
1

Všichni tvrdili, 
že to nejde. Ale 

Michael Canov vytrval. Tak dlouho bojoval 
za Chrastavu bez videoloterijních terminá-
lů, až se mu to podařilo. Dnes je šestitisíco-
vé město bez jediného přístroje. 

Videoloterijní terminály povolovalo Ministerstvo fi-

nancí a dlouhá léta se myslelo, že do jejich umístění 

nemají obce co mluvit. Radnice s tím nesouhlasila 

a vydala vyhlášku, která provoz terminálů na svém 

území regulovala. Věc se dostala až k Ústavnímu sou-

du, který dal Chrastavě za pravdu – „Je přirozeným 

právem samosprávy hovořit do toho, co na jejím úze-

mí bude umístěno,“ uvedl tehdy generální sekretář 

Ústavního soudu Tomáš Langášek. 

Problém nastal v tom, jak naložit s již dříve povole-

nými přístroji. I tady se ukázala iniciativa Michaela 

Canova (SLK) jako správná. Bombardoval minister-

stvo žádostmi, až ho dohnal k aktivitě. Povolení 

byla odebrána. „Dohodlo se se všemi provozovateli 

na ukončení provozu všech videoterminálů na ne-

povolených místech v Chrastavě. Kromě tří míst, 

‚U Plaváčka‘, ‚U Marušků‘ a ‚U Jeřice‘ je Chrastava bez 

hazardu. A rozhodovat o něm bude jen a pouze 

zastupitelstvo města Chrastava, nikoli ministerští 

úředníci,“ dodal šťastný starosta.

Chrastava vyhrála válku s hazardem

Náš kraj • Náš domov

mosty se prodraží
Rozum zůstává stát nad 
tím, jak se Liberecký kraj 

vyrovnává s následky loňských povodní. 
Ty poškodily na našem území kilometry 
silnic a desítky mostů. Čekali byste, že té-
měř rok a čtvrt po katastrofě bude alespoň 
něco opraveno? Omyl. Sociálnědemokra-
tické vedení kraje vrší jednu chybu za dru-
hou. Nejprve je klepl přes prsty Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže, když zjistil, 
že zadání zakázky na opravu 50 mostů 
bylo diskriminační. Kraj tedy vypsal soutěž 
na každý most zvlášť. Brzy se ukázalo, jak 
dobří hospodáři mezi krajskými politiky 
sedí: nově vysoutěžené ceny jsou téměř 
o polovinu dražší. Přitom jde o stejnou za-
kázku, jen rozdělenou na více akcí.

Liberecký kraj – domov
pro více něž 430 000 lidí

Co si lze představit pod pojmem Liberecký kraj? 
To je různé.  Zavedené politické strany pod tímto 
pojmem vidí prostor pro uchopení moci, někteří 
politici vnímají náš kraj jako „dostupná koryta“, 
o která stojí za to se naplno „porvat“. Pak jsou tu 
firmy a různá zájmová uskupení. Ta vnímají kraj 
jako prasátko nadité miliardami korun. 
Pro starosty měst a obcí je kraj servisní institu-
cí, která má v první řadě zajišťovat pomoc ob-
cím v jejich péči o lidi a fungování veřejných 
služeb. Zůstává otázkou, co od Libereckého 
kraje očekávají občané, kterých zde žije více 
než čtyři sta třicet tisíc…

václav horáček
krajský zastupitel, 
poslanec PS PČR

Chybí vám peníze? Kraji ne. Zbytečně vyhazuje 32 milionů!
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To, že budeme jezdit po mostech, které se nerozpadnou, bude stát o 32 milionů víc! » více na straně 2

Michael canov před chrastavskou restaurací, z které k 1. listopadu odvezli hrací automaty

Videoterminály si radnice nepřála. Navzdory ministerstvu jí dal soud za pravdu.
Jako vzor si Chrastavu vzala řada měst, která dosud 

s blikajícími přístroji marně bojovala.  Již mají nástroj, 

jak s nimi zatočit. Teď se teprve ukáže, jak to místní sa-

mosprávy s regulací automatů ve skutečnosti myslí.

Nemluvňata 
v zastupitelstvu

Každý z nás viděl film 

Kmotr. Stejnou „rodinou“, 

podobnou té Vita Corleona, je i naše sociálnědemo-

kraticko-komunistická vláda Libereckého kraje. Vše, 

co potřebuje odhlasovat, má předem tiše domluvené. 

Podstatné věci zaznívají nejspíš v zákulisí, neboť během 

zastupitelstva bratrstvo uschlé růže prakticky nemluví. 

Tato „nemluvňata“ jen jako naučení panáci zvedají ruce, 

přesně jak jim velí stranická věrchuška. Neptají se na ná-

zor druhých, nediskutují. Co si o návrzích myslí opozice, 

je nezajímá, nechají ji v klidu vymluvit a pak jen udělají 

to, k čemu sem přišli: hlasují. 

Návštěva zasedání zastupitelstva Libereckého kraje je 

návratem do 70. let minulého století. Do šedých sak na-

vlečení rudí panáci, nafouklí svou arogancí, zahřátí ještě 

teplými tituly ze soukromých vysokých škol, kteří často 

netuší, o čem zrovna hlasují. Může jim to být jedno. Co 

se odhlasovat má, to se odhlasuje. Nikdo nad tím nemá 

kontrolu, nikdo to nevidí. 

I za cenu toho, že by to bylo pro diváky velkým šokem,  

Slk prosazuje, aby byla jednání zastupitelstva 
natáčena a uveřejněna na internetu.

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

Porcování 
krajského medvěda
... na str. 3

Chrastava 
vs. povodně
... na str. 2

téma
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Stejná zakázka. Jen o 32 milionů dražší

Hrádecké podzemí vydalo svá tajemství – vampýra z Albánie

kostru podivně pohřbeného muže objevili archeologové při revitalizaci centra hrádku nad Nisou

Rumunsko má svoji 
Transylvánii s hrabě-

tem Drákulou, Češi se spokojí sice s méně 
známým, ale zato opravdovějším upírem. 
Našel se v Hrádku nad Nisou, ležel po-
hřben tváří v zemi za zdí hřbitova a kostra 
vykazovala takzvané „protivampyrické“ 
znaky. Muž, který do českých zemí při-
šel ve 14. století pravděpodobně z území 
dnešní Albánie, byl podle vědců považo-
ván ve své době za vampýra. 

Za upíra, démona nebo služebníka ďábla tehdy mohl 

být označen kdokoliv, kdo se nějak vymykal. Třeba 

chováním, vzhledem nebo skutky, jež konal. To bylo 

nakonec důvodem, proč byl pohřben bez rakve v ne-

posvěcené půdě, tváří dolů a hlavu a chodidla měl 

zatěžkán kameny. Tato opatření měla zabránit, aby 

později vstal z mrtvých. Jakkoliv se nám tyto způsoby 

zdají barbarské, v silně věřícím středověku bylo něco 

takového samozřejmostí. 

Aureola čehosi tajemného však nepramení ze způso-

bu pohřební, ale z toho, že se kostra do dnešních dnů 

dochovala v perfektním stavu, má jít dokonce o nej-

lépe zachovaný skelet z té doby. Kuriozní je, že jen 

dvacet centimetrů nad ní desítky let jezdila auta. Vy 

si upíra z Hrádku budete moci prohlédnout již brzy. 

Radnice ho plánuje v roce 2012 vystavit. 

Zatím stojí za návštěvu i nedaleké náměstí, při jehož 

revitalizaci byl vampýr objeven.

Když jsem slyšel vrtulníky, byl jsem šťastný
Starosta Chrastavy o boji s povodní a s nezájmem kraje. Pomohla intervence prezidenta?

Rok 2010 měl být 
pro starostu Chras-

tavy Michaela Canova dobou spojenou 
s významným životním jubileem. Místo 
vzpomínek na oslavy padesátých naroze-
nin však tento rok starosta vnímá jako nej-
větší tragédii, jaké kdy byl svědkem. A s ná-
sledky povodní bojuje dodnes.

Jak To Tehdy začalo? 
Když přišla první vlna, bylo to v noci a popravdě jsme 

si mysleli, že to nějak zvládneme. Už v tomto čase 

jsme se pokoušeli některé lidi z ohrožených oblastí 

evakuovat. Ale často si i oni mysleli, že situace není 

tak vážná, a evakuaci odmítali. 

Michael caNov
starosta města Chrastava

Narodil se v roce 1960, vystudoval VŠCHT 

Pardubice a MFF UK Praha.

Starostové chtějí rovnější daně
Konec zvýhodňování velkých měst na úkor malých! To 

je vzkaz tisícovky starostů a zástupců obecních samo-

správ vládě během pokojné demonstrace v Praze kon-

cem letošního září. Čtveřice velkých měst Praha, Brno, 

Plzeň a Ostrava dnes využívají zvláštní přepočítací koe-

ficient přerozdělení daní na jednoho obyvatele. Pražská 

radnice tak za jednoho svého občana dostává od státu 

4,5krát víc než za občana malé obce kdekoliv v ČR. Ten-

to nepoměr způsobuje, že mnohá malá města leckdy 

nemají ani na svůj základní provoz – vybudovat chod-

ník, čističku odpadních vod nebo zateplit školu je pro 

ně takřka nemožné. Spravedlivější rozpočtové určení 

daní, které starostové malých obcí a měst prosazují, by 

tento nepoměr snížilo.

Návrh novely zákona počítá s tím, že by koeficient byl 

snížen na 3. Čtyřka velkých měst by tedy dostávala troj-

násobek částky než ostatních 6 241 obcí. Ale ani to se 

jim nelíbí. V součtu by metropole přišly o 5 miliard, ty 

jim však vláda přislíbila přechodně kompenzovat. Sta-

rostové pro Liberecký kraj podporují novelu zákona 

a trvají na jejím urychleném přijetí. 

„Jsme přesvědčeni, že tento návrh je spravedlivější než 

dosavadní systém přerozdělení, kdy byla zvýhodněna 

4 největší města na úkor všech ostatních obcí. Návrh 

ministerstva tento nepoměr částečně narovnává,“ vy-

světluje předseda hnutí SLK Martin Půta. 

Co by to v praxi znamenalo? Například Hrádek nad 

Nisou by ročně získal z daní o 14,5 milionu korun 

více. Polepšily by si všechny obce do 10 000 obyva-

tel. V demonstračním průvodu, který se táhl Prahou, 

tak byli zástupci asi 30 obcí z Libereckého kraje. Mezi 

přítomnými byl například předseda SLK Martin Půta 

(Hrádek nad Nisou), místopředsedové SLK Michael 

Canov (Chrastava) a Jiří Vosecký (Okrouhlá). Dále byly 

zastoupeny obce Semily, Jesenný, Benešov, Bozkov, 

Bílý Kostel nad Nisou, Kryštofovo Údolí, Lomnice nad 

Popelkou, Železný Brod či Košťálov.

„My, starostové malých obcí, jsme přesvědčeni, že 

hospodaříme lépe než leckterá velká sídla. Jsme pod 

neustálým dohledem občanů, kteří nás osobně zna-

jí, nikdo z radnice nezůstává anonymní. Názorným 

příkladem, že ve velkých městech to tak nefunguje, 

jsou některé předražené veřejné zakázky v Praze,“ ar-

gumentuje Ludmila Bubeníková, starostka obce Velká 

Polom, která je právě tímto nespravedlivým přerozdě-

lením daní postižena.

kdy JSTe zJiSTili, že Se JedNá o předehru 
k MNoheM TragičTěJší událoSTi?
Už během průběhu první vlny začaly chodit první in-

formace, že nás pravděpodobně čeká druhá a možná 

silnější vlna. Že ale dojde k takhle rozsáhlé devastaci 

města, to neočekával vůbec nikdo.

kdo váM v prvNích chvílích 
NeJvíce poMohl? 
Zásadní byla pomoc české armády. Když jsem slyšel 

první vrtulníky, byl jsem šťastný, že přichází záchrana 

pro mnoho lidí, kteří stáli často na střechách a dou-

fali v zázrak. Výrazně se mi svým hrdinstvím zapsal 

do paměti i místní bagrista Josef Kučera, který na lo-

patě svého bagru pomáhal dostat lidi z domů nebo 

třeba i ze střech autobusového nádraží. Jen on sám 

takhle zachránil nejméně dvě stovky lidí. 

Je už vyčíSleN koNečNý účeT 
za povodNě? a kdy bude vše opraveNo?
Přibližná celková škoda způsobená povodní se odha-

duje na jednu a půl miliardy korun. Odstraňování všech 

následků potrvá minimálně ještě několik let. Velice dů-

ležitá je oprava komunikací. Ty jsou vždy tepnou každé-

ho města a zároveň největším problémem. 

v chraSTavě Se NěkTeré SilNice Již 
opravily, JiNé Ne. proč?
Protože některé vlastníme my jako obec, ty jsme opra-

vily nebo se opravují. Nejdůležitější silnice přetínající 

město ale vlastní kraj. Téměř rok se vedení kraje ne-

mělo k tomu, aby problém řešilo. Dokonce původně 

nezažádalo ani o dotace na opravu těchto komunika-

cí s tím, že nemá na padesátiprocentní spoluúčast. Až 

po osobní intervenci prezidenta ČR Václava Klause se 

začíná vytvářet nějaké řešení.

zNaMeNá To, že hlavNí chraSTavSké 
Tahy Se dočkaJí opravy?
Ano, ale určitě ne tento rok, to už se nestihne. Kraj 

nakonec zažádal o dotace pouze na asi polovinu po-

třebných komunikací. Pro Chrastavu to znamená jed-

nu silnici, od nádraží po Novou Ves. 

ale Ta už Se opravuJe? 
Ale kdepak! Teď pod ní dělá SČVK vodovodní sítě. Už 

to bude skoro hotové, udělá se provizorní povrch 

a na jaře se to snad znovu rozkope, aby se konečně 

takhle hlavní silnice opravila.

To Je  škoda, když už Se Na Ní pracuJe?
Ideální by samozřejmě bylo, kdyby to navazovalo. 

U oprav, které dělá obec, to tak je. 

a co oSTaTNí poNičeNé SilNice?
Na Vítkov a Andělskou Horu bohužel kraj nepodal ani 

žádost o dotaci. A termíny pro podání žádostí jsou 

pryč. Velmi si přeji, aby se do krajské správy dostaly 

strany, které mají zastoupení ve vládě. Jen ty by doká-

Nikdo netuší, za co přes-
ně zaplatíme 30 milionů 

korun navíc za opravu 19 mostů. Pů-
vodní balík v podobě jedné zakázky by 
přišel Liberecký kraj o 43 % levněji, byl 
ovšem diskriminační, jak uznal ÚOHS. 
Celkem 19 mostů teď bude stavět 17 fi-
rem, a přestože budou dělat stejný ob-
jem prací jako v původním plánu, budou 
to dělat dráž.

Podle Starostů pro Liberecký kraj je to dost znaků svěd-

čících o netransparentním výběrovém řízení. „Soutěž 

pro kraj organizovala soukromá firma na pražské adrese, 

termín odevzdání nabídek byl v pátek a obálky se oteví-

raly v pondělí. Z našeho pohledu více než dost signálů 

ukazujících na poněkud netransparentní průběh sou-

těže,“ tvrdí o první zakázce, zrušené ÚHOSem, předseda 

Starostů Martin Půta. Protože Starostové tento postup 

po předchozích zkušenostech očekávali, předem navrh-

li, aby u otevírání obálek byl přítomen zástupce opozice, 

například předseda Kontrolního výboru Jiří Drda. Důvo-

dem žádosti byla především možnost větší transparent-

nosti výběrového řízení, ale také zvýšení věrohodnosti 

záměru Libereckého kraje financovat opravy mostů z in-

vestičního úvěru. Žádosti nebylo vyhověno. 

„Starostové pro Liberecký kraj považují tuto sku-

tečnost za zásadní manažerské selhání náměstka 

hejtmana pana Martina Seppa. V době, kdy pan ná-

městek přiznává, že nemá zajištěno spolufinancování 

povodňových škod na krajských silnicích a mostech, 

je tento postup zvláště nepochopitelný a nepřijatel-

ný,“ kritizuje Martin Půta. 

Všem spekulacím by se podle něj dalo přede-

jít, kdyby se vedení kraje chovalo transparentně 

a vyvěšovalo znění všech zakázek – včetně těch 

podlimitních – na webu. Přesně tak, jak se to již 

osvědčilo v Semilech. A přesně tak, jak Starostové 

pro Liberecký kraj dlouhodobě žádají. Že je tato 

praxe správná, potvrzují právě v Hrádku nad Nisou, 

kde je Martin Půta starostou. „Díky otevřené soutěži 

jsme se nakonec dostali asi na 60 % původní ceny. 

Máme za to, že kdyby kraj postupoval stejně, dalo 

se na zakázce hodně ušetřit,“ potvrzuje Půta.

Podobně nejasno je zatím, i co se týče opravy 

silnic poškozených povodněmi. Ty již začal Libe-

recký kraj opravovat, i když na to nemá potřeb-

né finance. Čtveřice silnic ve Višňové, Frýdlantu, 

Chrastavě a Heřmanicích má stát 800 milionů 

korun, 400 milionů je potřeba na spoluúčast. Kraj 

penězi nedisponuje, avšak bije se v prsa, že je bě-

hem příštích let sežene. Není přitom vůbec jasné, 

kde, z jakých zdrojů a na úkor čeho. Opravy se mají 

protáhnout na více než jeden rok, takže motoristé 

velkou změnu nezaznamenají. Má tedy smysl sta-

vět, když pokladna je prázdná?

19 mostů bude opraveno. Stát nás to bude o pár milionů více. Vedení kraje se chová netransparentně.

Symbol chrastavské povodně

téma

rOzhOVOr

z Kraje...

zaly otázku termínů znovu otevřít. Jinak vůbec nevím, 

co s těmi komunikacemi, jejichž stav je naprosto ne-

uspokojující. Je to neudržitelné, přitom nejsou v kraji 

bohužel zdaleka jediné. U nás se to týká silnice ve Vít-

kově a v Andělské Hoře, na jejichž opravu kraj nemá 

a ani nepožádal o dotace. Most v Chrastavě, který po-

vodeň zcela odnesla, jsme museli dokonce odkoupit, 

abychom ho mohli znovu postavit. 
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Jsme hnutím lidí, kteří mají zkušenost v komunální 

politice. Šanci u nás nemají politické rychlokvaš-

ky, které bez zkušenosti s politikou vynesly volby 

na lukrativní posty. Vstup do SLK nemají umožněn 

lidé, které práce v městských či obecních zastupi-

telstvech dostatečně neprověřila. Naopak, dostatek 

zkušeností, které naši členové nasbírali prací v „nižší“ 

politice, je znamením, že jejich práce již byla voliči 

hodnocena a že zkouškou úspěšně prošli. 

Jak se rozdělují
miliony z kraje
I letos se porcoval „krajský medvěd“. Mňam!

Zavlažování hřišť, koncert kapely Bonba, kterou nikdo nezná, anebo 
nová voliéra pro kočky. To je jen zlomek věcí, na které letos vyhodila 

sociálnědemokratická vláda Libereckého kraje 60 milionů korun. Tímto „porcováním med-
věda“ si nepokrytě kupuje přízeň voličů. A jinde peníze zoufale chybí.

Dohromady zastupitelé podarovali z přebytku 

rozpočtu loňského roku na tři stovky organizací, 

v nichž najdeme i lidi, kteří jsou přímo či nepřímo 

napojeni na ČSSD. 

„Pravidla neexistují a dotace na některé konkrétní 

záměry považujeme za výsměch. Přitom kraj nemá 

na financování středního školství a stav silnic a mostů 

je nejenom po loňské povodni tragický,“ zlobí se Ma-

rek Pieter (SLK), starosta Desné.

Přestože mezi žadateli o grant se najdou ojediněle 

i užitečné projekty, jiné vzbuzují  úsměv na tváři a ně-

které spíš otázky, kam až drzost prosebníků a jejich 

pánů může zajít.

Skutečné záměry Libereckého kraje demaskuje žá-

dost nedávno vzniklé společnosti J&S Production. Ta 

– přestože dosud nevykázala žádnou činnost – dosta-

la milion korun na semináře k legislativním změnám. 

Pouhým nahlédnutím do obchodního rejstříku lze 

zjistit, že firma patří Janu Skácelíkovi, členovi jablo-

necké ČSSD. Přestože semináře pro své úředníky by 

kraj dokázal uspořádat sám a levněji, raději je neprů-

hledně přelije skrze uměle založenou firmu. 

Definitivně to potvrzuje krajský zastupitel Stanislav 

Valdman (ČSSD), který na novoborském zastupitel-

stvu nechtěně poodkryl pozadí porcování medvěda: 

„Jako koaliční zastupitel jsem dostal k dispozici 500 ti-

síc korun a z těchto prostředků jsem věnoval TJ Jiskře 

120 tisíc, fotbalistům na vrt 150 tisíc, dále dostali hasi-

či, lezci, důchodci a tělesně postižení,“ bez skrupulí vy-

světlil sociálnědemokratický zastupitel. Nevěděl však, 

že jeho projev je nahráván.

Zastupitelský klub Starostové pro Liberecký kraj se 

od takové odpudivé praxe distancuje a stejně jako 

v předchozích letech se porcování medvěda neúčast-

nil. Jako jediná strana v krajském zastupitelstvu. 

trafiKa za padesát tisíc měsíčNě

Spolupráce ČSSD a ko-

munistů je nyní ještě 

otevřenější. Za podporu neváhají sociální demokraté 

rozdávat dobře placené trafiky. Zdvižená ruka Miloše 

Tity při hlasování byla vyčíslena na 52 tisíc měsíčně. 

Kdo z vás to má?

V dubnu odvolali Miloše Titu (KSČM) z pozice staros-

ty Ralska. Nahradil ho sociální demokrat. Protože je 

ale Tita i členem krajského zastupitelstva, kde se ČSSD 

opírá o vrtkavou podporu komunistů, o měsíc později 

mu byla na kraji vymyšlena nová funkce. Bude dál dělat 

předsedu dopravního výboru, stejně jako uplynulé tři 

roky. Jen s tím rozdílem, že už ne jako neuvolněný člen 

zastupitelstva, ale uvolněný – s platem 52 tisíc měsíčně. 

Podle Starostů pro Liberecký kraj jde o jasnou trafiku.

„Společně s odvody jsou měsíční náklady na odmě-

nu pana Tity 80 tisíc korun měsíčně. Tedy do konce 

volebního období nás tato finanční operace koalice 

ČSSD a KSČM bude stát 16 krát 80 tisíc korun, tedy 

více než milion korun pro pana předsedu dopravního 

výboru,“ zlobí se předseda Starostů Martin Půta.

Konec Titova starostování v Ralsku a vznik jeho place-

né funkce podle něj spolu úzce souvisí. K prohlaso-

vání důležitých bodů v krajském zastupitelstvu totiž 

potřebují sociální demokraté komunistickou pod-

poru a 52 tisíc měsíčně je částka, která si je zaváže. 

Nikdo přitom nezodpověděl otázku, kde se vzala nut-

nost zničehonic platit 52 tisíc za práci, kterou dosud 

Tita vykonával za 7 tisíc měsíčně. Zastupitelský klub 

Starostů požadoval, aby Tita svoji placenou funkci 

zdůvodnil a přiblížil její náplň. To trvalo bývalému ko-

munistickému starostovi 4 měsíce. Ale ani pak do věci 

nevnesl jasno. V materiálu zaslaném zastupitelům 

Co je to uvolněný zastupitel? 
Uvolněný člen zastupitelstva (v našem případě Miloš Tita) nemusí pracovat, neboť svoji funkci vykonává na plný 

úvazek a jako hlavní zaměstnání. Neuvolnění zastupitelé musejí vedle své politické dráhy chodit do civilního 

zaměstnání nebo podnikat, aby se uživili. 

Rozdíl je tedy hlavně v penězích. Předseda výboru nebo komise, který je neuvolněný, pobírá 7 320 Kč měsíčně 

jako odměnu. Uvolněný má 52 000 Kč měsíčně. To se ale nenazývá platem, nýbrž odměnou. Velkou výhodou je 

i odstupné, které uvolnění zastupitelé po skončení své funkce dostávají. Na tento zlatý padák bude mít Tita ná-

rok, pokud nebude příští rok zvolen. O tom, kdo bude uvolněný, rozhodují sami zastupitelé. Funkce uvolněných 

zastupitelů mimo členů Rady kraje nebyla v našem kraji nikdy v předchozím období použita. Z  pohledu Starostů 

pro Liberecký kraj se jedná pouze o placení lidí na základě politických dohod.

Kdo také dostal kus „medvěda“
Sáhnout si na krajské peníze není nic složitého. Nejlepší je samozřejmě být členem ČSSD 
nebo mít mezi nimi své kamarády. Pak už stačí zaslat žádost na krajský úřad. Budete mít 
60% šanci, že vaši žádost schválí. Je jedno, jestli jste jedinec, neziskovka nebo eseróčko. 
Stačí žádost zabalit do srozumitelného kabátku, aby ji příslušný úředník pochopil. A žá-
dat můžete opravdu na cokoliv. A když říkáme cokoliv, myslíme COKOLIV. Podívejte se, 
na co všechno ČSSD peníze z kapes daňových poplatníků rozdala:

totiž stojí pouze neurčité a vágní věty, jako například 

„účast na poradách, účast na výběrových řízeních, 

zjišťování informací nebo spolupráce s obcemi“. Věru 

užitečná náplň za 52 tisíc měsíčně! Ve skutečnosti je 

to ale cena za Titovo kývání hlavou během předem 

domluveného hlasování o kontroverzních bodech 

zastupitelstva. 

jaC – racing o. s.

Sportovní akce – pořízení movitého majetku (motorky, náhradní díly) 500 000,00 Kč

Koalice našla pro zastupitele KSČM dobře placenou funkci

Národní akademie regionálního managementu

Zvýšení osvěty a informovanosti obcí LK v oblasti municipálního rozvoje 137 000,00 Kč

FK jiskra mšeno – jablonec nad Nisou

Rekonstrukce stadionu FK Jiskra Mšeno 2 500 000,00 Kč

FK baumit jablonec, a. s.

Rekonstrukce a údržba travnatých ploch fotbalových hřišť 600 000,00 Kč

j&s Production s. r. o.

Semináře k legislativním změnám pro rok 2012 1 000 000,00 Kč

auto klub Frýdlant v aČr

Branně orientační automobilová soutěž 300 000,00 Kč

Dům kultury, spol. s r. o. 

Dohoda o spolupráci 2 500 000,00 Kč

rFs-l s. r. o.

Zajištění sídla a provozu Libereckého krajského fotbalového svazu 600 000,00 Kč

jK ,,NiCOl“ Frýdlant

Provoz jezdeckého klubu ,,NICOL“ Frýdlant 500 000,00 Kč

starOstOVé V KrajsKém 
zastuPitelstVu 

V krajském zastupitelstvu Libereckého kraje získalo 

hnutí SLK 8 mandátů. Zvolenými zastupiteli jsou:

Nesvazuje nás stranická politika diktovaná z Prahy. Ne-

boť všichni z nás svoji politickou dráhu začínali jako 

komunální politici – zastupitelé a starostové – a větši-

na z nás jimi stále je, můžeme si dovolit tvrdit, že víme 

o problémech a trápeních lidí žijících v Libereckém 

kraji. Neomezujeme se jen na krajské město Liberec, 

víme, že lidé žijí i v Jablonci nad Nisou, v Semilech, No-

vém Boru, Turnově, České Lípě, Hrádku nad Nisou nebo 

Frýdlantu. A jejich potřeby a přání známe, poněvadž 

zde žijeme, vychováváme své děti a pracujeme. 

V komunálních volbách 2010 mohli v Libereckém kra-

ji občané volit do 215 zastupitelstev. SLK mělo přímé 

zastoupení či podporovalo kandidátky ve 47 obcích 

(městech) kraje. V těchto obcích mohli občané zvolit 

celkem 620 zastupitelů. Kandidátky, které SLK podpo-

rovalo, získaly dohromady 261 zastupitelů.

starOstOVé V ČesKu 
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR v roce 2010 jsme spolu s TOP 09 pod hlavičkou 

Starostové a nezávislí získali 16,7 % hlasů a v posla-

neckých lavicích usedlo 9 starostů nominovaných 

hnutím STAN. Z našich řad usedli v parlamentních 

lavicích Jan Farský (člen SLK), starosta Semil, a Vác-

lav Horáček, ex-starosta Železného Brodu. 

kdo vládNe v kraJi
Liberecký kraj vede Česká strana sociálně demokra-

tická v koalici se Stranou pro otevřenou společnost 

a za smluvní podpory Komunistické strany Čech 

a Moravy. V opozici je pak Občanská demokratická 

strana společně s politickým hnutím Starostové pro 

Liberecký kraj.Martin půta (starosta Hrádku nad Nisou)

Marek pieter (starosta Desné)

václav horáček (ex-starosta Železného Brodu, 

poslanec PS PČR)

Jaromír dvořák (starosta Nového Boru)

Jiří drda (ex-primátor Liberce)

Stanislava Silná (místostarostka Nového Boru)

pavel žur (ředitel Divadla Jablonec nad Nisou)

vladimír Mastník (starosta Lomnice n. Popelkou)

ODhaleNÍ

ODhaleNÍ

ilustrační foto
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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.

KVÍz – víte, kde jsme fotografovali?

1. moderna: 
a) Eurocentrum v Jablonci nad Nisou
b) Obchodní centrum Forum Liberec
c) Kulturní dům Crystal v České Lípě

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 – c | 4 – b

2. Církevní památka:
a) Kaple sv. Jana Nepomuského ve Sloupu v Č.
b) Kostel Panny Marie U Obrázku v Liberci
c) Kostel sv. Josefa v Loučné 

3. Historie: 
a) Hrad Grabštejn
b) Hrad Houska
c) Hrad Valdštejn

4. Zábava a poučení
a) Muzeum v Turnově
b) Centrum Babylon v Liberci
c) Skanzen v Jindřichovicích pod Smrkem

Martin Půta: Nemáme žádné kmotry
Rozhovor s předsedou SLK o tom, co mu na krajské politice vadí a jak funguje hnutí Starostů

od počátku tvrdíte, že jste spíše hnutí než jednot-
ná politická strana. jak to má člověk chápat?
Jsme politické hnutí starostů, místostarostů a dal-

ších lidí z komunální politiky. S nadsázkou se dá říct, 

že je to tak trochu elitní klub lidí, za kterými jsou vi-

dět výsledky v jejich obcích a jejich práci opakova-

ně ve volbách hodnotili voliči. Hlavní výhodu vidím 

v tom, že se dá předejít vstupu lidí, kteří by chtěli 

brát SLK jako výtah k moci nebo zajištění rychlé 

politické kariéry. Po minulých krajských volbách 

MarTiN půTa
Předseda SLK, starosta Hrádku nad Nisou, krajský zastupitel, předseda Euroregionu Nisa.

Narodil se 13. 9. 1971 v Liberci, je ženatý a má dvě dcery. Vystudoval gymnázium v Liberci, nyní studuje 

magisterské studium Veřejná správa na Metropolitní univerzitě Praha.

nám mnozí předpovídali rychlý konec a nestabilitu. 

Vydrželi  jsme pohromadě na stejných principech, 

na kterých jsme v roce 2008 vznikli. Dnes jsme ještě 

silnější než před 4 roky.

jste mnoho let starostou Hrádku nad Nisou. obá-
vám se, že mnozí lidé z jižního cípu Libereckého 
kraje sotva vědí, kde se nachází. Cítíte to spíše 
jako handicap, nebo výhodu?
Hrádek je deváté největší město v kraji a má přes sedm 

tisíc obyvatel. Ano, může pro mě být jistým handica-

pem, že kroky kolegů z větších měst jsou pro média 

zajímavější.  Ale na druhé straně je velikost města vý-

hodou, všichni si v něm vidí do talíře a lidé dokážou 

okamžitě rozeznat zda slova, která říkáte, odpovídají 

vašim činům. Na malém městě taky starosta nemůže 

zázračně zbohatnout.

Příští rok to bude deset let, co jste starostou Hrád-
ku. jak zpětně hodnotíte tuto úspěšnou dekádu, 
kdy vám voliči opakovaně projevili důvěru?
Přijde mi, že jsem na radnici přišel před pár týdny. Ale 

to, jak čas rychle utíká, mi každý večer připomínají mé 

dvě dcery, rostou jako z vody. Myslím, že každý člověk 

je přesvědčen, že to, co dělá, dělá dobře. V politice 

jsou volby asi jediná objektivní a celkem spravedlivá 

prověrka toho, jak jsou s prací starosty lidé spokojeni. 

Takže trojí vítězství ve volbách je docela sladká odmě-

na za úsilí, které městu věnuji. 

v roce 2009 jste převzal otěže po janu Farském, 
starostovi Semil, který v parlamentních volbách 
zazářil jako kometa. vy jste myšlenky na vyšší po-
litiku neměl? Přeci jen, vyzkoušel jste si starostu, 
krajského zastupitele…
Když se v roce 2009 připravovala společná kandidát-

ka TOP 09 a Starostů pro parlamentní volby, důrazně 

jsem trval na tom, že nechci být poslancem, a také 

proto jsem odmítnul nabídku být lídrem této kandi-

dátky. Voličům v Hrádku jsem rozeslal dopis s žádostí, 

aby křížkovali některého z mých kolegů a podpořili 

Václava Horáčka. Chtěl jsem dokončit rozběhnuté 

investiční projekty v Hrádku a taky bych neuměl se-

dět na dvou židlích. A navíc jsem nechtěl úplně zmi-

zet z života své ženy a dcer. Jejich dětství se nebude 

opakovat a nerad bych ho promeškal na cestách mezi 

Hrádkem a Prahou. 

Čtenáři drží v ruce první číslo Našeho kraje – na-
šeho domova. Pokud dolistovali až sem, asi si 
hned všimli, že nejde o obyčejný předvolební plá-
tek. Přibližte prosím, co je jeho cílem a komu je 
magazín určen?
Rádi bychom informovali obyvatele Libereckého kra-

je o našich názorech a postojích. Jsme konstruktivní 

opozice a chceme nabízet naše návrhy řešení. V kraj-

ském zastupitelstvu bohužel sociální demokraté a ko-

munisté naše návrhy nepodporují ani při hlasování 

o programu jednání. Rádi bychom ale představovali 

i výsledky práce našich starostů v jejich obcích. Chce-

me také čtenářům umožnit diskutovat a připomínko-

vat naše návrhy. V běžném tisku pro to není bohužel 

dostatek prostoru.

DALŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 
MARTINA PŮTY NALEZNETE NA:
WWW.STaroSToveprolibereckykraJ.cz

„vítězství ve volbách je sladká odměna za úsilí věnované městu...“

PřeDstaVujeme ČleNy slK

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


