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Obce 
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navíc
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BUDE TO SKVĚLÝ 
PODZIM!
těší se Jan Farský na kampaň do Poslanecké sněmovny

Chci pracovat pro kraj a jeho 
obyvatele
Vždycky, když se přiblíží volby, ať už plánované nebo jako 
nyní ty předčasné, každý politik zpozorní. Je čas skládání 
účtů a  zkoušky toho, jak voliči hodnotí rozhodnutí a  práci 
odvedenou v  uplynulém období. Teprve případný úspěch 
v  takové zkoušce umožňuje pokračovat v  politice, nebo 
může otevřít cestu výš a dál. 
Nabídku kandidovat v  příštích volbách do  poslanecké sně-
movny jsem dostal letos na jaře, v době, kdy asi ještě nikdo 
netušil, že nás čekají předčasné volby. Vážil jsem si jí, ale ne-
musel jsem přemýšlet dlouho a odmítl jsem. Pro mě osobně 
je od listopadu 2012 na čtyři roky o volbách jasno. Slíbil jsem 
voličům, že pro ně jako Starostové pro Liberecký kraj bude-
me na kraji pracovat. Slíbil jsem, že se budeme chovat slušně 
a prosadíme otevřený a odpovědně hospodařící kraj vstřícný 
k jeho obyvatelům. Po deseti měsících je velká část práce stále 
před námi, mnoho věcí se ale podařilo už nyní. Zveřejňuje-
me všechny smlouvy, můžete nás kontrolovat na webu kraje, 
v otevřených a férových veřejných zakázkách jsme za prvních 
deset měsíců ušetřili více než 68 milionů korun. Děláme vše 
to, co předchozí krajské vedení ČSSD a KSČM nechtělo a ote-
víráme tak obyvatelům kraje možnost vidět svým zastupi-
telům, radním a hejtmanovi „pod ruce“. Ukazuje se, že velká 
většina toho, co funguje v řadě měst a obcí, je životaschopné 
i na úrovni Libereckého kraje: myslím tím průhledné zadávání 
zakázek, transparentní rozpočet, zveřejňování smluv, rovné 
vztahy a přímost v jednání. 
Na druhé straně je ale spoustu věcí třeba ještě udělat, než oby-
vatelé našeho kraje uvěří, že i na této úrovni může samosprá-
va fungovat slušně a otevřeně. A že o svěřené peníze se jejich 
zvolení zástupci odpovědně postarají. Musím říct, že když se 
člověk rozhodne věnovat záležitostem kraje skutečně naplno, 
je funkce hejtmana hodně náročná na čas i pracovní nasaze-
ní. Také proto v letošních předčasných volbách do sněmovny 
nekandiduji. Varianta se sezením ve sněmovně a řízením kraje 
na dálku, kterou někteří mí kolegové předvádějí už několik let, 
je pro mě variantou naprosto nepřijatelnou a především nefun-
gující. Ostatně výsledky docházky do parlamentu jsou veřejně 
dostupné a známé…
Starostové pro Liberecký kraj využili, stejně jako v roce 2010, 
nabídky TOP 09 a na společné kandidátce pro volby do sně-
movny kandiduje sedm našich členů a podporovatelů. Jsou 
to lidé, které dlouho osobně znám a důvěřuji jim. Jejich práci 
můžete osobně zkontrolovat v jejich obcích a městech, ne-
jsou to žádné „rychlokvašky“ ani političtí turisté, místní poli-
tiku dělají proto, že chtějí dobře spravovat místa, ve kterých 
žijí oni, jejich rodiny a  děti. Takových lidí je v  parlamentu 
bohužel stále málo.
Musím přiznat, že mě už po  vítězných krajských volbách 
na podzim 2012 kontaktovala řada starostů z celé republiky 
s výzvou na samostatné kandidování Starostů a nezávislých 
v příštích parlamentních volbách. Vidím to jako dlouhodobý 
cíl a cestu, nevěřím ale na politické projekty na jedno pou-
žití. Nejdříve vás musíme přesvědčit, že umíme řídit nejen 
vesnice a  města, ale i  mnohem větší území, jakým je kraj. 
V tomto volebním období ten jeden, náš, Liberecký. Jestliže 
uspějeme, můžeme usilovat o  stejný cíl i  v  dalších krajích. 
Teprve potom, jako lidé, kteří za sebou mají konkrétní prá-
ci a  výsledky, bych považoval za  správné, aby Starostové 
a nezávislí kandidovali i na celostátní úrovni, jako samostat-
ná politická strana. Cestou laciných slibů, zakládání stran 
na  jedny volby ani kupování si politiky jít nechceme. Byla 
by to naše prohra a  konec nadějí na  otevřenou a  slušnou 
politiku. 

Přeji vám pěkné podzimní dny a dobré rozhodnutí v nadchá-
zejících předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky.

ÚVODNÍK

Úspěch
s nemocnicí
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NÁŠ DOMOVNÁŠ KRAJ

Frýdlant – Bílý Potok
V polovině letošního roku se podařilo samosprávě Li-

bereckého kraje získat další dotaci z Ministerstva pro 

místní rozvoj v maximální výši 547 mil. Kč na odstranění 

zbylých škod na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji 

po povodních v roce 2010. Dotace na opravy silnice 

Frýdlant – Bílý Potok a silnice v Chrastavě pokryje 85 % 

nákladů. Zbylých 15 % bude na bedrech kraje. 

DOBRÉ DOPRAVNÍ ZPRÁVY

Proč starostujete zadarmo?
Vadí mi, když si někdo kumuluje funkce pro peníze. 

Kumulovat funkce pro práci sice může někomu připa-

dat jako blbost, ale mě to naplňuje! Pro peníze by mi 

to přišlo trapné.

Neošidil jste ale trochu své voliče tím, že jste seděl 
nad dvou židlích?
Poslancem jsem se stal neočekávaně v červnu 2010, to 

už byly v běhu volby komunální, kde jsem kandidoval 

jako lídr. Uvažoval jsem, že do Prahy vůbec nenastou-

pím, ale to bych zradil ty, kdo mě tam poslali. 

V komunálních volbách jsme ale také dostali úžasně 

moc hlasů, lidi nám je dali, i když věděli, že jsem poslan-

cem – psal jsem jim to a také to, že to budu dělat dohro-

mady, že to chci zkusit. Také mi přišlo nezodpovědné říci 

„já jsem teď poslanec, tak si to město tady nechte“.

A šlo to skloubit? 
Měl jsem poslanecké pondělky a kancelář starosty 

byla zároveň pronajatá od města jako poslanecká. 

U mnoha schůzek se mi stalo, že začaly jako staros-

tovské a pokračovaly jako poslanecké. Byl v tom vel-

ký  překryv, v obou funkcích se staráte o veřejné věci 

a jste v kontaktu s lidmi.

Na druhou stranu jsou ty poslední tři roky hodně 

o předávání. Mám dvě šikovné místostarostky, které 

postupně přebíraly denní agendu. Já dnes hodně 

pracuji na přípravě rozpočtu a programu rozvoje 

města. Tak nějak určuji směr. Jako slabinu vidím, že už 

tolik nemluvím s lidmi.

Toho si v nadcházející volební kampani zase užijete…
Ano, já jsem za to v podstatě rád. Předpokládám, že kam-

paň bude vypadat tak, že po obědě vyrazíme s  kolegou 

Horáčkem do nějakého města, sejdeme se se staros-

tou, projdeme si město, večer si sedneme do hospody, 

do školní jídelny nebo do knihovny a rádi si popovídáme 

s tím, kdo přijde a bude chtít řešit politiku. Kdo nebude 

chtít, toho nebudeme obtěžovat tím, že bychom ho na-

háněli. Bude to skvělý podzim: projedu si Liberecký kraj, 

který je krásný, a ještě se potkám s lidmi. 

Vzhledem k  tomu, že si nyní jako nezaměstnaný 
poslanec živobytí fi nancujete úplně sám, je to za-
jímavá představa o trávení volného času.
Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Jestli lidé mají 

zájem na tom, abych to dělal a vyšlou mě do sněmov-

ny znovu, jsem připraven pokračovat. Když mě tam 

nepošlou, na nikoho jiného než na sebe se v tu chvíli 

zlobit nemůžu – asi jsem lidi nepřesvědčil. Tak tam 

nebudu. Vrátím se do Škodovky. Když jsem vstupoval 

do politiky, tak jsem šel s platem dolů, takže nemám 

strach, že bych dopadl nějak zle. 

A když „tam budete“, co od vás mají voliči očekávat? 
Čemu bych se hrozně moc chtěl věnovat je to, na co na-

rážím jako občan i starosta. Stát se stává velmi složitým. 

Pokračování na straně 4

MARTIN PŮTA
hejtman Libereckého kraje

Most v Ohrazenicích
Řidičům opět slouží most v Ohrazenicích. Rekonstrukce 

měla sice být původně hotová už vloni, ale po zjištění 

špatného technického stavu mostu stavbaři práce pře-

rušili. Krajská správa silnic pak odstoupila od smlouvy 

a vyhlásila nové výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Stala se jím fi rma Chládek & Tintěra. Díky soutěži se pů-

vodně plánovaná cena 4,6 mil. Kč snížila na 3,8 mil. Kč. 

Stráž n. N. – Krásná Studánka
Cesta do Frýdlantského výběžku se výrazně urychlila ote-

vřením nové silnice ze Stráže n. N. do Krásné Studánky.

Stavba je součástí souboru staveb, zahrnující přeložku 

silnice I/13 v prostoru Stráž nad Nisou – Frýdlant v Če-

chách – Habartice (hranice s Polskem). Po této silnici 

je vedena veškerá doprava do Frýdlantského výběžku, 

a dále silniční doprava do Polska.

Václav 
Horáček 

o politice
... na str. 3

Starosta Semil a poslanec nyní rozpuštěného Parlamentu ČR je rád, že na nadcházející 
volební kampaň bude mít dost času.  Byl v rozpacích z toho, že by měl přesvědčovat 
voliče v době poslancování na plný úvazek.  Nesvůj byl také, když se v roce 2010 dostal 
z posledního místa na kandidátce až do Poslanecké sněmovny.  Protože již byl staros-
tou Semil, rozhodl se tuto funkci vykonávat zdarma.  Politika ho baví, ale je v ní na sebe 
nevšedně přísný.

VOLBY 2013 
25.–26. 10. 2013
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Naši kandidáti do 
parlamentních voleb 2013

VOLBY 2013 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
25.–26. října 2013

ČTYŘI OTÁZKY PRO HEJTMANA

Jak znáte Jana Farského? 
Honzu Farského znám od roku 2006 a dobře si pa-

matuji, jak jsme se poprvé potkali na nějakém setkání 

starostů v Bautzenu, které pořádal Euroregion. On byl 

tehdy nový starosta Semil. Bylo to docela příjemné, 

on říkal, že kandidoval na starostu, protože viděl, jak 

to funguje v Hrádku a chtěl to v Semilech zařídit po-

dobně. Od té doby jsme nějakých sedm let docela 

v kontaktu, vzájemně jsme si radili a pomáhali. Znám 

ho jako člověka, který když si vezme něco do hlavy, 

tak je schopný za tím vytrvale jít, i když to vypadá, že 

to třeba nemůže prosadit. 

Proč si přejete, aby byl Jan Farský v Parlamentu?
Za ty tři roky, které tam nyní seděl, udělal spoustu dob-

Mgr. Jan Farský 
34 let, starosta Semil, poslanec PS PČR (2010–2013) Kdo jsme a proč 

jdeme do voleb 
s TOP 09?

Politické hnutí Starostové pro Liberecký 
kraj (SLK) vzniklo před krajskými volbami 
v roce 2008 a je seskupením starostů 
a dalších komunálních politiků, kteří 
chtějí společnými silami změnit a zlepšit 
život v Libereckém kraji.
Na podzim roku 2012 jsme zvítězili v kraj-
ských volbách, získali 13 mandátů v zastu-
pitelstvu a náš předseda Martin Půta se 
stal hejtmanem Libereckého kraje. 
V loňských volbách jsme se o vaši přízeň 
ucházeli samostatně, protože jsme 
přesvědčeni, že problémy a potřeby 
kraje známe nejlépe. Do nadcházejících 
parlamentních voleb ale chceme své síly 
spojit se stranou TOP 09. Máme pro to tři 
dobré důvody:

1. Na celostátní úrovni zmůžeme více 
dohromady s hnutím STAN (které spolupra-
cuje se stranou TOP 09).

2. Společně jsme dosáhli spravedlivějšího 
rozdělování peněz v rámci rozpočtového 
určení daní a chceme tyto peníze na celo-
státní úrovni i nadále „hlídat“. 

3. Vážíme si práce, kterou v poslanecké 
sněmovně odvedl náš místopředseda Jan 
Farský. Chceme, aby v ní v dalším volebním 
období pokračoval. 

Proč Martin Půta podporuje Jana Farského a Václava Horáčka? Jak dobře je zná a jak 
dobré má pro své rozhodnutí důvody? Zeptali jsme se za vás.

Mgr. Václav Horáček
57 let, učitel

Původním povoláním právník, pracoval ve Ško-
da Auto. V roce 2006 byl poprvé zvolen staros-
tou Semil a je jím dosud. Roku 2010 se navíc 
stal poslancem Parlamentu ČR. Jeho „speciali-
tou“ jsou zákony, které pomáhají šetřit veřejné 
finance a zvyšovat důvěru ve stát. 

1

2

MUDr. Jan Marušiak, Ph.D.
57 let, lékař – primář cévní chirurgie

3

MUDr. Daniel Hodík
45 let, lékař

4

Antonín Lízner
54 let, starosta Příšovic

5

V profesním životě se věnoval dopravě a ces-
tovnímu ruchu. Ve veřejné správě se poprvé ob-
jevil roku 2000 jako člen zastupitelstva Příšovic, 
od roku 2005 až do současnosti je v obci sta-
rostou. Je rovněž členem předsednictva Svazu 
měst a obcí ČR. Na celostátní úrovni by se rád 
věnoval zejména zachování služeb na venkově, 
problematice veřejné správy, sociálním záleži-
tostem, ochraně obyvatelstva a bezpečnosti.

Ing. Robert Korselt
42 let, obchodní ředitel

6

RNDr. Michal Hron
64 let, daňový poradce

7

Bývalý programátor z Textilany se do politiky 
zapojil hned v roce 1989, kdy vstoupil do Ob-
čanského fóra. Orientuje se na komunální poli-
tiku, proto by se i na celostátní úrovni chtěl vě-
novat problematice obecní samosprávy a daní. 

Mgr. Bc. Karel Heller
37 let, učitel, vychovatel, zastupitel České Lípy

8

Vladimír Stříbrný
44 let, starosta Heřmanic

9

Opravář zemědělských strojů je už od roku 
2002 starostou Heřmanic, které roku 2006 při-
vedl k titulu „Vesnice roku“ Libereckého kraje. 
Respekt si získal také při povodních v roce 2010. 
Na celostátní úrovni by se věnoval veřejné sprá-
vě, finančním prostředkům na protipovodňová 
opatření a dopravní infrastruktuře.

Ing. Martin Dušek
41 let, jednatel firmy, ekolog

10

Mgr. Vladimír Josífek
38 let, radní, podnikatel

11

Mgr. Jaromír Dvořák
52 let, starosta Nového Boru

12

Mgr. Michal Loukota
30 let, ředitel ZŠ

13

Středoškolský učitel je již potřetí členem krajské-
ho zastupitelstva, v roce 2010 se stal starostou 
Nového Boru. Nejen díky své profesi má blízko 
k problematice školství a k sociální a kulturní sféře. 
Intenzivně se zajímá o přeshraniční spolupráci. 

Ing. Jana Čechová
50 let, místostarostka Jilemnice

14

Textilní inženýrka je od roku 2006 místostarostkou 
Jilemnice. Kromě toho je dlouholetou činovnicí 
Sokola. V parlamentu by se ráda věnovala volnoča-
sovým aktivitám dětí a mládeže a rovněž školství. 

Ing. Petr Roubíček
49 let, živnostník

15

Zdeněk Chmelík
37 let, podnikatel

16

Mgr. Daniel David
41 let, starosta Janova nad Nisou

17

Původním povoláním učitel matematiky a tělo-
cviku je již od roku 2001 starostou Janova nad 
Nisou. Zabývá se cestovním ruchem, čemuž by 
se chtěl věnovat i v rámci práce poslance.

ré práce. Třeba kolem nového zdanění hazardu a ko-

lem zákona o zadávání veřejných  zakázek. Bohužel už 

se mu nepovedlo prosadit povinný registr smluv, což 

Liberecký kraj od počátku letošního roku již dobro-

volně dělá. Je to podle mne velké téma, protože čím 

bude veřejná správa v budoucnosti otevřenější, pod 

větší veřejnou kontrolou, tím menší prostor bude pro 

korupci a pro to, aby se peníze ztrácely. Proto věřím, 

že se mu to v novém volebním období podaří.

Jak znáte Václava Horáčka? 
Tady to je v opačném gardu, protože Vašek Horáček 

byl starosta už od roku 1998, o čtyři roky dřív než já. 

Je to jeden z těch kolegů, s kterými jsem konzulto-

val různé věci, když jsem přišel na radnici a nic jsem 

o tom nevěděl, a radil jsem se s ním.  Navíc je to člo-

věk, který nezkazí žádnou legraci, já ho znám mimo 

jiné i jako úžasného společníka a velkého sportovce.

Proč si přejete, aby byl Václav Horáček v  parla-
mentu? 
Byl jedním z poslanců, kteří pomohli prosadit změnu 

rozpočtového určení daní. Což znamenalo, že všech-

ny obce v Libereckém kraji dostaly už letos víc peněz 

od státu na svoje základní fungování a na investice. 

Já vím, že jedním z jeho cílů do nového volebního 

období je, aby se ještě více omezily dotace na celo-

státní úrovni a ty peníze se rozdělily do rozpočtů obcí. 

A to vidím zase jako jednu z cest k tomu, aby si lidi 

rozhodovali o tom, co opravdu potřebují. Na místech, 

kde to mohou ovlivnit. Aby se o nich nerozhodova-

lo v Praze na ministerstvech, ale aby to rozhodovali 

starostové a zastupitelstva, kam veřejnost může do-

jít a říci tam, co si o čem myslí. Navíc na vesnici se 

těžko nějaké peníze z rozpočtu jen tak ztratí, zatímco 

na těch velkých úřadech v Praze to pod tak velkou 

kontrolou není. 

Jan Farský a Václav Horáček pojedou společně...
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Nechci moc a přece hodně
Jsem přesvědčen o tom, že politika by měla 

být naplněna konkrétním programem. A je 

jedno, zda se jedná o politiku na komunální 

úrovni, o což jsem se snažil po celou dobu, 

kdy jsem byl starostou Železného Brodu, 

a s čímž jsem šel také do projektu vzniku 

Starostů pro Liberecký kraj, který jsme před 

několika lety zakládali s dnešním hejtma-

nem Martinem Půtou, Markem Pieterem 

a mým kolegou Honzou Farským, nebo zda 

se jedná o politiku celorepublikovou, třeba 

tu, která se realizuje v poslanecké sněmov-

ně. Obecné fráze, rozdělování společnosti 

na levici a pravici, politické hádky o ničem, 

to nejsou věci, které by mohly naší společ-

nosti reálně pomoci. V uplynulých třech le-

tech jsem usiloval o prosazení praktických 

věcí, a se stejným cílem jdu do nadcházejí-

cích předčasných voleb. 

Chci prosadit zrušení ministerských dotač-

ních programů a jejich spravedlivé přeroz-

dělení do všech měst a obcí v České re-

publice v rámci rozpočtového určení daní. 

Chci dotáhnout zákon o státních úřednících, 

který by profesionalizoval české úředníky, 

odpolitizoval je, dal jim práva a jasně stano-

vil jejich povinnosti. Prosazení obou těch-

to změn by znamenalo miliardové úspory 

ve státním rozpočtu. Takto uspořené peníze bych rád 

poslal na naši budoucnost – konkrétně na podporu 

sportovních aktivit našich dětí na školách i mimo ně.

Proč rušit různé dotační programy, kterých máme 

v České republice desítky? Protože nejsou efektivní 

ani spravedlivou cestou přerozdělování státních fi-

nančních prostředků, protože k sobě přitahují korup-

ci a klientelismus, a protože mnohdy „nutí“ úspěšné 

uchazeče realizovat jiné projekty, než jsou v daném 

Účet pod kontrolou

Náš kraj inspiruje ostatní
Na krajské úrovni se podařilo uvést do života několik novinek, které nejen šetří peníze, ale 
také dělají našemu kraji dobré jméno po celém Česku. 

Prvenství mezi veřejnými institucemi má Liberecký 

kraj v zavedení aplikace tzv. transparentního účtu. 

Od 17. července tak mají všichni, kdo mají přístup 

na internet, pod kontrolou veškeré platební operace 

probíhající na účtech Libereckého kraje.

Celá aplikace k procházení účtů Libereckého kraje je 

umístěna na odkazu: http://ekonomicky-odbor.kraj-

-lbc.cz/transparentni-ucty.

Místo radních 
mentálně postižení
Po bývalých radních zůstalo v domě Na Rybníčku pět 

bytů. Kraj se je nejdříve neúspěšně pokusil odpro-

dat. Současní radní, kteří je nehodlají využívat, se pak 

usnesli, že tyto byty mohou využívat osoby s men-

tálním postižením jako chráněné bydlení. Od 1. října 

tak byty přejdou do správy příspěvkové organizace 

Domov a Centrum aktivity z Hodkovic nad Mohelkou. 

Koaliční zastupitelé se 
svěřují se svými příjmy
K čestnému prohlášení o nabytém majetku politiků 

se dnes dostane každý, kdo má internet. Dříve musel 

žadatel osobně přijít a požádat o kód, který platil jen 

dva dny. Nyní jsou  majetková přiznání koaličních 

zastupitelů poprvé veřejně přístupná na webu kraje. 

Na úrovni krajů jsme tak zřejmě jediní, i když v ně-

kterých obcích se zastupitelé nesměli se svými pří-

jmy tajit už dříve. Zveřejňovaly se například na webu 

Hrádku nad Nisou. 

Nemocnice v České Lípě 
se dočkala záchrany
Firma CL-Evans, která loni vyhrála soutěž na rekon-

strukci zchátralé nemocnice, začala se zateplením 

fasády a výměnou oken. Byl totiž konečně podepsán 

dodatek ke smlouvě, kterým si hejtmanství pojisti-

lo nižší cenu zateplení z původních téměř 124 milio-

nů korun na necelých 99 milionů.

Modernizaci potřebuje nemocnice jako sůl, její cena 

se odhaduje na nejméně 300 milionů korun. 

Už v polovině roku 2010 nemocnice získala z EU pří-

slib dotace 42,5 milionu korun, vybraný byl již i doda-

vatel. Soutěž vyhrála v konkurenci 25 firem CL-Evans, 

která nabídla nejnižší cenu 123,7 milionu korun. Nové 

vedení kraje ale zakázku před koncem loňského roku 

pozastavilo s tím, že cena je příliš vysoká a měla by se 

V souvislosti s měnícími se podmínkami na trhu 

zdravotnických služeb, kdy nově vznikající soukro-

má zdravotnická zařízení na jedné straně zpestřují 

nabídku služeb pro pacienty, na druhé zvyšováním 

nabídky ekonomicky zatěžují celkový zdravotnický 

budget pojišťoven,  dochází k situaci, kdy zdravotní 

pojišťovny nemají dostatek finančních prostředků 

ani na péči, kterou nasmlouvaly v minulosti a k do-

stání svým závazkům. Přitom krajské nemocnice jako 

ústřední zdravotnická zařízení v kraji musí poskyto-

vat péči v plném rozsahu a spektru péče a nemo-

hou „vyzobávat rozinky“, tak jak to z ekonomických 

důvodů dělají zdravotní subjekty soukromé. Nové 

vedení kraje si je tohoto faktu jistě dobře vědomo 

a snaží se ve spolupráci s managementem Krajské 

nemocnici Liberec hledat cesty, jak kvalitu a integri-

tu zdravotní péče pro pacienty kraje nejen zacho-

vat, ale v mnoha ohledech též zlepšit. Jak z hlediska 

ekonomického, tak odborného a organizačního, má 

deklarovaný záměr sloučení KNL a. s. a Panochovy 

městské nemocnice v Turnově řadu výhod. Man-

agement KNL a. s. dokáže postupnými kroky – tak 

jako v nedávné minulosti – výrazně snižovat ceny 

místě opravdu potřeba, a to jen proto, že někdo v Pra-

ze rozhodl, co nyní jako stát budeme podporovat, 

bez skutečné znalosti potřeb v různých koutech naší 

země. Oproti tomu zrušení těchto dotačních progra-

mů a rozdělení finančních prostředků rovným dílem 

mezi obce a města v České republice prostřednictvím 

rozpočtového určení daní by znamenalo především 

pro menší a střední města a obce vítanou pravidelnou 

a jistou finanční injekci, která by umožnila rozhodovat 

přímo v daném místě, na co budou tyto 

finanční prostředky využity – zda na no-

vou školku, chodník nebo park. Odpadl by 

velký kolotoč jejich rozdělování, který je 

prosycen různými zájmovými skupinami, 

korupcí, nesystémovým plýtváním. Od-

padla by chybovost a nadměrná admini-

strativa, která zvyšuje byrokratickou zátěž 

starostů a místních úředníků. O tom, co 

bude s penězi, by rozhodovali přímo lidé 

v daném místě, a také oni by prováděli zá-

kladní kontrolu, jak se s těmito finančními 

prostředky nakládá. Města a obce by byly 

motivovány k transparentním výběrovým 

řízením s důrazem na cenu a kvalitu, pro-

tože jednak by šlo o jejich peníze, nikoli 

o nějaké abstraktivní dotace, a především 

– peníze uspořené na dobrém tendru by 

zůstaly v obci k dalšímu využití, nevrace-

ly by se zpět poskytovateli dotace, jako je 

to dnes, což snižuje „potřebu šetřit“. Každý 

rok protečou různými takovými dotačními 

programy desítky miliard korun. Změna 

v systému by umožnila ušetřit miliardy ko-

run a ty investovat tam, kde je to potřeba. 

Dlouhé roky probíhá v České republice 

diskuse o tom, jakým zákonem ošetřit 

státní, krajské a městské či obecní úřední-

ky. Prázdné diskuse vedly k tomu, že současný zákon 

je přijímán ve spěchu, jen pod tlakem Evropské unie, 

je nedokonalý a neřeší mnohé zásadní otázky. Rád 

bych proto dotáhl do zdárného konce systémový 

zákon, který by určil postavení úředníků, jejich práva 

i povinnosti, nezávislost na politicích. Prostě zákon, 

který by do úřednického stavu vnesl prvek profesi-

onality, po kterém dlouhodobě my všichni voláme. 

Spolu s odborníky na správní právo, zástupci úřední-

ků, představiteli neziskového sektoru a také starosty 

měst a obcí jsme v uplynulém roce pracovali na sys-

témové změně. Nový zákon musí sloužit k zefektiv-

nění práce úředníků, a tím nepřímo také k úbytku 

byrokracie, musí jednoznačně a efektivně řešit 

otázku transparentních výběrových řízení na úřed-

nické pozice tak, aby nebyly obsazovány na zákla-

dě politické tlačenky, musí určovat požadované 

kvalifikace, pravidla výběrových řízení, slučitelnosti 

funkcí například s výkonem politické moci. A musí 

také jednoznačně definovat transparentní hodnoce-

ní úředníků, způsob jejich odměňování, a to nejen 

ve výši platů, ale také v otázce odměn, kariérní řád, 

vzdělávání úředníků a mnohé další. Přijetí takové le-

gislativy by opět umožnilo ve státním rozpočtu šet-

řit stamiliony korun, které by bylo možné investovat 

tam, kde je to potřeba. 

Možná se ptáte, kde peníze ušetřené na změně rozdě-

lování peněz z dotací a z nového zákona o úřednících 

skončí. Rád bych, aby především v naší budoucnosti. 

Rád bych, abychom takto získané finanční prostřed-

ky investovali do našich dětí a jejich budoucnosti, 

abychom je investovali do podpory sportu. A to ne-

jen na školách, ale také ve volném čase. Abychom 

děti opět přitáhli ven, na hřiště, do bazénů, na kurty, 

na kola. Aby pro rodiče nebyl sport jejich dětí exis-

tenčním problémem, na který nemají. Aby školy byly 

v tomto ohledu dobře vybaveny. Aby města a obce 

měly sportoviště, kam mohou místní děti kdykoli přijít 

a s kamarády si zahrát basketbal, fotbal nebo jakýkoli 

jiný sport. Aby byly peníze pro ty, kdo chtějí s dětským 

amatérským sportem pomoci. Dítě, které je odmala 

vedeno ke sportu, je vedeno ve zdravém životním 

stylu, a také ve fair play přístupu ke sportu i k životu. 

Taková investice se potom vyplatí. O takové budoucí 

generace usilujme! 

Mgr. Václav Horáček, kandidát do PS PČR 

vejít do 100 milionů.  Firma CL-Evans pak nabídla kraji 

snížení ceny stavby o 25 milionů korun, čehož chtěla 

dosáhnout změnou použitých materiálů a zkrácením 

prací z 18 na 13 měsíců. Hejtmanství nakonec souhla-

silo s výhradou, že na firmu půjdou jakékoli možné 

vícepráce. 

Proklikávejte se rozpočtem 
podle libosti!
Liberecký kraj umístil jako první v Česku na internet 

svůj kompletní rozpočet. Stačí pár kliknutí a dozvíte se 

například, kolik zaplatila za květiny kancelář hejtmana. 

K nahlédnutí se totiž nabízí veškeré položky rozpočtu. 

Rozklikávací rozpočet přišel kraj na 40 000 Kč, náklady 

na provoz už jsou nulové. Funguje totiž automaticky 

a využívá stávající techniku úřadu. Najít jej můžete na: 

http://www.kraj-lbc.cz/elektronicka-uredni-deska/

rozpocet-a-zaverecny-ucet.

Nakupujeme energie 
na burze
Liberecký kraj nakoupil na Českomoravské komoditní 

burze zemní plyn a elektřinu o čtvrtinu levněji než za 

ně platí v současnosti. Ušetřil tak přes 33 milionů Kč. 

Ke sdruženému nákupu elektřiny se přidalo 17 obcí, 

k nákupu plynu pak deset.

nákupu zboží od zdravotnických dodavatelů, kteří 

jinak – ponecháni ve svých nemravných předsta-

vách o maržích zisku – dokáží zruinovat jiné zdra-

votnické instituce, které jim na jejich ceny přistupují. 

Právě nadsazené ceny dodavatelů, kteří zcela bez 

skrupulí zkouší, co náš zdravotnický systém unese, 

jsou jednou z hlavních příčin deficitu rozpočtů ně-

kterých organizací. Synergický efekt ekonomiky ná-

kupu zboží pro obě tyto zmiňované nemocnice je 

tak spolu s odborným profitem pro lékaře turnovské 

nemocnice a rozšířením odborné péče pro pacienty 

v Turnově na misce vah, která převažuje tu druhou. 

Na té je totiž postupná dezintegrace péče vlivem 

soukromých zdravotnických řetězců, které mohou 

znamenat pro pacienty nutnost jezdit za odbornou 

péčí třeba i do jiných krajů. V mnoha jiných krajích je 

to již realita. Integrace odborné péče v našem kraji 

by proto byla pozitivním krokem, nejen pro zdravot-

níky – ale především pro jejich pacienty.

Prim. MUDr. Jan Marušiak, Ph.D.
Odd. cévní a rekonstrukční chirurgie

Krajská nemocnice Liberec    

Sloučení nemocnic uvítají pacienti



4 Regionální občasník vydávaný politickým hnutím Starostové pro Liberecký kraj www.starostoveprolibereckykraj.cz

„NÁŠ KRAJ – NÁŠ DOMOV“ 
Občasník | č. 8 | vydáno v Liberci | 24. 9. 2013 | Evidenční číslo: MK ČR E 20448
Občasník regionální politiky „NÁŠ KRAJ – NÁŠ DOMOV“ vydává politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj s cílem přiblížit společenské události a politický život široké veřejnosti. 
Občasník je šířen ZDARMA | www.starostoveprolibereckykraj.cz | e-mail: mala.slk@centrum.cz

Vydavatel: 
Starostové pro Liberecký kraj, 
Turistická 197, Hrádek n. N., 463 34
IČ: 71339485, číslo registrace MV: MV-26612-4/VS-2008

Běžné věci se komplikují. Jedna hloupost jako příklad: 

když si jdete pro řidičák, tak si nesete fotku z fotola-

bu. Když jdete pro občanku, tak vás tam vyfotí. Je to 

ve stejné budově na stejném úřadě. Proč vás tam ne-

vyfotí i na ten řidičák? Když takové blbosti odbourá-

me, tak to v rámci státu uspoří třeba „jen“ 15 milionů 

ročně. Ale díky bohu za ně. 

Můj cíl je tedy rušení papírů. 
Snažil jsem se prosadit registr smluv, což se nepoved-

lo dotáhnout do konce. Chci  ho prosadit, protože si 

myslím, že je to stěžejní zákon. 

Vysvětlíte jeho podstatu? 
Jde o úplně jednoduchý desetiparagrafový zákon. 

A ten říká: obce, kraje, ministerstva, příspěvkové 

organizace státu, zdravotní pojišťovna, Česká tele-

vize – zkrátka všichni ti, kteří žijí z daní, musí ukázat, 

zač utrácejí. Žádná smlouva, kterou uzavřou, není 

účinná, pokud není vyvěšená na portálu veřejné 

správy. Což je velmi jednoduché řešení, protože 

je samovymahatelné. Odpovědný úředník či poli-

tik nemůže nechat proplatit jedinou fakturu, která 

není podložená zveřejněnou smlouvou. Jinak ta 

smlouva právně neexistuje. 

Je-li takhle jednoduchý, proč už ho nemáme? 
První námitky byly, že to bude moc drahé. Tak jsem 

se domluvil s ministerstvem vnitra, vyrobili jsme 

portál a spustili ho jakoby ve zkušební verzi. Ta je 

funkční a docela dost se tam zveřejňuje, i když se 

ze zákona nemusí. Zveřejňují Semily, Liberecký kraj, 

Chrastava, Opava, Mělník... 

Další námitkou byla administrativní náročnost. Ale 

zkušenost ukazuje, že to bez problémů zvládnout 

jde. Všechny smlouvy už dnes máte stejně v počítači 

a v registru se musejí zveřejňovat ve strojově čitelném 

formátu, bez razítek, bez podpisu, žádné skenování. 

Není problém vytvořit různé aplikace. Například když 

někdo zadá, že chce najít ve všech smlouvách, které 

jsou zveřejněné na portálu veřejné správy, jednotko-

vou cenu za 1 m2 pět centimetrů vysoké balené asfal-

tové směsi, tak mu ten seznam vypadne. 

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)

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

Nenašli jste ve své schránce předchozí čísla (7) našich novin a zajímá vás, o čem jsme psali? Napište nám na: mala.slk@centrum.cz a my vám je zašleme v elektronické podobě.

Samozřejmě se to nelíbí. V ústavně právním výboru 

to zastavila ODS ve spolupráci s ČSSD. Ukázalo se, že 

je ještě co bránit. Já neříkám, že je problém, když je 

někde o 20 % dražší zámková dlažba. Že se tam krade. 

Ale ve chvíli, kdy víte, že jsou někde rozdíly 200 %, tak 

už máte právo se ptát, když někdo utrácí vaše peníze, 

proč je utrácí takhle. 

Co vás přimělo ke vstupu do politiky?
Mám moc rád Semily. Narodil jsem se tady a chystám 

se tu dožít. Od jedenácti let jsem tu  skautoval. Ve-

doucí skautů je pan Navrátil, ředitel okresního archivu 

v Semilech. Učil nás, čím je zajímavá která budova, 

kde kdo žil. Semily nejsou typické město, do kterého 

se zamilujete na první pohled. Ale čím více jsem ho 

poznával, tím radši jsem ho měl. 

Já to město znal a chtěl jsem v něm žít, ale záro-

veň mi ubývalo důvodů, proč v něm žít. Zavřelo se 

koupaliště, pak se zavřelo kino, náměstí byla plocha 

s vystátými ďolíky v asfaltu od parkujících aut, mís-

to akutních potřeb města probíhala rekonstrukce 

městského úřadu, která se navíc prodražila takřka 

na dvojnásobek oproti slibům… Bylo mi sedma-

dvacet, dali jsme dohromady kandidátku a rok jsme 

tvořili program. Pak jsme s velkým náskokem volby 

vyhráli. Dnes už mohu říci, že do nástupu na vyso-

kou školu v Semilech nic nechybí. Máme tři střední 

školy, výbornou ZUŠ, neuvěřitelně spolků, které vás 

dokáží zabavit a vychovat.

Skauti tu ještě fungují?
Jasně! A rostou!

A vy jste stále skaut?
Letos jsem zase vedl tábor. Tři neděle jsem tam byl, 

jen když bylo potřeba jet do Prahy, tak jsem ráno sedl 

na vlak a odjel do sněmovny. Je to tábor uprostřed 

Ze skautu jsem jezdil do sněmovny
Rozhovor s Janem Farským – pokračování ze strany 1

Mgr. Jan Farský (1979)

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy 

univerzity v Brně, pracoval ve Škoda Auto. 

Od roku 2006 je starostou města Semily, 

v květnu 2010 byl z posledního místa kandi-

dátky v Libereckém kraji zvolen do Poslanec-

ké sněmovny Parlamentu ČR za stranu TOP 

09 a Starostové. Ve sněmovně předložil zákon 

o loteriích, zákon o veřejných zakázkách a zá-

kon o registur smluv.

Je svobodný, bezdětný a má přítelkyni. 

Kouzelné zaklínadlo 
Rozpočtové určení daní

lesů bez elektřiny. Ale odtržený od všeho venkovního 

dění, jakkoli je to osvěžující, být nemůžu. A tak mám 

počítač napojený na autobaterii auta a v noci pokout-

ně vyřizuji maily… 

Co ještě  vás baví?
Nejraději čtu. Teď jsem dočetl snad nejúžasnější kníž-

ku, Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním 

osudu od Pavla Tigrida. Pak hodně chodím, i mi-

moskautsky, neorganizovaně. Mám moc rád přírodu, 

to tady asi ani jinak nejde. Dělal jsem paragliding, ale 

potom, co jsem se ošklivě zranil na lyžích a skoro rok 

jsem strávil po léčebnách a učil se znovu chodit, už 

jsem ztratil ten pocit nezranitelnosti. Mám normálně 

strach, i když na lyže jsem se vrátil. Geocaching mě 

taky baví, mám 530 kešek. Na semilské jsem se po-

dílel:-)

Takže volný čas máte?
Mám. Byť někdy nevím, kde začíná a končí. Když si 

jdu v Semilech užít divadelní představení, stejně tam 

jsem ale i jako starosta. To je také na té práci krásné, 

když s tím městem žijete ve dne v noci.

Než byl vloni schválen zákon o změně RUD (rozpoč-

tové určení daní), stálo to hodně úsilí. V příběhu se 

objevily stížnosti obcí k ústavnímu soudu, stížnosti 

ke štrasburskému soudu, a dokonce i demonstrace. 

Po mnohaletém společném úsilí  strany TOP 09 a hnu-

tí STAN vstoupil 1. ledna 2013 zákon v účinnost. 

Oč v něm vlastně jde a proč kvůli němu obce a města 

ztropily takový „povyk“?

Nejde o nic menšího, než o přerozdělování peněz vy-

braných z daní. A to bylo velmi nespravedlivé k oby-

vatelům menších měst a obcí. Jinak řečeno, obyvatelé 

4 velkých měst „žili“ na úkor zbylých 80 % obyvatel 

země. Daňové změny zavedené vládou ČSSD v roce 

2005 totiž znamenaly 6,5násobný rozdíl v příjmech na 

občana Prahy a občany menších obcí. 

O spravedlivější přerozdělení společných peněz se 

rozhořel boj, ve kterém zvítězil zdravý rozum. V čele 

těch, kteří přinesli obcím větší balík tolik potřebných 

fi nancí, stál i starosta Semil a poslanec Jan Farský. S vý-

sledkem je spokojen: „Nám přibylo ročně 15,5 milionu, 

což je vlastně zdvojnásobení rozpočtu Semil. Když si 

je dva roky dáme stranou, můžeme postavit novou 

Příklady navýšení rozpočtu jednotlivých obcí:
Semily 62 mil. Kč nyní 77 mil. Kč. 

Chrastava 42,5 mil. Kč nyní 55,2 mil. Kč 

Turnov 108 mil. Kč nyní 129 mil. Kč 

Tatobity 3,7 mil. Kč nyní 4,7 mil.  Kč 

Okrouhlá 3,4 mil. Kč nyní 4,4 mil. Kč

V součtu si obce v Libereckém kraji ročně polepšily o 556 milionů korun!
Chcete vědět, jak je na tom právě vaše obec? Podívejte se na www.obcelidem.cz

školku pro 100 dětí. Za dalších 30 milionů můžeme 

zrekonstruovat celý sportovní areál. Takže za čtyři roky 

toho, co dostáváme navíc, může být školka a areál. To 

mi připadá skvělé.“

Starostové jsou spokojeni
Eva Burešová, Doksy:  
„Největší část navýšených prostředků RUD jsme vy-

užili především na fi nanční spoluúčast dotací na ener-

getické úspory veřejných budov. Mohli jsme si dovolit 

využít posledních výzev OPŽP a zajistit tak u veřejných 

budov pro další roky fi nanční úspory na provoz. Jedná 

se například o dvě mateřské školky, stravovací zařízení 

a jídelnu při ZŠ, budovu zdravotního střediska, objekt 

sociálních bytů, kino a připravujeme další. Posílili jsme 

také o 1,5 milionu položku opravy komunikací.“

Michael Canov, Chrastava:
„Nebýt navýšeného RUD prosazeného Starosty v Par-

lamentu, nebyla by hotová kompletní rekonstrukce 

MŠ v Chrastavě. To není žádná agitka, to je prostý fakt. 

Třetinová dotace od ministerstva fi nancí byla sice 

skvělá, ale bez polštáře v zásadně navýšeném RUD, 

bych do toho nešel, nemohl jít.“


