárního města Jablonec nad Nisou 
Petr Beitl, starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta. 
Vyvrcholením slavnostního zahájení provozu bude 
utkání TJ Spartak Chrastava – SK Baumit Jablonec, 
předcházet mu budou utkání mladších a starších 
žáků Chrastava – Hrádek n. N. a staré gardy Chras-
tava proti ženám FC Slovan Liberec.
Hřiště a celý fotbalový areál bylo opraveno s náklady 
dosahujícími výše 5 milonů korun, hrazených ze stát-
ní dotace (3 miliony ) a městem Chrastava z povod-
ňových darů (2 miliony). Fotbalový oddíl TJ Chrastava 
děkuje fotbalovým oddílům z Hrádku nad Nisou, 
Machnína a Krásné Studánky, u kterých našli chrasta-
vští  fotbalisté dvouletý popovodňový exil. 

semilšTÍ BuDujÍ KOmpOsTáRNu
Kácením stromů a odstraněním křovin byla v břez-
nu zahájena výstavba Komunitní kompostárny 
v Semilech. Nyní probíhají zemní práce na úpravě 
pláně a příprava podkladních vrstev v ploše areá-
lu. Komunitní kompostárna bude zpracovávat bio 
odpad technikou kontrolovaného mikrobiálního 
kompostování. Kapacita kompostárny by měla 
být  naplněna ze zelených ploch udržovaných 
městem, z parků a hřišť, ze  zahrad občanů a měst-
ských lesů.  Jedná se o trávu, listí a dřevní štěpku. 
Hotový kompost jako stabilní organické hnojivo 
bude použit ke hnojení městských ploch. Celkové 
náklady na vybudování kompostárny činí  10 mi-
lionů, akce je podporována z Fondu soudržnosti 
v rámci Operačního programu životního  prostředí 
dotací ve výši 9 milionů. 

KOlem sOuše se BRuslÍ BeZpečNěji
Silnice II/290 okolo vodní nádrže Souš po Smě-
davu se stala jednou z atraktivních a hojně vyu-
žívaných tras vyznavačů jízdy na in-line bruslích. 
Již dříve informovala Městská policie Desná brus-
laře o zásadách pohybu na bruslích. V poslední 
době bylo po celé délce komunikace umístěno 
svislé dopravní značení upozorňující na bruslaře 
a na směr jejich jízdy. Na bezpečnost sportovců 
se zaměřil i Hotel Montanie, který ve spolupráci 
s MP Desná zhotovil informační letáky pro bruslaře 
a také nabízí k zapůjčení reflexní vesty.

Sklárna oslavila 300 let
Nejstarší funkční sklárna na světě, kde se sklo vyrábí 

ručně, sídlí v Harrachově. Své výročí oslavila ve vel-

kém stylu. Sklárna Novosad a syn připravila Sklářské 

slavnosti, na které se sjelo na šedesát nejlepších 

sklářů z celé republiky. 

Součástí oslav je i výjimečná výstava harrachovské-

ho skla, která byla zahájena 16. května v Umělecko-

průmyslovém muzeu v Praze. Trvat by měla mini-

málně do 16. září a bude k ní vydána také speciální 

publikace o harrachovské sklárně nazvaná „Z nové-

ho světa do celého světa“. 

Obyvatelé Turnova, Mašova, Pelešan, Nudvojovic, Ka-

deřavce, Malého Rohozce, Dolánek a Bukoviny u Do-

lánek se mohou přihlásit do 9. ročníku soutěže „Roz-

kvetlý Turnov 2012“. Soutěží se ve dvou kategoriích: 

1) Výzdoba balkonů, oken a teras bytových
 jednotek
2) Výzdoba rodinných domů, jejich teras 
 a předzahrádek. 

Písemná přihláška do soutěže musí obsahovat: jméno 

a adresu soutěžícího, telefon nebo e-mail, označení 

kategorie, které se účastní, soutěžní návrh s přesným 

určením místa (např. číslo popisné), fotodokumen-

taci. Písemné přihlášky do soutěže přijímá do 31. 8. 

Městský úřad Turnov ( h.mala@mu.turnov.cz). 

Léto – ČaS poznat Svůj kraj… 
TuRNOV
V galerii Muzea Českého ráje v Turnově byla zahájena dlouho očekávaná výstava Jistíš mě? věnovaná horolezectví – sportovnímu fenoménu Českého ráje. Výstava po-
trvá do 30. září 2012 a představí návštěvníkům základy a historii horolezeckého sportu obecně, větší pozornost však bude věnovat právě místním dějinám, významným 

osobnostem, důležitým lokalitám a dalším aspektům českorajského lezení. Více informací hledejte na www.muzeum-turnov.cz

haRRaChOV
Harrachovské pivní slavnosti proběhnou 21.–22. července 2012 v areálu Sklárny a Minipivovaru Novosad a Syn. Zdejší světlý ležák František letos již podruhé získal Zlatou 

pivní pečeť, cenu za nejlepší české pivo se mu podařilo získat i vloni. Více informací hledejte na www.sklarnaharrachov.cz

liBeReC
Hudební festival Benátská noc svůj již 20. ročník přestěhoval z Malé Skály do sportovního areálu Vesec v Liberci. Jedna z největších hudebních akcí v republice proběhne 

27.–29. července 2012. Více informací hledejte na www.benatskanoc.cz 

jiZeRsKé hORy
Tradiční Anenská sklářská slavnost na Jizerce je naplánována na 28. července 2012. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, bál, tradiční výrobu i stánkový 

prodej. Za jasného počasí bude možné pozorovat Slunce, což bude doplněno výkladem fyzikálních dějů, které na naší nejbližší hvězdě probíhají. Na Jizerku bude zajištěna 

kyvadlová doprava z Kořenova. Více informací hledejte na www.dudovi.cz‚ www.jizerkyprovas.cz

lučaNy
Při příležitosti 100. výročí otevření kamenné rozhledny Bramberk se 29. července 2012 uskuteční Setkání na Bramberku. Organizátoři slibují bohatý program včetně 

občerstvení a hudby. Více informací hledejte na www.lucany.cz 

DOKsy – sTaRé splaVy
13. ročník Starosplavské pouti se bude konat 30.  července 2012 v obci Staré Splavy. Bohatý program zahájí příjezd Jezerní královny. Více informací hledejte na www.doksy.com

haRRaChOV
Tradiční krkonošský hudební festival Keltská noc proběhne 10.–11. srpna 2012 v areálu velkých skokanských můstků. Více informací hledejte na www.keltskanoc.cz

syChROV
U příležitosti tradiční akce Skotské hry na zámku Sychrov proběhne 25. srpna 2012 také 6. setkání historických automobilů výhradně britské výroby.  

Více informací hledejte na www.automuzeum.cz

VRaTislaViCe NaD NisOu
19. ročník Ferdinand Porsche Festivalu se uskuteční 31. 8.–2. 9. 2012 přímo v rodišti Ferdinanda Porsche v Liberci-Vratislavicích n. N. Jde o největší setkání klasických 

sportovních automobilů Porsche. Více informací hledejte na www.porsche-club.cz

semily
7.–8. září 2012 bude park Ostrov v Semilech hostit tradiční dožínkové slavnosti Semilský pecen. Více informací hledejte na www.cesky-raj.info

Secesní most přes Jeřici, jenž byl pýchou Chrasta-

vy a který vzala voda v srpnu 2010, znovu spojí oba 

břehy řeky. Nový most, jehož výstavba byla nedávno 

zahájena, bude mít takové parametry, aby dokázal 

povodním odolat. Zároveň ale budou zachovány ně-

které původní prvky, jako jsou zábradlí a lampy. Hotov 

by měl být do konce roku.

novÝ moSt 

Stavební práce už začaly.

ROzkvetlý 
tuRnOv

Ve sklárně vaří i své pivo.

víSka je opět víSka!

Obyvatelé části Chrastavy zvané Víska mají co slavit, a to 

hned několikanásobně. Lidé z několika domků stojících 

podél rozbité silnice, přilepených pod les a od Chrasta-

vy poměrně vzdálených, měli totiž problém s názvem 

místa, kde žili. Odjakživa byli přesvědčeni, že žijí ve Vís-

ce. Před nedávnem ovšem úřední šiml objevil, že podle 

katastrálních map je městská část Víska ve skutečnosti 

Novou Vískou – přestože se stejně jmenuje další Nová 

Víska spadající pod Novou Ves.  Zmatek nad zmatek ře-

šili obyvatelé po svém a na směrové tabuli přelepovali 

slovo „Nová“ tak, aby zůstala jenom stará dobrá Víska. 

Naštěstí se do věci vložil tajemník městského úřadu 

Chrastava Ing. Miroslav Chvála. „Panu tajemníkovi se 

podařil husarský kousek, objevil totiž takzvaný pí-

semný operát, který přebíjí katastrální mapu, kde je 

uveden název Víska,“ pochvaluje si starosta Chrastavy 

Michael Canov. Lidé z Vísky tak už nemusí nic přelepo-

vat, na začátku jejich vesnice je od května opět správ-

ná cedule s názvem Víska. 

Spolu s navrácením jména se ale lidé z Vísky dočkali 

i hmotnějších „dárků“. Rozbitý tankodrom, který jen 

vzdáleně připomínal komunikaci, nahradila fešná as-

faltka. Součástí opravy silnice byla také rekonstrukce 

vodovodu po rovných sto letech – náklady 2,4 mili-

onu nesla SVS a. s. Náklady za opravu silnice v hod-

notě 7,1 milionu sice nese město, ale jsou rozloženy 

ve splátkách bez navýšení o inflaci či úrok. Město na-

víc usiluje o dotaci z Fondu solidarity z Evropské unie.  

Cedule s nápisem Nová Víska už nebrnká na nervy obyvatelům obce. Vše je, jak má být. 
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odpovědné hospodaření libereckého kraje 
bez dalšího zadlužování
· Prosazení otevřených veřejných zakázek jako

 prostředku k úsporám veřejných peněz

· Zastavení nesystémových dotací

Průhledné a zodpovědné rozhodování
libereckého kraje
· Zveřejňování všech smluv, dokumentů

 a finančních toků na webu kraje

· Podklady pro jednání zastupitelstva jsou

 veřejný dokument

· Jasný systém pro fungování krajských firem

 a společností

VOLEBNí PROgRAM STAROSTů PRO LIBERECKý KRAJ
BUDE VyCHáZET Z TěCHTO PěTI ZáKLADNíCH TEZí:

liberecký kraj vstřícný ke svým obyvatelům
· Obce, občané, neziskový sektor

 a zaměstnavatelé jsou naši partneři

· Jasná pravidla pro rozhodování

 o grantových programech

· Podpora veřejné dopravy

obnova majetku libereckého kraje
· Investice do škol, zařízení sociálních služeb

 a nemocnic jako priorita rozpočtu

· Efektivní opravy krajských silnic

odstranění škod na majetku kraje
způsobených povodní v roce 2010

Bydlení pro krajské radní
» pokračování ze strany 1

Pravděpodobně přitom nemáte k dispozici služební automobil Škoda Super jako naši radní, pak byste se totiž 

nejspíš rozhodli jet raději domů. Kam? Podle obchodního rejstříku bydlí například Radek Cikl (ČSSD) v Tanvaldu, 

což je podle plánovače tras ve vzdálenosti od sídla krajského úřadu (www.mapy.cz) 25 km a 32 minut dlouhá 

jízda. Jaroslav Podzimek (ČSSD) má bydliště v Jilemnici (59 km/55 min), Stanislav Eichler (ČSSD) v Českém Dubu 

(22 km/20 min). Zdeněk Bursa (ČSSD), na jehož návrh se nedávno pořizoval pátý byt za cenu 2 360 000 Kč, žije 

podle rejstříku v Zásadě, což je 27 km a 26 minut od Liberce. Nu, a Martin Sepp má bydliště v Liberci, plánovač 

ukázal v jeho případě vzdálenost od Krajského úřadu 4,3 km a dojezdový čas 6 minut! Přesto i on z nějakých 

důvodů služební byt mnohokrát využil…

Bydlení v centru města – a za stovku za noc!

Kolik nás to stálo
Marek Pieter si dal práci i s vyčíslením nákladů za byty a příjmů, které z nich kraj měl. Jak tedy byly byty v období 

2009 až 2011 využity? Radek Cikl přespal celkem 157x a do krajské pokladny přispěl částkou15 700 Kč. Jaroslav 

Podzimek 107x a zaplatil 10 700 Kč, Stanislav Eichler 120x a zaplatil 12 000 Kč. Martin Sepp potřeboval byt v Liber-

ci (!) 90x a stálo ho to celkem 9 000 Kč. Příjem z těchto „pronájmů“ tedy za zmíněné období činil celkem 47 400 Kč, 

přičemž za elektřinu, teplo, vodu a režii zaplatil úřad 365 000 Kč. Ubytování radních a hejtmana nás tedy mezi 

lety 2009 a 2011 stálo celkem 317 600 Kč. Což je částka, která může řádně naštvat všechny ty, kdo se každodenně 

vlastním autem nebo autobusem dopravují do zaměstnání, vzdáleného mnohdy více než půl hodiny jízdy. 

„Není žádný důvod pro zajišťování ubytování krajským radním a navíc za nestandardní ceny,“ shrnuje Marek Pieter. 

„Pokud v krajských volbách uspějeme, tuto praxi zrušíme a navrhneme buď prodej, nebo komerční pronájem  bytů.“

Spěch se může vymstít
Zatím to ale vypadá, že podmínky soutěže připravené vedením kraje mohou nejlépe vyhovovat jedné velké 

společnosti, která tak získá v budoucnosti na dopravu v kraji monopol. Což je situace, která je pro zadavatele 

vždy nevýhodná a dopravu by mohla prodražit. Připomeňme, že zadavatelem je v tomto případě Liberecký kraj, 

hospodařící s veřejnými financemi, tedy penězi nás všech daňových poplatníků!

Líbí – nelíbí
V souvislosti s přísnými, ne-li diskriminačními podmínkami tendru, působí zvláštně také fakt, že 30 procentní 

váhu při posuzování nabídek uchazečů bude mít subjektivní názor hodnotící komise.  

„O vítězi nerozhodne nabídnutá cena, což by bylo logické, ale také subjektivní názor komise. A podle zkušeností 

s podobně nastavenými zakázkami je subjektivní kritérium do podmínek hodnocení uplatňováno jako pojistka 

proti nepředvídatelnému vývoji soutěže. Je tam prostě velký prostor vybrat si toho, koho budou sami chtít, bez 

ohledu na objektivní podstatu nabídky,“ řekl pro LD Martin Půta.

Podle něj by bylo nejvhodnější zadání soutěže přepracovat a s jejím vypsáním počkat až po podzimních 

krajských volbách. Zvláště v souvislosti s podezřeními posledních týdnů, která se týkají právě veřejných 

zakázek a jejich směřování na předem domluvené firmy a objevují se v jiných krajích, by bylo vhodné 

podmínky tendru projednat například se obcemi Libereckého kraje, které na zajištění dopravní obslužnosti 

přispívají částkou 90 korun ročně na obyvatele. Výsledek tendru totiž ovlivní rozpočet Libereckého kraje 

pro další tři volební období, a proto by se jeho přípravě a stanovení zadávacích podmínek měla věnovat 

maximální možná pozornost. Vzhledem k tomu, že se kvapem blíží a dělí nás od nich také dva letní měsíce 

dovolených, nebylo by tentokrát od věci skutečně zpomalit.

» pokračování ze strany 1

PodPorují nás

česKá lÍpa

Ing. Jaroslava Petrboková
Česká Lípa, starostka Svoru 1990–
2010, nyní vedoucí odd. st. úřadu

Mgr. Tomáš Vlček
Česká Lípa, 2. místostarosta

česKOlipsKO

Věra Ambrožová
Bezděz, starostka

Ing. Eva Burešová
Doksy, starostka

Milan Dvořák,
starosta, Hamr na Jezeře 

Stanislav Havlín
Okna, starosta

Ladislav Chvojka
Zahrádky, starosta

Hana Jelínková
Ždírec, starostka

Jiřina Kábelová
Pertoltice p. Ralskem, starostka

František Kaiser
Mimoň, starosta

Andrej Karcub
Tuhaň, starosta

Iva Kreisingerová
Zákupy, místostarostka

Jaroslav Křupala
Vrchovany, starosta

Ing. Radek Lípa
Zákupy, starosta

Ing. Jan Mečíř
Stružnice, starosta

Šárka Němečková
Velenice, starostka

Tomáš Novák
Dubá, místostarosta

Ing. Ivan Pastorek
Brniště, starosta

Jindřiška Gabrielová Peprná
Blatce, starostka

Martin Píša
Tachov, starosta

Jana Procházková
Skalka u Doks, starostka

Jiří Rýdl
Jablonné v Podještědí,
místostarosta

Ing. Karel Schreiner
Jestřebí, starosta

Hanka Steidelová
Bohatice, místostarostka

Mgr. Zdeňka Šepsová
Dubá, starostka

Bc. Jaroslava Tomanová
Bohatice, starostka

Josef Vítek
Chlum, starosta 

fRýDlaNTsKO

Milan Götz
Kunratice, starosta

František Kryšpín
Habartice, starosta

Pavel Novotný
Jindřichovice pod Smrkem,
starosta

Viktor Podmanický
Pertoltice, starosta

Vladimír Stříbrný
Heřmanice, starosta

Mgr. Radoslava Žáková
Nové Město pod Smrkem,
místostarostka

jaBlONeC

Mgr. Soňa Paukrtová
senátorka za Jablonecko
a Semilsko

Mgr. Petr Tulpa
Jablonec n. N., nám. primátora

jaBlONeCKO

Ing. Pavel Branda, PhD.
Rádlo, místostarosta

Jiří Černý
Zlatá Olešnice, starosta

Mgr. Daniel David
Janov nad Nisou, starosta

Ing. František Chlouba
Rychnov u Jablonce n. N.,
starosta

Luboš Marek
Kořenov, starosta

Jan Miksa
Josefův Důl, starosta

Marek Pieter
Desná, starosta

Jiří Řešátko
Lučany nad Nisou, starosta

Zdeněk Vedral
Velké Hamry, místostarosta

liBeReC

Ing. Vladimír Boháč
Liberec, předseda Krajského
sdružení ČSTV Liber. kraje

RNDr. Michal Hron
Liberec, daňový poradce,
náměst. primátora (1990–1994)

Lukáš Pohanka
Vratislavice nad Nisou, starosta

Bc. Jiří Šolc
Liberec, náměstek primátorky

doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
člen Rady stat. města Liberec

liBeReCKO

Ing. Michael Canov
Chrastava, starosta

Ing. Jiří Formánek
Bílý Kostel nad Nisou, starosta

Eva Guttmannnová
Rynoltice, starostka

Bc. Josef Horinka
Hrádek n. Nisou, místostarosta

Jana Mlejnecká
Chotyně, starostka

František Pospíšil
Bílá, starosta 

Martin Půta
Hrádek nad Nisou, starosta

Antonín Samek
Hodkovice nad Moh., starosta

Ing. Václav Sodomka
Paceřice, starosta

Ing. Pravoslav Svačinka
Kryštofovo Údolí, starosta

Jiří Svoboda
Janovice v Podještědí, starosta

Jana Švehlová
Proseč p. Ještědem, starostka

Jaromír Tichý
Oldřichov v Hájích, starosta

Zita Václavíková
Chrastava, místostarostka

Ing. Leona Vránová
Šimonovice, starostka

NOVOBORsKO

Mgr. Jaromír Dvořák
Nový Bor, starosta

Ing. Kateřina Jonáková
Svor, starostka

Bc. František Kučera
Kamenický Šenov, starosta

Jiří Löffelmann
Skalice u České Lípy, starosta

Josef Lukavec
Velký Valtinov, starosta

Karel Minařík
Kunratice u Cvikova, starosta

Bohumil Mráček
Chotovice, starosta

Marcela Novotná
Nový Oldřichov, starostka

Martina Rašínová
Polevsko, starostka 

Ing. Stanislava Silná
Nový Bor, místostarostka

Jan Sviták
Prysk, starosta

Ing. Petr Ullrich
Radvanec, starosta

Jiří Vosecký
Okrouhlá, starosta

semilsKO

Lenka Cincibusová
Košťálov, místostarostka

Stanislav Doubek
Bozkov, starosta

Mgr. Jan Farský
Semily, starosta

Ing. Tomáš Franc
Roprachtice, starosta

František Hanyš
Veselá u Semil, starosta

Zbyněk Hartig
Jestřabí v Krkonoších, starosta

Mgr. Petr Hlůže
Jesenný, starosta

Jana Holcová
Mříčná, starostka 

Milan Klikar
Stružinec, starosta

Ing. Vlastimil Kraus
Syřenov, starosta

Ing. Jaroslav Křapka
Háje nad Jizerou, starosta

Marie Kynčlová
Nová Ves nad Pop., starostka

Dalibor Lampa
Benešov u Semil, starosta

Ing. Miloslav Louma
Železný Brod, místostarosta

Ing. Miloslav Martin
Horní Branná, starosta

Vladimír Mastník
Lomnice nad Pop., starosta

Jindřich Matura
Vysoké nad Jizerou, starosta

Ing. Petr Matyáš
Rokytnice nad Jizerou, starosta

Ing. Jaroslav Mejsnar
Benecko, starosta

Leoš Mejvald
Martinice v Krkonoších, starosta

Lena Mlejnková
Semily, místostarostka

Hana Růžičková
Paseky nad Jizerou, starostka

Milan Rychtr
Vítkovice v Krkonoších, starosta

Osvald Süss
Roztoky u Jilemnice, starosta

Vladimír Svoboda
Bělá, starosta

Jiří Ulvr
Studenec, starosta

Ing. Marcela Volšičková
Semily, místostarostka

Eva Zbrojová
Harrachov, starostka

TuRNOVsKO

Ing. Karel Bičík
Pěnčín, starosta

Ing. Milena Bílková
Rakousy, starostka

Jaroslav Červa
Kobyly, starosta

Marcela Červová
Kacanovy, místostarostka

Jaroslava Kvapilová
Sychrov, starostka

Ing. Petr Lelek
Svijany, starosta

Antonín Lízner
Příšovice, starosta

Jaroslav Louda
Troskovice, starosta

Oldřich Loutchan
Kacanovy, starosta

PhDr. Hana Maierová
Turnov, starostka

Lenka Malá
Tatobity, starostka

Zdeňka Nejedlá
Rovensko pod Troskami, starostka

Michal Rezler
Malá Skála, starosta

Ing. Luděk Sajdl
Přepeře, starosta

Vlasta Špačková
Karlovice, starostka

Vladimír Viták
Lažany, starosta

Seznam platný k 8. červnu
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Eva Burešová: Doksy ji berou u srdce
„ze začátku si leckde mysleli, že z Doks poslali nějakou referentku,“ vzpomíná na své první 
starostovské zkušenosti mladá a půvabná eva Burešová.

Baví vás ovlivňovat věci veřejné, nebo to považu-
jete spíš za službu?
Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Službu bych 

mohla dělat za přepážkou na 8 hodin. Práce starosty 

není služba, je to zábava, jednou jste nahoře, jednou 

dole, ale musíte hrát dál a užívat si to. Hlavně tuto prá-

ci můžete dělat jen tam, kde vás to baví a kde máte 

ráda lidi. Já Doksy miluji, přestože jsem tzv. „naplave-

nina“, našla jsem tu v 18 letech svůj opravdový domov 

a neumím si představit, že bych žila nebo starostovala 

někde, kde mě to nebere u srdce. 

Co vás do komunální politiky přivedlo?
Byla to chuť po změně, když jsem z jedné německé fir-

my přešla na městský úřad jako projektová manažerka. 

To bylo v roce 2004 a práce mě natolik pohltila, že jsem 

si uvědomila, že projekty se nedají psát jenom hlavou, 

ale také srdcem. Začalo mě tedy zajímat vše, co s roz-

vojem města souvisí, a to je i politika. Proto jsem také 

vstoupila do místního sdružení ODS, kde jsem byla asi 

4 roky. Tam jsem si nezvykla na stranická nařízení, kost-

natost celého systému a hru na velkou politiku. Taky 

nejsem typ, co rád dělá křoví a říká, co se od něj čeká, 

a tak jsem členství ukončila ke konci roku 2010.

Proč kandidujete do krajského zastupitelstva
a proč zrovna za SLK?
Myslím, že funkce kraje, tak jak je lidem podávána, se 

přeceňuje. Kraj není nic jiného než servis pro jeho ob-

čany a hlavně obce a města, a podle toho by se měli 

jeho političtí zástupci i úředníci chovat. Jenže se mi 

zdá, že je někdy kraj zneužíván k individuálním potře-

bám či prezentaci než k obecným zájmům.

Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro mě 

znamená tým zkušených lidí, tedy starostů. My se 

nemůžeme skrývat za celostátní témata, nemůžeme 

mít schodkové rozpočty, nemůžeme mít zadluženou 

obec, nemůžeme mít předražené zakázky, protože 

na ně nemáme, nemůžeme si rušit školy a zakládat 

kongresová centra… Musíme přemýšlet jako podni-

katel – za málo peněz hodně muziky. 

SLK mi nikdy neříkalo, co mám dělat, co mám říkat, jak 

mám hlasovat a že se musím stát členem. Prostě jsem 

mezi ně mohla začít chodit, brát si rady, mluvit jim 

do věcí, do kterých by mi nic nemělo být, a nikdo mě 

nevyhodil. To mi bylo sympatické, a tak jsem zůstala.

Co chcete měnit či zlepšovat?
Mé hlavní téma vyplývá z mých zkušeností a troufám si 

říci i znalostí – regionální rozvoj, strategické plánování, 

dotační systém, veřejné zakázky a cestovní ruch. Napří-

klad chci vytvořit akční a střednědobý reálný (!) plán 

rovnoměrného (!) rozvoje kraje. Je toho hodně… 

Patříte k nejmladším kandidátům. Necítíte to jako 
handicap? 
Naopak! Cítím to jako velké plus. Mám nějaké zkuše-

nosti, ale zároveň jich nemám tolik, aby mi braly iluze 

a nadšení, či mě předem ovlivňovaly k úvaze „tohle 

jsme zkoušeli a nešlo to“. Taky s ohledem na svůj věk, 

zkušenosti a vzdělání nemám strach o svoji budouc-

nost. Což je nadnášející pocit. Můžete říct a udělat, co 

považujete za nejlepší, a ne to, co se od vás čeká, aby 

se pod vámi náhodou nezačalo „houpat křeslo“. 

Město Doksy si za vašeho vedení pronajalo Mácho-
vo jezero. Proč vlastně, co tím získá?
Máchovo jezero je krajem velmi opomíjená záležitost. 

Poprvé v historii má město nějaký právoplatný vztah 

k jezeru a může tedy ovlivňovat jeho další využití 

ve vztahu k rozvoji cestovního ruchu, ale také zacho-

vání této přírodní krásy.

Čistotu vody chceme mimo jiné zlepšit tím, že do je-

zera nasadíme dravé ryby. Voda se musí sledovat, její 

čistotu ovlivňuje také stav přítoků. Všechna opatření 

ale stojí peníze a na to jenom město nemá. Spolupra-

cujeme proto i s agenturou. 

Jak (a kdy vlastně) odpočíváte? 
Odpočívám nejraději aktivně. Neumím se válet u televize 

či jezera, přišlo mi to vždycky škoda času a mozek vypne 

hůř, než když ho zaměstnáte soustředěním se na fyzic-

kou zátěž. Snažím se volný čas trávit s dcerou Kristýnkou, 

která to se mnou neměla první rok starostování vůbec 

jednoduché. Naštěstí i ona má spoustu koníčků a zájmů, 

takže když už se sejdeme s volným večerem či víkendem, 

tak jedeme na výlet, na kolo, na brusle, na lyže, na tenis 

a úplně nejraději si sjet nějakou řeku.

Starostové se podle Evy Burešové nemohou skrývat za 

celostátní témata, nemohou mít schodkové rozpočty.

přeDsTaVujeme čleNy slK

CELý ROZHOVOR S INg. EVOU BUREŠOVOU ČTěTE NA www.STAROSTOVEPROLIBERECKyKRAJ.CZ. Dozvíte se, jak „rozpohybovala“ městský úřad a jaký „level“ je pro ni krajská kandidatura.

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. Tato dřevěnka stojí:

a) v Liberci na Ještědské ulici
b) v ulici Mikovcova v České Lípě
c) ve skanzenu v Jinřichovicích pod Smrkem 

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. U Hamru na jezeře stojí zřícenina hradu:

a) Děvín
b) Tolštejn
c) Ralsko

3. Šavlozubý tygr na vás útočí:

a) v Dinoparku v Libereckém Obchodním centru Plaza
b) na výstavě „Liberecký kraj v pravěku“ v muzeu v Liberci
c) na zámku v Bělé pod Bezdězem v expozici prehistorie

4. Na tuto sochu prší:

a) z rozstřikovačů na rozptylové loučce Libereckého krematoria
b) z hadice na zahradě sochaře Pavla Opočenského v Turnově
c) po bouřce v lázeňském parku v Libverdě

starostové pro liberecký kraj 
jsou na facebooku! Staňte se přáteli!

nenašli jste ve své schránce předchozí (3) 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.


