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starostové ušetřili
kraji peníze
Neoprávněně pobírané odměny trojice sociálních demokratů přestaly být vypláceny po výzvě Starostů pro Liberecký kraj. Podařilo se kraji ušetřit 1,5 milionu ročně! Peníze mohou putovat na užitečnější místa, než jsou kapsy krajských radních.
téma

Celkem 125 tisíc měsíc co měsíc měla dohromady pobírat trojice krajských radních za účast v dozorčích radách
liberecké a českolipské nemocnice a společnosti Silnice
LK. Teprve po několikrát urgované výzvě Starostů pro Liberecký kraj se Zdeněk Bursa, Martin Sepp a Pavel Petráček (všichni ČSSD) svých nezákonně vyplácených peněz
vzdali. Zákon o střetu zájmů totiž hovoří jasně: uvolnění
zastupitelé v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech společností, kde má kraj podíl, nesmějí za svou práci pobírat odměnu, pokud zároveň zastupují kraj.
Bursa si měl přijít měsíčně na 60 tisíc, Sepp na 45 tisíc,
Petráček měl brát 20 tisíc korun.

Zákon platí pro všechny
Trojice sociálních demokratů byla do dozorčích rad
delegována právě Libereckým krajem, takže obhajoba všech tří pánů, že v orgánech zastupují pouze sami
sebe jako fyzické osoby, je nesmyslná. Kraj má v těchto institucích majoritní podíl akcií, v případě Silnic LK
(které ještě ani nezačaly pracovat) je dokonce jediným akcionářem. To, koho měli radní zastupovat, je
tedy jasné. Smutná pachuť ale zůstala. Poté, co Starostové nezákonnost odměn několikrát doložili citacemi
ze zákona o střetu zájmů a vyzvali všechny tři muže,
aby peníze přestali pobírat, došly radním argumenty

Na desítky tisíc korun měsíčně navíc si přišli někteří sociálnědemokratičtí radní. A přisypávali jsme jim i my všichni,
daňoví poplatníci.

komiks

a vyplácení peněz již nedokázali obhájit.
„Oč více se bránili tím, že v těchto akciových společnostech nezastupují Liberecký kraj, ale jsou tam sami
za sebe a že mají právní rozbor, dle kterého nejsou
jejich odměny v rozporu se zákonem, tím urputněji
se bránili tento právní rozbor komukoli ukázat,“ připomněl chování radních Michael Canov, místopředseda
Starostů pro Liberecký kraj.
O práci ztratili zájem
Podezřelým vyplácením se již začala zabývat policie
a všimly si ho snad všechna česká média. O to smutnější bylo vysvětlení radních, které tisku poskytli jako
odůvodnění toho, že se peněz vzdali.
„Namísto hlubokého pokání a omluvy za to, že
neoprávněně při jednoznačném porušení zákona
brali a chtěli brát i nadále měsíc co měsíc desetitisícové odměny, své oznámení o vrácení těchto
odměn odůvodnili slovy jako závist, pomlouvání,
štvanice, nejnižší lidské vlastnosti,“ diví se chování
radních Michael Canov.
Korunu všemu nasadilo trio sociálních demokratů
tím, když konstatovalo, že své působení v dozorčích
radách po tom všem nejspíš ukončí. Definitivně tím
potvrdili, že jediným důvodem, proč zde dosud působili, byly odměny. Jak jinak by zdůvodnili svoji okamžitou ztrátu zájmu o tuto činnost?
Výhra slušnosti a spravedlnosti
„Je to vítězství pro všechny slušné lidi v Libereckém kraji, splnili jsme v této věci úlohu opozice,
která nemůže přehlížet protiprávní jednání, ke kterému došlo,“ říká Martin Půta, předseda Starostů
pro Liberecký kraj.
„Jsem velmi potěšen, že zákon o střetu zájmů začal
platit i v našem kraji, a chci věřit tomu, že to přispěje
ke zlepšení politické kultury v zemi. Celá kauza ukázala také na to, že celá problematika zastupování veřejných institucí v dozorčích a statutárních orgánech
společností s majetkovou účastí státu, krajů a obcí
potřebuje jednoznačná pravidla, která by měla řešit
nejenom střet zájmů, ale také výši odměn a stanovení
kvalifikace, kterou by zástupci veřejných institucí měli
splňovat,“ dodal Půta.
(red)

www.starostoveprolibereckykraj.cz
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Rok regulace hazardu přinesl
obcím více peněz i odpovědnosti
Uplynulý rok byl v jedné oblasti přelomový: konečně
se pohnuly ledy a hazard, který uplynulých dvacet let
úspěšně unikal snahám o lepší regulaci, dostal i díky
práci Starostů ve sněmovně jasná pravidla. V průběhu roku vydal Ústavní soud přelomové nálezy, které
umožnily obcím vyhláškou stanovit místa, kde můžou
být herny umístěny, Parlament přijal novelu loterijního
zákona, která garantuje zákonnou formou totéž, a navíc
zpřísňuje požadavky na majitele loterijních firem a zvyšuje sankce. A úplně na konci roku se podařilo prosadit
i zdanění loterijních společností, kterému po celých
dvacet let unikaly.
Všechny tyto změny přinesou v začínajícím roce 2012
možnost obcím hazard na svém území regulovat a pro
zmírnění jeho negativních dopadů přidají cca 4,6 miliardy korun navíc do obecních rozpočtů. Zvýšené příjmy
rozpočtů jsou vyváženy vyšší odpovědností. Je už jen
na obcích, jak se s hazardem na svém území vyrovnají.
Vymýtit ho asi nelze. Účinně regulovat ale ano.

Jan Farský
starosta města Semily,
poslanec PSP ČR

Odměny ve
zkratce

Jak to vidí Marek Pieter
Názor SLK ve věci hospodaření obchodních společností ovládaných krajem, respektive obcí i státem, přiblížil starosta Desné a místopředseda SLK Marek Pieter.
Jak by měli být odměňováni představitelé, kteří
usednou do představenstva, dozorčí rady a dalších
orgánů takových společností?
V odměňování členů ve funkcích orgánů společností
ovládaných státem by měly být jasné limity. Především by odměny měly odpovídat hospodaření společnosti. Mám tím na mysli přímou úměru mezi ziskem a výši odměny.
Měl by se změnit způsob výběru do funkcí?
Ano. I pro výběr do těchto funkcí by měla být vytvořena určitá kritéria. Zohlednit by se měly například zkušenosti z managmentu či znalost daného oboru. Další
doporučení bych viděl ve stanovení maximálního počtu funkcí jednoho představitele.
A nějaká zpětná kontrola?
Ta by měla fungovat. Uvítali bychom zpětné zprávy
o tom, co konkrétně kdo vykonal, a zprávy by podléhaly vyhodnocení.
k tématu
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povedlo se nám
úspěchy starostů
• Fotopasti v Desné
V Desné od listopadu letošní roku pomáhají fotopasti proti trestné činnosti. Projekt „Bezpečná
lokalita“, tj. fotopasti včetně notebooku a úložního
disku byl financován z 90 % z Krajského programu
prevence kriminality LK na rok 2012.

www.starostoveprolibereckykraj.cz

Semily znají svou

ekologickou stopu

• Koločava a Semily
Ukrajinská obec Koločava je nám známa hlavně
díky semilskému rodákovi, spisovateli Ivanu Olbrachtovi. Je zde muzeum věnované tomuto spisovateli a jeho nejslavnějšímu hrdinovi, každoročně je
zde také pořádán Olbrachtův folklórní festival, část
expozice muzea je věnována přímo městu Semily.
Proto byla žádost obce Koločava o zprostředkování
partnerství zaslána prostřednictvím Velvyslanectví
ČR na Ukrajině nejprve městu Semily.
Semily navázaly v minulosti partnerství s několika zahraničními městy, například s holandským
městem Driebergen, německým Schauenburgem či polskou Jelení Horou. Podle starosty Semil Jana Farského nyní přišel čas na partnerství
směrem na východ, kam mohou Semily přenést
své zkušenosti.
Místostarostka Semil Lena Mlejnková s certifikáty o výpočtu ekologické stopy

Nemají na
opravy silnic…
ale stavějí
fotbalistům
parkoviště
Ve své snaze zavděčit se voličům nezná vedení Libereckého kraje míru vkusu. Jak jinak si vysvětlit, že veřejnost balamutí nářky, že nemá na povinnou spoluúčast projektů se státní dotací, a přitom bezostyšně
rozhazuje miliony na nepotřebné projekty. Sem spadá například dotace 2,2 milionu fotbalovému oddílu
Jiskra Mšeno Jablonec nad Nisou na stavbu a opravu parkovišť a chodníků. Tyto komunikace v areálu
fotbalového hřiště jsou kraji nejspíš přednější než ty,
po kterých denně projíždějí a tlumiče svých aut ničí
tisíce řidičů. Protinávrh Starostů, aby dotace nebyla
poskytnuta, se nesetkal s podporou ostatních, a proto nebyl přijat. Stalo se tak na zastupitelstvu Libereckého kraje 13. prosince 2011.

Devítitisícové město Semily si nechalo
spočítat svoji ekologickou stopu. Ta měří
vliv lidí na životní prostředí. Z 20 měst,
v nichž byl průzkum proveden, dopadly
Semily nejlépe. Bez nadsázky můžeme tvrdit, že jsou z nich nejzelenějším městem.
z kraje...

Ekologická stopa počítá velikost prostředí, které obyvatelstvo města potřebuje k tomu, aby se uživilo.
Do výsledné plochy se započítává nejen to, jak velký
životní prostor lidé obývají, ale i kam jezdí do práce,
kde tráví volný čas a kolik odpadů vyprodukují. Jednotkou ekologické stopy je globální hektar (prostor
o rozměrech 100 x 100 metrů produktivní plochy
země). Z výsledků průzkumu zjistíme, že Semily
mají svou ekologickou stopu 4,19 globálního hektaru na jednoho obyvatele. Tedy si představte čtverec
o hraně 400 metrů. Přesně tak velké území potřebuje
ročně jeden Semilák ke svému životu a svým potřebám. Zdá se vám to příšerně vysoké číslo? Jiná města
dosáhla mnohem horších výsledků. Jihlava má ES 7,9,
Jilemnice 6,8. Semily dopadly nejlépe.
„4,19 je opravdu dobré číslo a ukazuje kvalitu bydlení
v Semilech a závazek do budoucna udržet a dále nezvyšovat naši ekologickou stopu,“ pochvaluje si místostarostka Semil Lena Mlejnková. Ta společně s vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Semily Janou

Hrubou převzala v Praze certifikáty o výpočtu ekologické stopy a o stanovení dobrovolného cíle ji dále
nezvyšovat. „Tomu napomůže i plánovaná výstavba
komunitní kompostárny, která se bude realizovat letos,“
dodává Lena Mlejnková. Přesto není důvod jásat. Číslo
nám prozrazuje, v jak velké nerovnováze s prostředím
člověk žije. Převod lidských spotřeb na velikost používané plochy prozrazuje, že většina lidí v městech svým
způsobem života mnohonásobně překračuje prostor,
který obývají a který by je měl uživit.

lečnosti,“ vysvětlil Viktor Třebický z Týmové iniciativy
pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR), která výzkum
ekostop provádí. Podle něj odráží příznivý výsledek
Semil nízkou hodnotu spotřeby energií ve městě, kde
chybí těžší průmysl a jiné energeticky náročné provozy. Ovlivňuje ho dále poměrně malý rozsah nové
výstavby, šetrné způsoby dopravy obyvatel Semil
a vysoký podíl třídění odpadů.
K dalšímu snížení ekologické stopy by podle Třebického došlo například snížením nové výstavby na orné

„Příznivý výsledek Semil odráží nízkou hodnotu spotřeby
energií ve městě, kde chybí těžší průmysl a jiné energeticky
náročné provozy. Ovlivňuje ho dále poměrně malý rozsah
nové výstavby, šetrné způsoby dopravy obyvatel Semil
a vysoký podíl třídění odpadů.“
Vicktor Třebický, TIMUR
„Ekologickou stopu města však musíme srovnávat
především s jeho biokapacitou (tzv. ekologickým
zázemím), která je v Semilech 0,55 gha/obyvatele.
Ekologická stopa Semil překračuje biokapacitu města pouze 7,6 krát. Žádné město na světě se z principu ‚nevejde‘ do své biokapacity, je závislé na širokém
‚ekologickém zázemí‘. Ve městě dochází k soustředění
obyvatelstva, průmyslu a dalších aspektů lidské spo-

půdě či trvalých travních porostech. „Významný dopad by také mělo snížení spotřeby energií na území
města, zvýšení energetické efektivity či využívání
alternativních zdrojů, jako je geotermální energie.
Ekologickou stopu dále napomáhá snižovat separace
odpadů (skla, plastů, papíru či bioodpadu) či používání šetrných způsobů dopravy – chůze, kolo, veřejná
doprava,“ dodává Třebický.
(red)

Čtyřlístek bydlí v Doksech a má tam své muzeum
Kdo by tu slavnou
čtyřku neznal: Myšpulín, Fifinka, Pinďa a Bobík. Po Rychlých
šípech nejslavnější kreslené postavičky,
vycházející nepřetržitě od roku 1969 v komiksu Čtyřlístek, na jehož příbězích vyrostly generace čtenářů. S čtveřicí dětských
hrdinů se teď můžete setkat tak jako nikdy
dříve. V Muzeu Čtyřlístku, které nedávno
otevřelo v Doksech nedaleko České Lípy.
z kraje...

Důvod, proč byly vybrány právě Doksy, přiblížil sám
autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček. Prozradil, že komiksové Třeskoprsky, kde slavný Čtyřlístek bydlí, jsou
vlastně Doksy. V Máchově kraji si známý kreslíř s manželkou pořídil chalupu a trávil zde víkendy a dovolené. Logicky tu tedy čerpal inspiraci pro dobrodružství
Čtyřlístku. Hrad Bezzub je Bezděz, rybník Blaťák je Máchovo jezero. Další podobnosti čtenáři komiksových
příběhů jistě vypátrají sami.
Muzeum Čtyřlístku v Doksech vyrostlo v půdních prostorách městské knihovny a láká nejen děti, ale i dospělé. Ti se totiž krok za krokem dozvědí, jak kreslené
příběhy vznikají. Co musí autor udělat na začátku, kde
se neobejde bez pomoci počítače. Děti mezitím mo-

„Táta“ čtyř kreslených postaviček, Jaroslav Němeček

hou obdivovat třeba Myšpulínovy vynálezy nebo nakouknout do Fifinčiny kuchyně. Přitom se jistě pobaví
čtveřicí komiksáků v životní podobě.
Návštěva Doks nemusí procházkou Muzeem Čtyřlístku
skončit. Místo je totiž s komiksovými příběhy spjaté
daleko více. Kolem Máchova jezera vede žlutě značená turistická cesta se Čtyřlístkem okolo Blaťáku. Ta
obsahuje informační tabule, na nichž Myšpulín, Fifinka,
Pinďa a Bobík seznamují lidi s turistickými zajímavostmi
v okolí. Kdo chce z návštěv Doks poslat domů pohlednici, může si na ni zakoupit poštovní známku s po-

stavičkami Čtyřlístku. A aby těch komiksových hrdinů
nebylo málo, již tento rok má mít v kinech premiéru
animovaný film Čtyřlístek ve službách krále.
Fenomén Čtyřlístku lze jen velmi těžko popsat. Přestože „zlatá léta“ měl tento komiks patrně v 70. a 80. letech
minulého století, kdy tištěný náklad šplhal k hranici
čtvrt milionu výtisků, ani dnes nedají děti na příběhy
kocoura, fenky, zajíce a prasete dopustit. Konkurence
Mickey Mousů, želv ninja nebo kačerů neubrala Čtyřlístku na popularitě a letos v březnu se začne počítat
43. rok jeho života. Tím prošlo několik tvůrců, dá se
však říct, že duchovním a jediným otcem Čtyřlístku je
právě kreslíř Jaroslav Němeček, který partu kamarádů
v roce 1969 vymyslel. Psát příběhy svých hrdinů mu
pomáhala řada autorů, nejslavnější patrně byla Ljuba
Štíplová, za jejíž éry byl Čtyřlístek i přes svůj ohromující náklad stále podpultovým zbožím. S časopisem
Čtyřlístek, kde příběhy vycházely, je spjatá i celá další
řada dalších kreslených hrdinů, kteří se stali nedílnou
součástí časopisu: Kouzelník Huryjáš, Alenka a Vašek,
Polda a Olda, Strašidelný pradědeček, Káťa a Škubánek,
Sherlock Holmes a mnoho dalších. Do Čtyřlístku kreslili
a psali i další spisovatelé a kreslíři, například Adolf Born,
Miloš Nesvadba, Radek Pilař, Vladimír Jiránek, Václav
Junek, Jaroslav Malát, Svatopluk Hrnčíř, Věra Faltová,

Dagmar Lhotová, Vojtěch Steklač, Karel Franta a mnozí
další. O významu Čtyřlístku a jeho nehynoucí popularitě svědčí i skutečnost, že je velmi často parodován.

Slavný komiks vychází už 43 let!

www.starostoveprolibereckykraj.cz
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Kam jdou hejtmanovy dotace?

Nejvíce peněz překvapivě míří na Českodubsko, domov hejtmana. Stranická kasička ČSSD sem nasypala miliony.
Hejtman Libereckého kraje
Stanislav Eichler (ČSSD) má
své voliče rád. Pravidelně je nezapomíná obdarovávat drobnými z krajského rozpočtu, například při
slavném „porcování medvěda“, o kterém jsme psali minule. Existuje ale ještě jeden zdroj, kam může
odhalení

dohledat. Vkrádá se otázka, proč hejtman o podpoře drobných kulturních, společenských nebo
sportovních akcí nedává vědět. Možná mu stačí, že
o podpoře vědí obdarovaní, jeho potencionální voliči. Veřejnost, jejíž finance hejtmanství spravuje, by
takovéto rozhazování nesla patrně neliběji.

fondu naplněno doslova. Často se fond mění na jakousi stranickou kasičku.
Starostové pro Liberecký kraj mají z řady obcí vyzkoušené grantové programy, které mají jasná
a přehledná pravidla, rozhoduje se v předem známých termínech a podle jasných kritérií.

hy s myslivci, jejichž Myslivecký spolek Proseč pod
Ještědem od něj letos získal 60 000 korun. Pochválit by zasloužil i za 20 000 korun podještědským
ochotníkům DS Vojan Český Dub. Jen kdyby těch
dotací na Českodubsko nebylo neúměrně mnoho.
Že by si hejtman chtěl zachovat jejich přízeň, až

Dotace v číslech
2009
Liberec: 154 000 Kč
Český Dub: 490 000 Kč
Celkem čerpáno: 977 000 Kč

2010
Liberec: 745 000 Kč
Český Dub: 400 000 Kč
Celkem čerpáno: 1 600 000 Kč

2011
Liberec: 90 000 Kč
Český Dub: 300 000 Kč
Rokytnice nad Jizerou: 170 000 Kč
Celkem čerpáno: 753 000 Kč
Za roky 2009–2011 celkem čerpáno: 3 330 000 Kč
Český Dub: 1 190 000 Kč
Liberec: 989 000 Kč
Zbytek kraje: 1 151 000 Kč

Jak to vidí SLK
„Máme vyzkoušené grantové programy, které
mají jasná a přehledná pravidla, rozhoduje se
v předem známých termínech a podle jasných
kritérií. Podobný způsob rozhodování o dotacích
včetně Fondu hejtmana chceme prosadit také
v orgánech Libereckého kraje.“
Martin Půta, předseda SLK

hejtman sáhnout, pokud chce podarovat prostý lid.
Jmenuje se příznačně: Fond hejtmana. Z tohoto
fondu, o kterém se mnoho neví, hází hejtmanství
drobné na různé bohulibé účely, o jejichž smyslu
i významu by se mohlo i nemuselo pochybovat.
Nepřekvapí tedy ani skutečnost, že velká část prostředků míří na Českodubsko, dlouholeté bydliště
Stanislava Eichlera.
Za poslední tři roky, kdy se peníze z Fondu
hejtmana rozdělovaly, byly z našich daní rozházeny 3 miliony a 330 000 korun. Zdánlivě velká částka byla rozdrobena v nespočtu pěti- desetinebo dvacetitisícových částek.
Žádnou zprávu o Fondu hejtmana krajský úřad
nevydal, tiskové materiály o něm nemluví a na internetových stránkách je těžké k tomu cokoliv

KDO VLÁDNE V KRAJI
Liberecký kraj vede Česká strana sociálně demokratická v koalici se Stranou pro otevřenou společnost
a za smluvní podpory Komunistické strany Čech
a Moravy. V opozici je pak politické hnutí Starostové
pro Liberecký kraj společně s Občanskou demokratickou stranou.

„Domnívám se, že způsob rozdělovaní peněz z Fondu hejtmana je bohužel pouhým vrcholem ledovce,
který je plný neprůhledného rozdělování veřejných
peněz z krajského rozpočtu. Při porcování medvěda tak dostávají před veřejným zájmem a řešením
skutečných problémů Libereckého kraje přednost
nákupy motorek, podpora právě založených firem
a zájmy jednotlivců. Při rozdělovaní Fondu hejtmana se zase ukazuje, kde je pan hejtman doma, což
není příliš fér vůči žadatelům, kteří takového významného rodáka nemají,“ kritizuje systém lídr Starostů pro Liberecký kraj Martin Půta.
Fond hejtmana má většina velkých měst. Financují
se z něj akce, pro které už v jiných kapitolách prostě
nezbývá místo – nejčastěji neziskovky, malé obce,
kulturní či benefiční akce. Ne vždy je ale poslání

„Podobný způsob rozhodování o dotacích včetně
Fondu hejtmana chceme prosadit také v orgánech
Libereckého kraje,“ dodává Martin Půta.
Pokud se podrobněji podíváme na seznam dotací Fondu hejtmana v Libereckém kraji, zjistíme, že ze 104 subjektů jich čtyři desítky sídlí
přímo v Českém Dubu. Další desítky jsou z okolí.
Hejtman tak obdaroval snad všechny: místní včelaře, dobrovolné hasiče, divadelníky, sokoly, zahrádkáře, skauty, myslivce, sportovce, chovatele, fotbalisty nebo rybáře. Snazší by bylo vypsat, na koho se
v Českém Dubu vůbec nedostalo, takové sdružení
tu snad ani neexistuje.
Je dobré vědět, že hejtman je zapálený zahrádkář, který každý rok pošle českodubským kolegům
30 000 korun. Potěší, že hejtman má tak vřelé vzta-

jeho politická kariéra skončí a on se stane jen obyčejným českodubským občanem? Aby až bude
procházet ulicemi, muži uctivě zdravili a ženy se
otáčely s němým povzdechem „Hleďte, to je ta
dobrá duše, co na nás myslela“? Selský rozum tomu
napovídá.
Hejtman by je ale měl platit z vlastní kapsy.
Ve chvíli, kdy rozdává peníze nás všech daňových poplatníků, to totiž vypadá, že si z veřejných prostředků platí volební kampaň.
Anebo by alespoň nemusel být takový škrt a poslat pár desítek tisíc třeba do Chrastavy, Frýdlantu či Semil. Nebo se snad pan hejtman domnívá,
že dobrovolní hasiči a skauti jsou jenom na Českodubsku?
(red)

STAROSTOVÉ ve výborech
krajského zastupitelstva

Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost
a sport: Mgr. Jaromír Dvořák (starosta Nového Boru),
Jiří Löffelmann (starosta Skalice u České Lípy), Mgr. Tomáš Vlček (místostarosta České Lípy)
Dopravní výbor: Ing. Michael Canov (starosta Chrastavy), Ing. Luděk Sajdl (starosta Přepeř), Lenka Malá
(starostka Tatobit)
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje:
Ing. Jiří Formánek (starosta Bílého Kostela nad Nisou),
Jiří Vosecký (starosta Okrouhlé), Ing. Jan Mečíř (starosta Stružnice)
Výbor zemědělství a životního prostředí: Lenka
Cincibusová (místostarostka Košťálova), Jana Mlejnecká (starostka Chotyně), Ing. Petr Matyáš (starosta
Rokytnice nad Jizerou)
Výbor zdravotnictví: Vladimír Mastník (starosta Lomnice nad Popelkou), Mgr. Pavel Žur (krajský zastupitel)

Výbor sociálních věcí: Jana Švehlová (starostka
Proseče pod Ještědem), Iva Kreisingerová (místostarostka Zákup)
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: Marek Pieter (starosta Desné), Mgr. Daniel David (starosta Janova nad Nisou), Ing. Eva Burešová
(starostka Doks)

Přestože jsou Starostové pro Liberecký kraj v opozici,
svou práci v zastupitelstvu berou vážně. Například jako
členové, předsedové nebo místopředsedové výborů.
Těch má zastupitelstvo kraje 9 a v každém z nich sedí
nejméně dva členové SLK. Výbory jsou vlastně iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva kraje. Všemi výstupy, které výbory učiní, se zastupitelé dále zabývají.
Zastupitelstvu předkládají výbory stanoviska a návrhy,
dále také plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo.
Finanční výbor: Ing. Stanislava Silná (místostarostka
Nového Boru), Vladimír Stříbrný (starosta Heřmanic)
Kontrolní výbor: Ing. Jiří Drda (krajský zastupitel),
Antonín Lízner (starosta Příšovic)

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 poslaneckých lavicích usedlo 9 starostů nominovaných
hnutím STAN. Z našich řad usedli v parlamentních
lavicích Jan Farský (člen SLK), starosta Semil, a Václav Horáček, ex-starosta Železného Brodu.
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Vladimír Stříbrný: Nechci být v radě

Rozhovor se starostou Heřmanic, který se v soutěži Starosta roku dostal mezi pět nejlepších.
představujeme členy slk
Frýdlantsko je poměrně chudá, hospodářsky slabá
oblast. To je fráze, kterou používají média. Mě zajímá život na výspě republiky očima starosty, který
zde žije. Je to skutečně tak zlé, jak to někdy čteme?
Tepelná elektrárna v sousedství, větrné elektrárny
hned vedle, polští kriminálníci, povodně, nezájem
kraje, úbytek obyvatel…
Frýdlantsko je z mého pohledu území, které bylo
odstrkované už za totality a je od zbytku republiky
odstrkované i dnes. Špatná dopravní obslužnost, nezaměstnanost, problém dostat sem nějaké investory,
aby tady postavili nějakou fabriku. Vede sem totiž jen
jedna železnice a jediná komunikace 1/13 přes Albrechtice, která je v zimě špatná. Frýdlantsku nikdo
nevěnuje pozornost. Zrušila se porodnice, měly se
slučovat gymnázia. Ruší se gynekologie, dětské oddělení bylo zrušené. Lidem na Frýdlantsku se žije čím dál
hůř a pak se nedivím, že odsud odcházejí.
S Heřmanicemi se více než s jinými obcemi skloňuje
slovo kriminalita, zejména ta přicházející z Polska.
Kriminalitu v obci jsme myslím docela zvládli. Od července se snížila na minimum. Což já beru jako velký
úspěch. Trochu nám v tom pomohla i polská strana,
já jsem se stal členem Bezpečnostní rady Malého
trojúhelníku, mohu lépe komunikovat. Navíc tu držím
jakousi domobranu, kdy klidně zadržím nějakého zlodějíčka, což se o mně už všeobecně ví a možná i to
některé lumpy odrazuje.
Žít na okraji světa znamená i žít bez dotací a peněz.
Kdy naposledy jste na něco dostali příspěvek?
To není tak úplně pravda. Za těch devět let – neříkám,
že se nám podařilo úplně na všechno získat dotace,
ale na většinu akcí jsme vždycky peníze nějak sehnali.

Je tu jen jeden problém – dá se sehnat spousta „evropských“ peněz, ale my jako malé obce máme velký
problém s předfinancováním těch akcí.
Není v tom trocha ironie, že obec, která několikrát bodovala a vyhrála v soutěži Vesnice roku,
skončí ve stavu, kdy zbourat ji a postavit znovu by
bylo snazší? Jak se v takové situaci a prostředí vůbec pracuje a žije, když všude kolem je jen zkáza
a zmar? Nepropadne člověk po čase apatii anebo
naopak chmurům?
Jednoduché to není a ani nebude. Po povodni se mi
vždycky líbilo, když přišel třeba někdo z vlády nebo nějaký úředník a ptal se: s čím vám mohu pomoci? To jsem se
vždycky smál – dejte mi tři miliardy korun a my si vyřešíme hned několik věcí. Postavíme si obec na kopci kolem
hřbitova. Tím si – za druhé – vyřeším krádeže na místním hřbitově. Za další si tady dole postavíme dvoumetrovou hrázku, údolíčko trochu zatopíme a pomůžeme
tím městu Bogatynia s protipovodňovými opatřeními.
Za čtvrté bychom si vyřešili cestovní ruch na Frýdlantsku
a za páté by to bylo koupání na Frýdlantsku (smích). To
byl takový povodňový humor.
Lidí jako vy by bylo třeba nejen v komunální politice, ale i v té vyšší – krajské. Budete příští rok kandidovat? Jak místní lidé budou nést, pokud o „svého“ starostu přijdou?
Moje politické ambice nejsou nijak velké. A do kraje jdu jenom z toho důvodu, aby Frýdlantsko mělo
na kraji svého zástupce. V současnosti má v zastupitelstvu LK jednoho zástupce, z města Frýdlantu, a je
to strašně málo. Jeden člověk tam nic nezmůže. Protože mi osud Frýdlantska není lhostejný, rozhodl jsem
se kandidovat do krajského zastupitelstva. Ale moje
ambice nejsou být v radě. Já chci nadále zůstat tady
starostou, pokud mě občané budou volit.

Starosta Stříbrný nad svou vsí

Myslíte si, že stejné principy, na základě kterých
spravujete a řídíte malou obec, jdou aplikovat
na práci krajského zastupitele? Čeho byste chtěl
v krajské politice dosáhnout?
V krajském zastupitelstvu bych chtěl dosáhnout, aby
vedení kraje, ať už bude jakékoli, vnímalo Frýdlantsko
ne jako část LK někde na pokraji. Protože většina po-

litiků v krajském zastupitelstvu je z větších měst. Pak
je jednodušší „sáhnout“ do území, odkud není žádný
zástupce – viz třeba slučování škol. Když jsem na to
upozorňoval, řekli mi někteří krajští radní – tak si to
zkuste zrušit tady v Liberci. Takže za devět let zkušeností je mým cílem dosáhnout toho, aby Frýdlantsko
nebylo okrajovou částí LK, ale jeho součástí.

Celý rozhovor s Vladimírem Stříbrným čtěte na www.starostoveprolibereckykraj.cz
Dozvíte se, jak starosta bojuje s polskými gangy, jak probíhají nápravy po povodních, co si Vladimír Stříbrný myslí
o poválečném dosídlování Sudet a proč se kdysi vzdal platu starosty.

kvíz – Víte, kde jsme fotografovali?

1. Mufloni:
a) ZOO Liberec
b) Rybářství Doksy
c) Ekofarma Bílovec

2. Lyžování:
a) Ještěd – Pláně
b) Harrachov – Čerťák
c) Bedřichov – Loučky

3. Historie:
a) Komenda v Českém Dubu
b) Kostel sv. Antonína Paduánského v Liberci
c) Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v P.

4. Vzpomínka na Vánoce:
a) Náměstí v České Lípě
b) Náměstí v Hrádku n. N.
c) Náměstí v Českém Dubu

Správné odpovědi: 1 – b | 2 – a | 3 – b | 4 – c

náš kraj
Počet obyvatel: 439 942

Nejvíce obyvatel: Liberec (101 625)

Hrubá mzda: 21 878 Kč

Nejméně obyvatel: Rakousy (72)

Nezaměstnanost: 9,77 %

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

Nejvyšší bod: Kotel 1 435 m n. m.

Nejnižší prům. věk: Tachov (32,8 let)

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