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volte
Starosty č.

Volby do Poslanecké
sněmovny se uskuteční
20.–21. 10. 2017

ZÁKONY MAJÍ SLOUŽIT
LIDEM
Rozhovor s Markem Pieterem, kandidátem
do Poslanecké sněmovny PČR

Čtyřiačtyřicetiletý Marek Pieter, jehož největší předností je pronikavé ekonomické myšlení a schopnost vidět dopředu, vzal
politiku takříkajíc od podlahy. Nejprve byl úspěšným starostou Desné, nyní už druhé volební období zastává funkci náměstka
hejtmana Libereckého kraje. Kandidatura do Poslanecké sněmovny je pro něj logickým pokračováním: „Jsou věci, které z regionu změnit nejdou, na to je třeba být tam, kde se tvoří zákony,“ říká Marek Pieter. Chce, aby stát fungoval jako obce či města.
Zatím podle něj šikanuje obyvatele i starosty, vytváří tisíce úřednických míst a zadělává nám na problémy s rostoucím dluhem.
Vám se podařilo snížit dluh
Libereckého kraje o neuvěřitelných 400 milionů korun.
Není proto divu, že kritizujete
současnou vládu, že se také
nesnaží náš státní dluh umořovat. Proč by ale měla? Co nám
vlastně hrozí, vždyť každý stát
má dnes dluh…?

Česko má dnes dluh ve výši
1,8 bilionu korun, což je těžko
představitelný obnos. Když to
nebudeme řešit, dopadneme jako
Řecko. Myslím tím, že budeme
mít celou řadu každoročních
výdajů, které pak nedokážeme
řešit. Hodnota našich peněz
klesne, pro představu jedno euro

koupíme třeba za sedmdesát
korun. Věci denní potřeby pro
nás budou drahé až nedostupné.
Stát začne selhávat, nebude moci
tisknout další peníze. Během
jediné kritické noci pak lidé
mohou přijít o své celoživotní
úspory a nebudou mít ani za co
koupit chleba.

A váš recept na to, aby se něco
takového nestalo?
Ekonomice se daří, je třeba dluh
splácet. A zároveň investovat, aby
se ekonomice dařilo i nadále. Stát
má spoustu možností, jak ušetřit
a zároveň investovat – my jsme
si to na kraji úspěšně vyzkoušeli,
takže vím, že to jde.

Do čeho by podle vás měl
stát peníze dávat – a do čeho
naopak nikoli?
Chceme nastavit finanční model
tak, aby byl majetek státu zhodnocován, aby se peníze takzvaně
neprojídaly. Jít by tedy měly
mimo jiné do dopravy, je třeba
vybudovat dálniční síť a propojit
naše krajská města. Stát má přitom velký objem peněz ze spotřební daně z minerálních olejů.
Pro vaši představu – platí se
okolo dvanácti korun z jednoho
litru benzínu nebo nafty. Zpátky
do oprav silnic ale plyne jen 9 %
této částky. Ta procenta by měla
být mnohem vyšší, aby pokryla
rozpad kvality silniční sítě.
To, že šetření, rozdělování
i investování rozumíte, jste
ve vedení Libereckého kraje
předvedl. Kromě již zmíněného
snížení dluhu jste také zřídili
rozklikávací rozpočet a jako
první v republice transparentní účet. Jaké cíle byste měl
na půdě Poslanecké sněmovny?
Je toho hodně, ale začal bych
zjednodušením daňového
systému a hlavně zákonných
předpisů. Vždyť dnes se v nich
vyznají jenom advokáti, přitom
zákony jsou tu pro lidi.
Zasadil bych se o snížení
byrokracie, v tom vidím velké
finanční rezervy. Současná vláda
sice tvrdí, že byrokracii snižuje,
ale za poslední čtyři roky vzniklo
31 000 nových míst pro státní
úředníky a deset nových úřadů!
Bohužel jejich prostřednictvím

stát občanům ani starostům
nepomáhá, ale šikanuje je.
Třeba jsou ti úředníci zapotřebí, bez nich by se zpomalil
hospodářský růst?
Máme dobrou zkušenost z kraje,
že to tak není. I když jsme za poslední období navýšili investice
(opravili jsme desítky mostů
a stovky kilometrů silnic, zřídili
hospic, modernizovali krajskou
nemocnici v České Lípě, opravili
školy a další) a stát nás navíc
zatížil mnohem větší administrativou, dokázali jsme udržet počet
zaměstnanců Krajského úřadu
na stejném čísle, žádná další
úřednická místa jsme nevytvořili. Tohle umíme, už to máme
za sebou. Úředníky potřebujeme, aby veřejná správa vůbec
fungovala, otázkou je jen, kolik
jich má být.
Ve vašem volebním programu je také digitalizace státní
správy – k čemu to každému
jednotlivému obyvateli bude
dobré?
Ušetří mu to čas i nervy. Dnes
mezi sebou nekomunikují ani
ministerstva, ani jejich rejstříky. A občan vyplňuje a chodí
od úřadu k úřadu. Chceme, aby
občané, ale také podnikatelé či
starostové podávali informace
státu jen jedenkrát.
Chtěli bychom také vyzkoušet
novinku, volby po internetu.

Pokračování na str. 4

Má osobní výzva je jasná, dodržím svůj loňský slib voličům a budu dál
pracovat jako hejtman pro Liberecký kraj. Chci, aby stát pracoval pro
svoje občany stejně jako obce, města a kraje. Starostové jsou toho
zárukou, proto mají můj hlas a podporu.
Prosím přidejte se a přijďte 20. a 21. října volit.
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
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STAROSTOVÉ DO SNĚMOVNY PATŘÍ!
Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

1

MAREK

PIETER
–

náměstek hejtmana
44 let

2

BC. MARCELA

NOVOTNÁ
–

starostka Nového Oldřichova
45 let

Jablonec n. N.

Nový Oldřichov

4

3

ING. PETR

PÁVEK
–

ředitel domova důchodců
54 let
Jindřichovice p. S.

6

MGR. JAROMÍR DVOŘÁK
starosta Nového Boru,
krajský zastupitel,
Nový Bor, 56 let

ředitelka Divadla F. X. Šaldy,
Liberec, 48 let

starosta Turnova, stavební inženýr-projektant, krajský zastupitel,
Turnov, 42 let

8

starosta Hrádku nad Nisou,
předseda Sdružení obcí Lib. kraje,
Hrádek nad Nisou, 48 let

11

MGR. TOMÁŠ VLČEK

zastupitel stat. města Liberec,
manažer projektu Nový Perštýn,
Liberec, 39 let

ING. TOMÁŠ HOCKE

MGR. JOSEF HORINKA

starosta Studence,
krajský zastupitel,
Studenec, 45 let

10

MGR. JIŘÍ ŠOLC

ING. JARMILA LEVKO

7

MGR. JIŘÍ ULVR

ředitel Městské knihovny Cvikov,
bývalý místostarosta České Lípy,
Česká Lípa, 42 let

14

ING. JIŘINA BRYCHCÍ

starosta Heřmanic,
krajský zastupitel,
Heřmanice, 48 let

starostka Okresního sdružení hasičů
Jablonec nad Nisou, OSVČ,
Železný Brod, 52 let

9

EVA ZBROJOVÁ
starostka Harrachova,
Harrachov, 54 let

12

ONDŘEJ DUDA

13

ING. EVA BUREŠOVÁ

hoteliér,
Kořenov, 63 let

15

VLADIMÍR STŘÍBRNÝ

5

starostka Doks,
krajská zastupitelka,
Doksy, 39 let

16

ING. RADEK LÍPA
starosta Zákup,
Zákupy, 37 let

17

MARTIN PŮTA

hejtman Libereckého kraje,
bývalý starosta Hrádku nad Nisou,
Hrádek nad Nisou, 46 let
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Nevymlouvejme se
na tvrdost Bruselu
Marcela Novotná je už patnáct let starostkou Nového Oldřichova. Je přesvědčena, že jsou to právě starostové se
svými občany, kdo buduje stát od nejnižších pater. Proto by své zkušenosti z práce v malé obci ráda zúročila jako
poslankyně.
zjednodušení administrativy, zastavení
narůstajícího počtu zákonů, jejich následných novel a neustálých změn.

Co byste v případě volebního úspěchu
chtěla změnit?
Pokusila bych se pracovat na změnách
legislativy. Tím můžu pomoci nejen
kolegům starostům, ale i občanům měst
a obcí. Starostové jsou dnes a denně
v kontaktu s občany, znají jejich problémy, potřeby, požadavky a jsou jim
po celý rok nejblíže.
Co je na současné legislativě špatného?
Po celou dobu svého působení v pozici
starostky jsem se potýkala s nutností

Která oblast vás pálí nejvíce?
Zajímá mě sociální oblast, nestabilní,
nesystematicky vedené a nedostatečně
financované zdravotnictví, finančně
a zdravotně nezajištěný život seniorů,
neutěšená situace ohrožených dětí a stále
nedostatečná prevence v problematice
užívání drog. V těchto oblastech bych
ráda využila své vzdělání v oblasti psychologie, což je obor se všemi výše uvedenými oblastmi úzce související. Tyto
problémy se promítají do všech oblastí
našeho života a považuji je za stěžejní.
Dokázala byste z Poslanecké sněmovny
konkrétně pomoci našemu kraji?
Chtěla bych pomoci zdravotnictví,
které se soustavně potýká s nedostatkem
lékařů, zejména stomatologů, i dalšího
personálu. Například zdravotní sestry
mají dlouhodobě velmi nízké platy
a jejich enormní pracovní výkony nejsou
odpovídajícím způsobem ohodnoceny.

Možnosti účinné pomoci ale vidím
i v oblasti dopravy, kde je situace přes
soustavnou snahu Libereckého kraje
nadále neutěšená. Konkrétně se Kraj
například potýká s nedostatkem financí
a nevyřešenými majetkovými poměry
v záměru vybudování obchvatu měst
Česká Lípa a Nový Bor. V tomto směru
jsem aktivním stoupencem a iniciátorem vydané petice na podporu tohoto
obchvatu.
Kritizujete také chabé využívání peněz
z Evropské unie. Jak byste tohle vylepšila?
Pracovala bych na stabilizaci naší země
v rámci Evropské unie. Je potřeba
zefektivnit a hlavně zjednodušit čerpání
finančních prostředků, které z Evropské unie do naší republiky přicházejí.
Především se musíme přestat vymlouvat na tvrdost legislativy vytvořené
v Bruselu a odbourat byrokracii u nás,
která čerpání finančních prostředků
z dotací významně a zcela zásadně brzdí.
Statistiky týkající se stavu nevyčerpaných
nám přidělených financí z dotací EU

Pálí mě
finančně
a zdravotně nezajiš-

PODPORUJÍ NÁS
Petr Holub
starosta Bedřichova

Dalibor Lampa
starosta Benešova u Semil

Ing. Jiří Formánek
starosta Bílého Kostela n. Nisou

Vladimír Hanzl

těný život

starosta Bílého Potoka

seniorů.

PhDr., Ph.D Jiří Miler

Ivan Pastorek
starosta Brniště
starosta Českého Dubu

Jaroslav Kořínek
starosta Desné

obsahují leckdy až neuvěřitelně vysoká
a alarmující čísla.

Ing. Běla Ivanová
starostka Dlouhého Mostu

Jiřina Voláková
Neobáváte se jako žena vstupu do takzvaně vysoké politiky?
Obávám se, že genderová politika
stále nemá v naší společnosti a tedy ani
v Parlamentu ČR dostatečnou oporu
a pevný základ. To v konečném důsledku
způsobuje, že ženy nemají v naší politice
lehkou roli a jejich práce vyžaduje velké
nasazení. Právě v politice je hluboce zakořeněn názor o vůdčím postavení mužů
a i to, byť v malé míře, způsobuje mé
obavy z možnosti plného uplatnění.

starostka Držkova

Mgr. Zdeňka Šepsová
starostka Dubé

Ing. Bc. Stanislav Briestenský
starosta Habartic

Milan Dvořák
starosta Hamru na Jezeře

Jaroslav Demčák
starosta Hejnic

Markéta Khauerová
starostka Hodkovic n. Mohelkou

Jana Mlejnecká
starostka Chotyně

Proč by lidé vůbec měli jít k volbám
do Poslanecké sněmovny?
Jestli chceme mít slušné politiky a spravovat stát podle potřeb občanů, je nutné
jít k volbám a volit své strany či kandidáty. Tvrzením, že politika je špína a běžný
občan nic nezmění, je liché. Každý hlas
má cenu a může něco změnit.

Ing. Michael Canov
starosta Chrastavy a senátor

Jiří Rýdl
starosta Jablonného v Podještědí

Mgr. Daniel David
starosta Janova nad Nisou

Ing. Jana Čechová
starostka Jilemnice

Pavel Novotný
starosta Jindřichovic p. Smrkem

Nadešel čas vrátit se
do politiky
Petr Pávek byl dlouholetým starostou v Jindřichovicích pod Smrkem, které „proslavil“ svým bojem proti úřednické
šikaně a zaváděním obnovitelných zdrojů energie. Nyní se vystudovaný ekonom, farmář, otec dvou dětí a ředitel
domova důchodců uchází o vaše hlasy ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR.

Říkáte, že znovu nadešel čas vrátit se
do politiky – proč právě teď?
Vidím, jak je společnost rozdělována, jak je
šířen strach, jak jsou nabízena populistická
řešení komplexních problémů, jak poklesá
kultura veřejného projevu, jak se rozmohla
byrokracie. Vidím, jak do politiky vstupují
miliardáři z dob privatizace, jak obsazují
veřejné funkce, jak kupují televize, rádia,
noviny a časopisy. Vidím, jak jejich týmy
poradců ovlivňují veřejné mínění tak, aby
mohli v odčerpávání veřejných zdrojů
pokračovat a nikdy nepřestat.

A proč právě vy?
Vidím naši krásnou zemi, vidím malé
děti, jak rostou a tvoří naši budoucnost,
potkávám mnoho dobrých lidí, vidím
lidi pracovité, obětavé. Pro ně, pro sebe
a pro naše děti se vracím do politiky.
Nadešel čas, aby do sněmovny usedli
lidé znalí našich problémů – a já byl mj.
dvanáct let starostou. Pamatuji si, jak
jsem musel řešit všechny problémy obce,
počínaje odklízením sněhu, přes vedení
úřadu, shánění peněz, budování investic,
opravy všeho možného, až po chod školky a školy, zajišťování veřejné dopravy,
lékařské péče, organizování kulturních
a sportovních akcí, a konče podporou
hasičů.
Jsou to tedy podle vás starostové, kdo
mohou nejlépe řídit zemi?
Ano. Jsou to lidé, kteří sice umí mluvit,
ale neprojde jim žvanění. Lidé, kteří
vědí, jak podchytit témata, která trápí
naše regiony, města a obce. Tam totiž
žijeme, tam žijí naše děti. Všichni, které
jsem kdy potkal u nás i v zahraničí, jsou
nesmírně pracovití a obětaví. Jsou tu pro

lidi i po úředních hodinách. Jsou viditelní. Můžeme je potkávat na ulici i v hospodě, někdy k nim chodíme se žádostmi
o pomoc i domů. Žádné ochranky,
limuzíny, žádné virtuální reality.
Na co byste se v Parlamentu zaměřil?
Parlament dovolil a způsobil to, že
máme více než 1 600 000 právních
předpisů. To, že jsou nekvalitní, že se
navzájem popírají, že není nikdo, kdo by
je znal, je jasné. Že je tudíž neznají ani
advokáti, soudci a úředníci, je problém.
Že se vždy nakonec všechno obrátí proti
lidem, je sice smutné, ale také jasné.
Chci zjednodušování a zprůhledňování
pravidel, aby jim každý porozuměl.
Chci, aby krádež byla krádež a nikoliv
neprůkazné obohacení v rámci právních
kliček. Chci, aby právní a byrokratické
kličky nedovolovaly obvinit z krádeže
někoho, kdo se evidentně žádné nedopustil a jenom špatně vyplnil kolonku
nějakého formuláře.
Dokážete to?
Ve svém volném čase se jako kapitán

Bc. František Kučera
starosta Kamenického Šenova

Starostové
umí mluvit,
ale neprojde
jim žvanění.
Nemají žádné ochranky
ani limuzíny, nežijí
ve virtuální
realitě.

Luboš Marek
starosta Kořenova

Lenka Cincibusová
starostka Košťálova

Tomáš Zelený
starosta Kryštofova Údolí

Bc. Václav Honsejk
starosta Křižan

Jiřina Bobková
starostka Ktové

Milan Götz
starosta Kunratic

Ing. Jan Pospíšil
starosta Lázní Libverda

Mgr. Josef Šimek
starosta Lomnice nad Popelkou

Jiří Řešátko
starosta Lučan nad Nisou

Michal Rezler
starosta Malé Skály

František Kaiser
starosta Mimoně

Roman Slezák
a námořník plavím na plachetnicích
po různých mořích. Vyžaduje to, stejně
jako vysoké hory, divoká řeka nebo
poušť, znalosti, respekt, odvahu, pokoru.
Ochotu si navzájem pomáhat, schopnost
partnerství a přátelství, spolehlivost...
Věřím, že tyhle vlastnosti Parlament
i naše země potřebuje.

starosta Mníšku

František Novák
starosta Ohrazenic

Eva Müllerová
starostka Oken

Ing. Václav Sodomka
starosta Paceřic

Viktor Podmanický
starosta Pertoltic

Proč by vám lidé měli dát hlas?
Protože mi můžou věřit. Nikdy jsem
nezradil žádný mandát, který jsem
od lidí dostal. Ať už to bylo ve funkci
starosty, krajského zastupitele, náměstka
ministra nebo ředitele domova důchodců. Nikdy jsem nepodlehl tlakům, ani
těm úředním.

Jana Švehlová
starostka Proseče pod Ještědem

Jan Sviták
starosta Prysku

Ing. Luděk Sajdl
starosta Přepeří

Ing. Miroslav Šikola
starosta Rádla
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Ing Petr Ullrich
starosta Radvance

Ing. Petr Matyáš
starosta Rokytnice nad Jizerou

Bc. Tomáš Levinský
starosta Rychnova u Jablonce n. N.

Ing. Jan Vacek
starosta Rynoltic

Lena Mlejnková
starostka Semil

Jiří Löffelmann
starosta Skalice u České Lípy
a radní Libereckého kraje
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Tady už přestává
legrace, jde o hodně
Ředitelka libereckého Divadla F. X. Šaldy Jarmila Levko se zaměřuje nejen na kulturu, ale vadí jí i současné
fungování Parlamentu. „Hlavním problémem je, že se Poslanecká sněmovna jaksi vzdálila problémům běžných
lidí a sama se stává problémem,“ říká kandidátka za Starosty a nezávislé.

Jindřiška Halasníková

zují stávající zákony. Kdo se v tom má
vyznat? Přitom neznalost zákona neomlouvá. Nová sněmovna by tedy podle
mě hlavně nejdřív měla řešit samu sebe,
říci si, že méně znamená více a že kvalita
sněmovny se neměří počtem přijatých
zákonů a nařízení, ba naopak!

starostka Sosnové

Zdeněk Hlinčík
starosta Stráže pod Ralskem

Ing. Jan Mečíř
starosta Stružnice

Ing. Petr Felkner
starosta Svijan

Ing. Kateřina Jonáková
starostka Svoru

Jaroslava Kvapilová
starostka Sychrova

Leona Vránová
starostka Šimonovic

Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta Tanvaldu

Lenka Malá
starostka Tatobit

Co přesně vám na Poslanecké sněmovně
vadí a chtěla byste změnit?
Chrlí jeden zákon za druhým, pak se
vymění garnitura a ruší se nebo noveli-

Celý život pracujete v kultuře a netajíte
se tím, že je to vaše priorita v případě
volebního úspěchu. Kde byste začala?
Transformace divadel je slibována od začátku devadesátých let minulého století,
a stále na ni čekáme. Stát nemá jasno, co
a v jaké míře bude finančně podporovat,
natož aby zajistil kulturním institucím
stabilitu v podobě víceletého financování. Je potřeba s tím konečně pohnout.

Justice je tedy tématem, kterému byste
se v případě volebního úspěchu věnovala?
Ano. Domoci se práva v přijatelném čase
patří podle mě k základním funkcím demokratického státu. Zdlouhavá soudní
řízení, která se táhnou léta i desetiletí,
jsou absurdní a mohou napáchat nenapravitelné škody – zejména pokud jde
o rodičovská práva, majetek a podobně.
Dokáží velmi nepěkně ovlivnit kvalitu
života lidí, kterých se to týká. I tady je
potřeba zásadních změn.
Proč jste se rozhodla vstoupit do politiky? Bylo to těžké rozhodnutí?
Musela jsem sebrat odvahu. Protože vím,
že politika je dnes téměř sprosté slovo.

Obávám se,
že zvítězí
populismus
a vládnout
nám bude
oligarcha.
Nakonec ale rozhodlo moje přesvědčení, že politická situace je kritická a je
potřeba proti tomu aktivně něco dělat.
Bojím se o základní principy demokracie. O hodnoty, kvůli kterým jsme
v roce 1989 zvonili klíčema na náměstích. Mám strach, že zvítězí populismus
a budeme tu mít oligarchu.
Proč by lidé vůbec měli chodit k volbám
do Poslanecké sněmovny?
Jít k volbám je naprostá nezbytnost.
Tady už přestává legrace, jde o hodně.
Jde o demokracii. Demokracie je postavena na tom, že každý z nás má volební
právo. Nenechte svůj hlas propadnout!

Tomáš Cýrus
starosta Višňové

Lukáš Pohanka
starosta Vratislavic

Mgr. Lucie Strnádková
starostka Vysokého nad Jizerou

Andrea Princová
starostka Zásady

Jiří Černý
starosta Zlaté Olešnice

Zbyněk Polák
starosta Žandova

Mgr. František Lufinka
starosta Železného Brodu

Mgr. Jan Berki, Ph.D.
vysokoškolský pedagog, zastupitel
Statutárního města Liberec

Volby mohou během
víkendu změnit vše
„Spousta z nás často hovoří negativně o tom, co se ve městě děje, ale je jen málo těch, kteří jsou schopni obětovat
část svého času a zkusit se na společenském dění podílet. Já snad budu mít v pokročilejším věku čisté svědomí, že
jsem to zkusil,“ říká starosta Turnova Tomáš Hocke. Ze stejného důvodu kandiduje do Poslanecké sněmovny PČR.

Daňové výnosy z cestovního
ruchu by se
měly vracet
do regionů.

RNDr. Michal Hron
daňový poradce, zastupitel
Statutárního města Liberec

Profesí jsem stavební inženýr, projektant pozemních staveb, teď už pět let
i starosta Turnova. Rád bych se pokusil
zjednodušit stavební zákon, řešit otázky
okolo zastarávající vodohospodářské
infrastruktury, daňové výnosy z cestovního ruchu či výrobních firem, které se
nevrací do regionů, trápí mě i systém
zdravotní péče v naší zemi.

Robert Prade
ředitel azylového domu

Ing. Květa Vinklátová
radní LK, zastupitelka
Statutárního města Liberec

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
jednatel Euroregionu Nisa,
zastupitel Statutárního města
Liberec

Mgr. Petr Tulpa
náměstek hejtmana
Libereckého kraje

Jiří Vosecký
senátor

a další

Jaké své životní a profesní zkušenosti
byste chtěl v případě úspěchu především uplatnit?

Zákony mají sloužit lidem

Pokračování ze str. 1

Chceme vědět, jak by se změnila – doufám, že zvýšila – volební účast.
Do nadcházejících voleb jdete pod
křídly STAN (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ). Proč, když jste předsedou SLK (Starostové pro Liberecký
kraj)?

Celostátní hnutí STAN působí ve všech
regionech kromě Liberecka, a jako
takové se může dostat do Parlamentu.
SLK vzniklo na Liberecku o něco dřív
než STAN, jehož jsme partnerem. Nemá
ale smysl, aby se do parlamentních voleb
hlásilo regionální hnutí. To spojení je
proto logické.

elektronický volební systém a zoufale
chybějící důchodová reforma.

Co je podle vás hlavním problémem,
který by bylo možné z Poslanecké
sněmovny řešit?
Minimalizace dotačních peněz a přenesení maxima financí na města a obce – zastupitelé a obyvatelé jsou totiž dobrými
kontrolory hospodárného využití daní.
„Hoří“ také digitalizace státní správy,

Jakým způsobem byste dokázal z Poslanecké sněmovny zlepšit život v našem
kraji?
Chtěl bych se zasadit o výstavbu komunikací na Frýdlansku, Semilsku a Jilemnicku, revitalizaci vojenského prostoru
Ralsko a stavbu nového železničního
spojení Praha–Liberec.
Důležitá je také podpora výstavby
odstavných stání pro kamiony, rekonstrukce horského hotelu a vysílače
Ještěd, řešení problému s pitnou vodou
na Frýdlansku, spojeného s obří těžbou
v povrchovém dole Turów, či otázka
Fakultní nemocnice v Liberci.

Když uspějete, zmizíte nám z regionu.
Každý je nahraditelný. Já usiluji o zvolení
do Poslanecké sněmovny, aby se nám lépe
žilo. Z krajské úrovně nemohu ovlivnit
zákony, o kterých díky zkušenosti z regionu vím, že je třeba je změnit. My starostové například víme, jak moc EET, až přijde
jeho třetí a čtvrtá vlna, ovlivní chod obcí,
řemeslníky a drobné živnostníky. Přitom
přínos první a druhé vlny ještě nikdo ani
nevyhodnotil. Proto bych usiloval o uzákonění dobrovolného vstupu do EET.

Společnost ale nejsou jenom peníze
a daně... je to také přístup k sociálně
slabým, k dětem, k penzistům. Jaký je
ten váš?
Pro Starosty jsou senioři partnery,
o které máme trochu strach: když se
nic neudělá, do dvaceti let selže systém
důchodové reformy. Takže je to ale zase
o penězích – je třeba do systému vložit
více financí, což se podaří, když se bude
vyrábět a stát takříkajíc pojede. A to
bude ve chvíli, kdy se k tomu prostřed-
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Na co se těšíte a čeho se případně
obáváte?
Já se asi netěším. Obávám se rozsáhlých
časových procedur při všech jednáních,
výsledku svého případného čtyřletého
působení, reakce okolí (poslanci nepatří
mezi nejoblíbenější osoby).
Proč bychom měli chodit k volbám
do Poslanecké sněmovny?
Je to zcela zásadní a měla by to být povinnost a čest každého občana. Je škoda,
že o osudu celé země již dlouhá léta
rozhoduje pouhých 60 % voličů. Možná,
že se to nezdá, ale volby mohou změnit
během jednoho víkendu vše.

nictvím daňových úlev i pro české firmy
a nižší daňové srážky pro zaměstnavatele
vytvoří podmínky.
Máte recept také na potíže sociálně
slabých obyvatel Česka?
Jednoduchý – méně sociálních dávek, větší
investice do vzdělání. Aby se objem vyplácených dávek snížil, ale zůstal spravedlivý,
je třeba posunout rozhodování o jejich určení na co nejnižší úroveň. Jen tak budou
příjemci dávek pod drobnohledem.

Jsme na Facebooku!
Staňte se přáteli!

