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NÁŠ DOMOV
Krajské volby 12.–13. 10. 2012

NÁŠ KRAJ

Po čtyřech letech jsme uprostřed předvolební 
kampaně pro krajské volby, které se budou konat 
12.–13. 10. 2012. A na příští čtyři roky jejich 
výsledek výrazně ovlivní Vaše životy. 

Ve volbách budeme rozhodovat o tom, jestli budou 
opraveny silnice, jak daleko budeme my nebo naši 
blízcí dojíždět za vzděláním nebo zdravotní péčí. 
Budeme také rozhodovat o tom, jestli na svůj kraj 
budeme moci být hrdí nebo se o něm bude psát 
jako o kraji, kde se ztrácí peníze, kterému vládnou 
radní obvinění policií z trestného činu, který 
rozděluje peníze svým kamarádům a známým, 
kde veřejné zakázky jsou neveřejné, předražené 
a vzbuzují oprávněné pochybnosti o jejich čistotě. 

Já k volbám určitě půjdu. A protože chci, aby Libe-
recký kraj byl kvalitně řízen slušnými lidmi, kteří 
své zkušenosti už museli prokázat na radnicích, 
budu volit kandidátku č. 23, kandidátku Starostů 
pro Liberecký kraj. 

Koho budete volit Vy, je na Vás. Držím Vám palce, 
ať se rozhodnete správně. 

ÚVODNÍK

martin Půta
starosta Hrádku nad Nisou, 
krajský zastupitel, předseda Euroregionu Nisa

Do komunální politiky se v roce 2002 dostal 
vlastně náhodou, když se mu nelíbilo, jak fun-
guje Hrádek nad Nisou. Sdružení „Hrádek po-
třebuje změny“ tehdy vyhrálo volby a Půta se 
stal k vlastnímu překvapení starostou. Tuhle 
funkci více než úspěšně vykonává dodnes.
Bude-li zvolen v krajských volbách hejtmanem, 
jistě ho to už tolik nepřekvapí. Nicméně motiva-
ce pro to, aby se o tuto funkci ucházel, je podob-
ná – nelíbí se mu, jak funguje Liberecký kraj.

Mezníky života
V listopadu roku 2002 se stal starostou Hrádku nad Ni-

sou (předtím působil jako vedoucí výroby Vulkan a.s.)

Čtyři otázky pro Martina půtu
Jaké přednosti podle vás máte na případnou 
pozici hejtmana Libereckého kraje?
Chci využít svých zkušeností získaných za deset let práce 

v samosprávě, při řízení Hrádku nad Nisou se 7,5 tisíci oby-

vateli a z každodenní mezinárodní spolupráce v Trojzemí. 

Zkušenost krajského opozičního zastupitele, kterého 

někteří radní vnímají jako obtížný hmyz a řada kolegů 

v krajském zastupitelstvu ho obviňuje ze zbytečných 

průtahů v jednání, je také opravdu k nezaplacení. 

Co byste jako hejtman změnil? 
Prosadíme efektivní hospodaření, ve kterém budou 

krajské peníze pod veřejnou kontrolou. Naší priori-

tou bude zajištění oprav, údržby a investic do kraj-

ského majetku, krajských silnic, škol a nemocnic. 

Prosadíme transparentní a spravedlivou podporu 

sportu, kultury, oprav památek a podporu dob-

rovolných hasičů. Grantové programy přestanou 

sloužit jako kasička politických stran a jednotlivých 

krajských zastupitelů.

Jak chápat termín „politické hnutí“, jímž vaše 
uskupení Starostové pro Liberecký kraj je? 
Jsme politické hnutí starostů, místostarostů a dalších 

lidí z komunální politiky. S nadsázkou se dá říct, že je 

to tak trochu elitní klub lidí, za kterými jsou vidět vý-

sledky v jejich obcích a jejich práci opakovaně ve vol-

bách hodnotili voliči. Nejsou to žádné „rychlokvašky“.

Vydrželi jsme pohromadě na stejných principech, 

na kterých jsme v roce 2008 vznikli. Dnes jsme ještě 

silnější než před čtyřmi roky.

Je to už deset let, co jste starostou Hrádku nad 
nisou. Jak zpětně hodnotíte tuto dekádu?
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 doce-

la sladká odměna za úsilí, které městu věnuji. 

Kandidátka politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj 

má číslo 23. Podporuji 27 starostek, 77 starostů, 10 mís-

tostarostek, 10 místostarostů a 15 dalších osobností ze 

114 obcí Libereckého kraje (z celkového počtu 215 obcí).

Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) 

vzniklo v roce 2008 jako regionální politické hnutí, které 

Jaký je rozdíl mezi hnutím Starostové 
pro Liberecký kraj a „starosty“ za TOP 09?

si klade za cíl ovlivňovat fungování Libereckého kraje. 

Teprve o rok později vznikla politická strana TOP 09. 

Do parlamentních voleb v roce 2009 kandidovala poli-

tická strana TOP 09 společně s hnutím Starostové a ne-

závislí (STAN). Starostové tak „dosáhli“ do nejvyšších pa-

ter politiky a mohli ovlivnit například rozpočtové určení 

daní. Do krajských voleb se starostové sdružení v hnutí 

Starostové pro Liberecký kraj rozhodli jít samostatně. 

Nejen proto, že o záležitostech Libereckého kraje se 

nebude rozhodovat v Praze, nýbrž tady, v regionu. 

„Krajské volby rozhodnou o stavu krajských silnic, ne-

mocnic a škol,“ vysvětlil lídr hnutí Martin Půta.

neJen kandidát na HeJtMana,
aLe také ČLověk…
V publicistice ho zajímá vše, co souvisí s ve-

řejným děním, ekonomikou a politikou. „Chytré 

telefony mají jednu nevýhodnou výhodu nebo 

výhodnou nevýhodu: proud informací vlastně 

nikdy nekončí…,“ říká M. Půta 

Poslouchá Tatabojs, zaujal ho Emil Kusturica 

a Jarek Nohavica, je pravidelným návštěvníkem 

Hrádeckého rockového léta a dalších festivalů.

Je soutěživý typ, který nyní věnuje sportu 

méně času, než by chtěl. Přes pomalu rostoucí 

věk a vyšší hmotnost se těší na každou možnost 

projet na kole Lužické hory a při pěkném letním 

počasí se obalit pískem při beachvolejbalu.  

Relaxuje na vlastní zahradě: „Dva tisíce metrů 

čtverečních trávníku, několik ovocných stromů, 

jahody a borůvky potřebují pravidelnou péči, 

o kterou se snažím. Odměnou jsou nadšené dce-

ry, trhající vlastní jahody, a přátelé, se kterými vy-

pijeme domácí hruškovici,“ říká Martin Půta.

V roce 2004 svatbou získal nejenom ženu, ale také 

Polsko jako zemi, která se mu stala druhou mateřskou. 

Se svou polskou manželkou Sylwií má dcery Verun-

ku a Viktorku. Prubířským kamenem byla katastrofál-

ní povodeň v roce 2010, která doslova spláchla část 

Hrádku nad Nisou. Při řešení povodňových škod pro-

kázal především důsledným soutěžením zakázek, kde 

lze ušetřit veřejné finance.

Jan FarSký
starosta města Semily,
poslanec PSP ČR
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PodPorují nás
SEMILSKO

Stanislav doubek
Bozkov, starosta
Mgr. petr Hlůže
Jesenný, starosta
dalibor Lampa
Benešov u Semil, starosta
ing. Jaroslav křapka
Háje nad Jizerou, starosta
Milan klikar
Stružinec, starosta
ing. tomáš Šimek
Chuchelna, starosta
Mgr. Jan Farský
starosta města Semily, poslanec PSP ČR
Lena Mlejnková
Semily, místostarostka
vladimír Mastník
Lomnice nad Popelkou, starosta
eva zbrojová
Harrachov, starostka
ing. petr Matyáš
Rokytnice nad Jizerou, starosta
Lenka Cincibusová
Košťálov, místostarostka
Marie kynčlová
Nová Ves nad Popelkou, starostka
ing. vlastimil kraus
Syřenov, starosta
František Hanyš
Veselá u Semil, starosta

Jindřich Matura
Vysoké nad Jizerou, starosta
vladimír Svoboda
Bělá, starosta
ing. tomáš Franc
Roprachtice, starosta
ing. Marcela volšičková
Semily, místostarostka
Milan rychtr
Vítkovice v Krkonoších, starosta
ing. Jaroslav Mejsnar
Benecko, starosta
zbyněk Hartig
Jestřabí v Krkonoších, starosta
Hana růžičková
Paseky nad Jizerou, starostka
osvald Süss
Roztoky u Jilemnice, starosta
Leoš Mejvald
Martinice v Krkonoších, starosta
ing. Miloslav Martin
Horní Branná, starosta
Jiří ulvr
Studenec, starosta
Jana Holcová
Mříčná, starostka
Mgr. Stanislav ulvr
zastupitel města Semily, učitel na gymnáziu
Libor novák
Příkrý, starosta
ing. zbyněk Hrubec
Víchová nad Jizerou, starosta

Stanislav dlouhý
Lomnice nad Popelkou, 
manažer areálu skoku na lyžích 
Ladislav Jiřička
Čistá u Horek, starosta
ing. Miroslav kubát
Jablonec nad Jizerou, starosta

TURNOVSKO 

phdr. Hana Maierová
Turnov, starostka, předsedkyně
Sdružení Český ráj
ing. Luděk Sajdl
Přepeře, starosta
antonín Lízner
Příšovice, starosta
Lenka Malá
Tatobity, starostka
zdeňka nejedlá
Rovensko pod Troskami, starostka
ing. petr Lelek
Svijany, starosta
vlasta Špačková
Karlovice, starostka
Jaroslav Louda
Troskovice, starosta
Jaroslav Červa
Kobyly, starosta
ing. Milena Bílková
Rakousy, starostka
Jaroslava kvapilová
Sychrov, starostka

Marcela Červová
Kacanovy, místostarostka
oldřich Loutchan
Kacanovy, starosta 
ing. karel Bičík
Pěnčín, starosta
Michal rezler
Malá Skála, starosta
vladimír viták
Lažany, starosta
Lidmila tomíčková
Modřišice, místostarostka
Mgr. doubravka Fišerová
Vyskeř, starostka

FRÝDLANTSKO

viktor podmanický
Pertoltice, starosta
Milan Götz
Kunratice, starosta
pavel novotný
Jindřichovice pod Smrkem, starosta
vladimír Stříbrný
Heřmanice, starosta
František kryšpín
Habartice, starosta
Mgr. radoslava žáková 
Nové Město pod Smrkem, místostarostka 
Mgr. vladimíra erbanová
Višňová, starostka
ing. petr pávek
ekologicky hospodařící soukromý 

zemědělec, bývalý starosta Jindřichovic 
pod Smrkem

NOVOBORSKO

Josef Lukavec
Velký Valtinov, starosta 
Mgr. Jaromír dvořák
Nový Bor, starosta
Jiří Löffelmann
Skalice u České Lípy, starosta
Jiří vosecký
Okrouhlá, starosta
ing. Stanislava Silná
Nový Bor, místostarostka
Bc. František kučera
Kamenický Šenov, starosta 
Jan Sviták
Prysk, starosta
ing. kateřina Jonáková
Svor, starostka
Marcela novotná
Nový Oldřichov, starostka
karel Minařík
Kunratice u Cvikova, starosta
Bohumil Mráček
Chotovice, starosta
ing. petr ullrich
Radvanec, starosta
Martina rašínová
Polevsko, starostka
Jiří Havner
Skalice u České Lípy, zam. obecního úřadu

krajské volby 2012  12.–13. 10.

KANDiDáTKA STAROSTů PRO LiBERECKý KRAJ

1. odpovědné hospodaření 
 Libereckého kraje bez dalšího 
 zadlužování
•	 Prosadíme	férové	soutěže	jako	

cestu k úsporám veřejných peněz.
•	 Zrušíme	nesystémové	dotace	určené	

stranickým kamarádům a známým.

2. průhledné a zodpovědné
 rozhodování Libereckého kraje
•	 Rozhodování	podle	jasných	pravidel,	

v přímém přenosu a pod Vaším 
 přísným dohledem.
•	 Každá	podepsaná	smlouva,	každá	

faktura a každá utracená koruna budou 
zveřejněny na webu kraje.

•	 Zrušíme	„trafiky“	krajských	politiků	
 v dozorčích radách, hospodaření 
 krajských firem budou hlídat odborníci.

3. Liberecký kraj vstřícný 
 ke svým obyvatelům
•	 Obce,	občané,	neziskový	sektor	
 a zaměstnavatelé jsou partneři kraje.
•	 Chceme	společně	pracovat	
 ve prospěch jeho obyvatel.
•	 Prosadíme	jasná	pravidla	pro	
 spravedlivou podporu venkova, kultury, 
 sportu a neziskového sektoru.
•	 Chceme	naslouchat	Vašim	názorům	

a hledat ta nejlepší řešení problémů kraje.

4. obnova majetku Libereckého kraje
•	 Peníze	musí	zůstat	tam,	kde	jsou	
 potřeba. Ve školách, nemocnicích 

a domovech důchodců.
•	 Nastavíme	efektivní	a	fungující	systém	

údržby a oprav krajských silnic.
•	 Jasná	kritéria	budou	mít	při	rozhodování	
 přednost před známostmi, stranickými 

knížkami a zákulisními dohodami.

5. odstranění škod na majetku kraje
 způsobených povodní v roce 2010
•	 Chceme	rozptýlit	všechny	
 vzpomínky na ničivé povodně 

a odstranit škody na majetku.
•	 Navýšíme	podporu	dobrovolným	

hasičům jako první a často jediné 
složce připravené okamžitě pomá-
hat lidem tam, kde je to potřeba.

•	 Budeme	pokračovat	v	podpoře	
a spolupráci všech složek integro-
vaného záchranného systému.

Podrobný volební program SLK čtěte na www.starostoveprolibereckykraj.cz

Hrádek nad Nisou
starosta, krajský zastupitel, 
předseda Euroregionu Nisa, 
kandidát na hejtmana,
41 let

„Chci začít řešit skutečné problémy 
obyvatel kraje.“

Martin půta1.

Desná
starosta,
krajský zastupitel,
39 let

„Nemůžeme jen přihlížet, 
kam nekoncepčně směřují finance.“

Marek pieter2.

Doksy
starostka, předsedkyně 
Svazku obcí Máchův kraj, 
34 let

„Každý podnikatel se má chovat jako správný hospo-
dář. Tak proč se z toho dělá taková věda, dělá to ve 
své obci každý rozumný starosta.“

ing. eva Burešová3.

Semily
místostarostka,
dobrovolný hasič,
37 let

„V každém městě a obci prokazujeme každý den, 
kolik práce je potřeba pro rozvoj i běžný chod.“

Lena Mlejnková4.

Turnov
starostka,
předsedkyně Sdružení 
Český ráj, 
58 let

„Chtěla bych  uplatňovat postupy, které se 
osvědčily v řízení města, kde jsou navíc pod 
přímou kontrolou občanů.“

phdr. Hana Maierová5.

Raspenava
předseda Krajské organizace 
ČSTV Libereckého kraje, 
61 let

„Chci se podílet na vytvoření lepších podmínek 
pro sport a jeho rozvoj.“

ing. vladimír Boháč6.

Jablonec nad Nisou
náměstek primátora, 
54 let

„Věci v našem kraji se dají spravovat lépe 
a přívětivěji, než doposud.“

Mgr. petr tulpa7.

Lomnice nad Popelkou
starosta, 
65 let

„Chci kopat za projekty, které v našem kraji 
zlepší úroveň života.“

vladimír Mastník8.

Heřmanice
starosta,
velitel JSDH Heřmanice,
43 let

„Chci zastupovat frýdlantský region.“

vladimír Stříbrný9.

Nový Bor
starosta, krajský zastupitel,
učitel na Obchodní akade-
mii Česká Lípa, 51 let

„Jsem přesvědčen, že dosavadní vedení Liberec-
kého kraje vždy nepracovalo plně ve prospěch 
jeho obyvatel.“

Mgr. Jaromír dvořák10.

Skalice u České Lípy
starosta,
52 let

„Jsem přesvědčen, že zkušení komunální 
politici mohou pomoci k lepšímu fungování 
Libereckého kraje.“ 

Jiří Löffelmann11.

Chrastava
starosta,
učitel na gymnáziu 
v Libereci,
51 let

„Chci konečně dosáhnout toho, aby byly napra-
veny povodňové škody na krajském majetku.“

ing. Michael Canov12.

Česká Lípa
2. místostarosta,
učitel českého jazyka 
a dějepisu, 
38 let

„Se stavem a vedením kraje  nejsem spokojen, a 
chci se podílet na změně.“

Mgr. tomáš vlček13.

Vratislavice nad Nisou
starosta,
zastupitel města Liberec, 
34 let

„Od roku 2008, kdy stojím v čele vratislavické 
radnice, se nám podařilo zvednout kvalitu 
života. Chci, aby tak fungoval i kraj.“

Lukáš pohanka14.

Janov nad Nisou
starosta,
41 let

„Rád pomůžu dobré věci a jsem přesvědčen, že 
starostové budou pro kraj přínosem svými zkuše-
nostmi z fungování měst a obcí, svým přehledem, 
otevřeností a nepochybně i svou odborností.“

Mgr. daniel david15.

Proseč pod Ještědem
starostka, 
42 let

„Chci zajistit důstojné fungování sociálních 
služeb jak pro poskytovatele, tak pro uživatele.“

Jana Švehlová16.

Semily
předsedkyně Krajské 
organizace Klubu českých 
turistů (KČT),
57 let

„Chci se podílet na vytváření lepších podmínek 
pro sport a turistiku v našem kraji.“

zdeňka Marková17.

Mimoň
starosta, 
63 let

„Kritizovat a nadávat je velice jednoduché. Když se 
mi něco nelíbí na práci kraje, jdu to zkusit tam.“

František kaiser18.

Harrachov
starostka,
49 let

„Věřím, že v našem kraji prosadíme transpa-
rentní, efektivní a odpovědné hospodaření.“

eva zbrojová19.

Rychnov u Jablonce n. N., 
starosta,
58 let

„Mnoho věcí by se  mělo změnit a řečmi, že to 
jiní mají dělat jinak, nic nezměním.“

ing. František Chlouba20.
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LIBERECKO

Jiří Svoboda
Janovice v Podještědí, starosta 
eva Guttmannová
Rynoltice, starostka
Jaromír tichý
Oldřichov v Hájích, starosta 
zita václavíková
Chrastava, místostarostka
Bc. Josef Horinka
Hrádek nad Nisou, 
místostarosta 
Martin půta
Hrádek nad Nisou, starosta
a předseda Euroregionu Nisa
ing. Michael Canov
Chrastava, starosta
Jana Švehlová
Proseč pod Ještědem, starostka
ing. pravoslav Svačinka
Kryštofovo Údolí, starosta
ing. Jiří Formánek
Bílý Kostel nad Nisou, starosta
Jana Mlejnecká
Chotyně, starostka 
antonín Samek
Hodkovice nad Mohelkou, starosta
ing. Leona vránová
Šimonovice, starostka 
ing. václav Sodomka
Paceřice, starosta

František pospíšil
Bílá, starosta
Jiří rýdl
Jablonné v Podještědí, 
místostarosta
václav Honsejk
Křižany, starosta

LIBEREC

Lukáš pohanka
Vratislavice nad Nisou, starosta
ing. vladimír Boháč
Liberec, předseda Krajské
organizace ČSTV Libereckého kraje
Bc. Jiří Šolc
Liberec, náměstek primátorky
rndr. Michal Hron
Liberec, daňový poradce, náměstek
primátora (1990–1994)
doc. phdr. david václavík, ph.d.
člen Rady statutárního města Liberec
Ladislav dušek
Liberec, herec Divadla F. X. Šaldy
ing. Jiří drda
Liberec, krajský zastupitel
Mudr. Jiří Janata
Liberec, ortoped
Jaromír dolanský
Liberec, zakladatel a ředitel organizace
HAND FOR HELP (do r. 2011)
Mgr. petr Brestovanský
archeolog a regionální patriot

JABLONECKO 

Marek pieter
Desná, starosta, krajský zastupitel
Mgr. daniel david
Janov nad Nisou, starosta
ing. František Chlouba
Rychnov u Jablonce n. N., starosta
Luboš Marek
Kořenov, starosta
zdeněk vedral
Velké Hamry, místostarosta
Jiří Černý
Zlatá Olešnice, starosta
Jiří řešátko
Lučany nad Nisou, starosta
Jan Miksa
Josefův Důl, starosta
ing. pavel Branda, ph.d.
Rádlo, místostarosta
ing. Miloslav Louma
Železný Brod, místostarosta
Josef kozlovský
Josefův Důl, předseda sportovního odd.

JABLONEC 

Mgr. petr tulpa
Jablonec n. N., náměstek primátora
petr vobořil
Jablonec nad Nisou, 
náměstek primátora
Mgr. Soňa paukrtová
senátorka za Jablonecko a Semilsko

ČESKOLIPSKO
věra ambrožová
Bezděz, starostka
ing. eva Burešová
Doksy, starostka, předsedkyně 
Svazku obcí Máchův kraj
František kaiser
Mimoň, starosta
Mgr. zdeňka Šepsová
Dubá, starostka
Josef vítek
Chlum, starosta
tomáš novák
Dubá, místostarosta
ing. Jan Mečíř
Stružnice, starosta
ing. radek Lípa
Zákupy, starosta
ing. karel Schreiner
Jestřebí, starosta
Hana Jelínková
Ždírec, starostka
Martin píša
Tachov, starosta
Ladislav Chvojka
Zahrádky, starosta
andrej karcub
Tuhaň, starosta
Stanislav Havlín
Okna, starosta
Jindřiška Gabrielová peprná
Blatce, starostka 

Jiřina kábelová
Pertoltice pod Ralskem, starostka
ing. ivan pastorek
Brniště, starosta
Šárka němečková
Velenice, starostka
Jana procházková
Skalka u Doks, starostka
Jaroslav křupala
Vrchovany, starosta
iva kreisingerová
Zákupy, místostarostka
Bc. Jaroslava tomanová
Bohatice, starostka
Hanka Steidelová
Bohatice, místostarostka
Milan dvořák
Hamr na Jezeře, starosta

ČESKÁ LÍPA

Mgr. tomáš vlček
Česká Lípa, 2. místostarosta
ing. Jaroslava petrboková
Česká Lípa, starostka Svoru 1990–2010,
od r. 2011 vedoucí odd. st. úřadu 
ing. Milan Hornych
Česká Lípa, předseda Sportovní 
unie Českolipska
Martin prokeš
ředitel mezinárodního hudebního festiva-
lu Lípa Musica

Liberec
daňový poradce,
63 let

„Není dobré nechat Liberec na holičkách, když 
finančně sotva dýchá, aby zajistil veřejné služ-
by, jichž si užívá i mnoho mimolibereckých.“

rndr. Michal Hron21.

Zákupy
starosta,
lesník, 
32 let

„Cílem je zastavení prorůstání lobbismu a ma-
šinérie velkých politických stran v Libereckém 
kraji.“

ing. radek Lípa22.

Bílý Kostel nad Nisou
starosta, 34 let

„Chci uplatnit zkušenosti získané na komunální 
úrovni na kraji.“ 

ing. Jiří Formánek23.

Rokytnice nad Jizerou
starosta, 36 let

„Chci mít možnost aktivně ovlivňovat krajskou 
politiku, a ne ji jen pasivně kritizovat.“

ing. petr Matyáš24.

Skalice u České Lípy
zaměstnanec obecního 
úřadu, velitel SDH 
Skalice u ČL, 55 let

„Prosadím navýšení požárního fondu 
na 15 milionů korun ročně.“

Jiří Havner25.

Kořenov
starosta
45 let

„Snažím se pomoci věci, ve kterou věřím.“

Luboš Marek26.

Prysk
starosta,
38 let

„Myslím, že není dobré pouze nadávat na 
stávající poměry, aniž bychom se sami pokusili 
něco změnit.“

Jan Sviták27.

Rádlo
místostarosta, 
projektový manažer, 
vysokoškolský učitel, 
36 let

„Lidé, kteří se osvědčili na úrovni měst a obcí, 
by měli následně působit na kraji.“

ing. pavel Branda ph.d.28.

Kamenický Šenov
starosta,
44 let

„Nelíbí se mi, jakým způsobem se řeší optimali-
zace středních škol v kraji.“

Bc. František kučera29.

Lomnice nad Popelkou
manažer areálu skoku 
na lyžích, 
40 let

„Platforma starostů je mi sympatická.“

Stanislav dlouhý30.

Jindřichovice pod Smrkem
starosta, 
44 let

„Rád bych se dočkal toho, že každé rozhodnutí 
bude lidem čitelné a nepřekvapivé.“

pavel novotný31.

Přepeře
starosta, stavební inženýr, 
48 let

„Doufám, že by mohlo jít spravovat i kraj 
podobným způsobem, jako to známe z našich 
obcí a měst.“  

 ing. Luděk Sajdl32.

Liberec
herec Divadla F. X. Šaldy, 
69 let

„Stát se krajským zastupitelem, snažil bych se 
ovlivnit vzájemnou komunikaci mezi politický-
mi stranami a partnery v zastupitelstvu.“

Ladislav dušek33.

Hodkovice nad Mohelkou
starosta,
61 let

„Chci využít zkušenosti načerpané v komunální 
politice.“

antonín Samek34.

Dubá
místostarosta,
44 let

„Ve vedení kraje si přeji zkušené, slušné a roky 
prověřené odborníky. A to jsou právě jedině sta-
rostové pod vedením Martina Půty.“

tomáš novák35.

Josefův Důl
učitel na ZŠ, 
dobrovolný trenér mládeže,
63 let

„Mám zájem o rozvoj místního školství a maso-
vého, zejména mládežnického sportu.“

Mgr. Josef kozlovský37.

Košťálov, místostarostka, 
54 let

„Krajské zastupitelstvo by mělo pracovat  ve pro-
spěch obcí a lidí v nich žijících, a ne na jejich úkor.“

Lenka Cincibusová38.

Nový Bor, 
místostarostka, 
58 let

„Chci mít možnost podílet se na rozvoji kraje 
v oblasti, která se týká lidí, kteří potřebují 
pomoc.“

ing. Stanislava Silná39.

Kryštofovo Údolí,
starosta,
59 let

„Rád bych pomohl při prosazování průhledněj-
šího a účelnějšího rozdělování nejen krajských 
finančních prostředků.“

ing. pravoslav Svačinka40.

Stružnice
starosta,
54 let

„Na kandidátce SLK jsou jména lidí, jejichž 
názory a činy jsou mi blízké a chci s nimi 
spolupracovat.“

ing. Jan Mečíř41.

Příšovice
starosta,
člen předsednictva Svazu 
měst a obcí, 53 let

„Člověk nemá jen kritizovat, ale má se snažit 
o to něco změnit.“

antonín Lízner42.

Habartice
starosta,
60 let

„Často se v našem kraji zapomíná na jeho 
odloučené součásti a malé obce.“

František kryšpín43.

Studenec
starosta,
40 let

„Všichni známe problémy venkova, potřeby lidí 
známe nejblíže.“ 

Jiří ulvr44.

Svor
starostka, 
37 let

„Chci prosadit změny  v hospodaření kraje. 
Jedná se zejména o zastavení deficitního 
hospodaření.“

ing. kateřina Jonáková45.

Šimonovice
starostka,
45 let

„Chtěla bych podpořit své kolegy – starosty 
a starostky.“

ing. Leona vránová46.

Velký Valtinov
starosta,
64 let

„Za zásadní považuji dopravní obslužnost a dále 
otázku zemědělství.“

Josef Lukavec47.

Česká Lípa
předseda Sportovní unie 
Českolipska, 
62 let

„Chtěl bych, aby sportovci měli větší podporu 
v zastupitelstvu než v současnosti.“

ing. Milan Hornych48.

Tatobity
starostka,
44 let

„Všichni se snažíme, aby v našem kraji byla 
transparentnost, otevřenost a efektivní 
hospodaření.“

Lenka Malá49.

Chotyně
starostka,
60 let

„Podporuji starosty.“

Jana Mlejnecká50.

Nové Město pod Smrkem
místostarostka,
49 let

„Komunální politici znají dobře potřeby obyva-
tel svých obcí a měst, ze kterých se skládá náš 
Liberecký kraj.“

Mgr. radoslava žáková36.



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

„Náš kRaJ – Náš domoV“ 
Občasník | č. 6 | vydáno v Liberci | 19. 9. 2012 | 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

K čemu je „dobrý“ Kraj

NÁš KRAJ
Počet obyvatel: 439 942

Hrubá mzda: 21 878 Kč

Nezaměstnanost: 9,77 %

Nejvyšší bod: Kotel 1 435 m n. m.

KVÍz – Znáte svůj kraj?

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 – c, 3 – a, 4 – a

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

nenašli jste ve své schránce předchozích (5) čísel našich novin a zajímá vás, o čem jsme psali? napište nám na: mala.slk@centrum.cz a my vám je zašleme v elektronické podobě.

Vyjmenovali jsme velmi konkrétní záležitosti, na které 

dohlíží a které spravuje kraj, respektive jeho reprezen-

tace. Cílem bylo poukázat na to, jak je velmi důležité 

mít zodpovědnou krajskou vládu, která se bude starat 

o všechny výše uvedené věci s péčí řádného hospo-

dáře a bude poskytovat a zajišťovat obyvatelům kraje 

spokojený život. Naplní tak další zákonné ustanovení: 

kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o po-

třeby svých občanů. 

(redakce)

jaK vyPadá KrajSKé zaStuPiteLStvo dneS
•	 Krajské zastupitelstvo Libereckého kraje má 45 členů. 

•	 Členové SLK jsou nyní zastoupeni osmi mandáty. 

•	 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 Občanská demokratická strana společně s politickým hnutím Starostové pro Liberecký kraj. 

Pro letošní krajské volby nastaly dvě důležité změny: Je to možnost vydání voličských průkazů, 

které nyní nově občanům umožní hlasovat mimo své trvalé 

bydliště v jakémkoli z 587 okrsků v Libereckém kraji. Volič 

v krajských volbách volí vždy jen jednu politickou stranu či 

hnutí, udělit může až čtyři preferenční hlasy (známé „kroužko-

vání“ kandidátů). Podmínkou k tomu, aby se dostali na před-

ní místa je, aby získali nově alespoň 5 % preferenčních hlasů 

ze všech platných (v minulosti to bylo 10 %).

Zaškrtnete-li více kandidátů, váš hlas je sice platný pro zvole-

nou stranu, hnutí nebo koalici, ale vaše přednostní hlasy nikoliv. Neplatný je váš hlas v případě, 

že jste do úřední obálky vložili více hlasovacích lístků. 

Právo volit v krajských volbách 2012 má každý státní občan České republiky, který alespoň v dru-

hý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasovací lístky pro krajské volby 2012 obdržíte nejpozději tři dny před zahájením voleb. Pokud 

se tak nestane, získáte  je přímo ve volební místnosti.

1. koLik proCent z rozLoHy Čr 
zaBírá LiBereCký kraJ?

a) 10 %
b) 4 %
c) 1 % 

2. koLik výBorů praCuJe v ráMCi 
kraJSkéHo zaStupiteLStva? 

a) 5
b) 15
c) 9

3. kdo StoJí v ČeLe 
kraJSkéHo úřadu? 

a) ředitel
b) hejtman
c) rada kraje

4. Jak Se Bude JMenovat příŠtí 
HeJtMan LiBereCkéHo kraJe? 

a) Martin Půta
b) Stanislav Eichler
c) Petr Skokan

jak a kde volit
krajské volby 2012 | 12.–13. října 2012

 jaK rozPočet vzniKá, Kdo jej Schva-
Luje a co tvoří Příjmy Kraje?

Rozpočet schvaluje krajské zastupitelstvo.  

Mezi příjmy patří např. příjmy z vlastního majetku 

a majetkových práv, příjmy z výsledků vlastní 

hospodářské činnosti, příjmy z hospodářské 

činnosti právnických osob, výnosy daní nebo 

podíly na nich podle zvláštního zákona, dotace 

ze státního rozpočtu a ze státních fondů, přijaté 

peněžité dary a příspěvky.

Kraj je územním společenstvím občanů, které má 

právo na samosprávu. Tak zní jedna z právních de-

finicí. Co však každý ze 14 krajů České republiky 

zajišťuje? Jaké má kompetence a proč je důležité, 

aby řádně fungoval a měl schopnou reprezentaci? 

Většina obyvatel obce či města zná svého staros-

tu, primátora, členy zastupitelstva. Avšak nežijeme 

pouze v naší obci. Každodenní život ovlivňuje také 

„druhá kolej“ státní správy – vyšší územně samo-

správný celek – kraj.

Kraje byly zřízeny ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., 

o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. 

Ústavní zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2000 a bylo tak na-

plněno to, co Ústava předpokládala již v roce 1993. 

První volby do zastupitelstva kraje se konaly pocho-

pitelně hned v roce 2000. Volební období je čtyřleté, 

proto nás letos na podzim čekají v pořadí již čtvrté 

krajské volby. 

Kraje spravují svoje záležitosti samostatně – disponují 

tak samostatnou působností. Může jim však být svě-

řen výkon státní správy, v tom případě ji vykonávají 

orgány kraje jako přenesenou působnost. 

Do samostatné působnosti patří hospodaření kraje 

včetně tvorby rozpočtu a závěrečného účtu kraje. 

co Si PředStavit Pod termínem
„PřeneSená PůSobnoSt“

Typickým příkladem je odvolací řízení. Když 

například podáme žádost na obec a ta ji zamítne, 

můžeme se odvolat na kraj. 

Kraj může dále zřizovat organizační složky kra-

je a právnické osoby kraje. Například chodíme-li 

do „krajské“ nemocnice, mnohdy to znamená, že 

nemocnice je obchodní společností (např. akciová 

společnost) s majetkovou účastí kraje. Kraj může 

být i jediným akcionářem. V tu chvíli je velmi důle-

žité, kdo „kraji vládne“, neboť zastupitelstvo mimo 

jiné navrhuje zástupce kraje do orgánů obchodních 

společností, v nichž má majetkovou účast, navrhu-

je také jejich odvolání. Zde se ohnivě diskutuje nad 

nedostatečnými pravidly pro obsazování zmíněných 

funkcí, neboť mnohdy si je rozdělují vládnoucí stra-

ny, jejichž úkolem a cílem by mělo být spíše vytvoře-

ní jasných pravidel pro obsazovaní dozorčích rad či 

představenstev daných společností. 

 Kdo jiný by tedy měL – a SLK to bude Pro-
Sazovat – v těchto orgánech PůSobit?

Blízkou souvislost s nemocnicemi má také záchran-

ná služba. Mnoho lidí neví, kdo je zřizovatelem, a kdo 

tak ovlivňuje chod záchranné zdravotnické služby. Je 

to opět kraj. Zastupitelstvu kraje je dále vyhrazeno vy-

dávat obecně závazné vyhlášky, schvalovat koncepce 

rozvoje cestovního ruchu na území kraje a stanovit roz-

sah základní dopravní obslužnosti pro území kraje.  

co znamená záKLadní doPravní
obSLužnoSt?
Fakticky to znamená, že kraj rozhoduje o tom, kam 

budou jezdit autobusy, a kam ne.

Další pochopitelně důležitou kompetencí je záko-

nodárná iniciativa vůči Poslanecké sněmovně. Kraj ji 

disponuje vedle poslance, skupiny poslanců, Senátu 

a vlády. Jistě je zákonodárná iniciativa využívána více 

vládou či poslanci, avšak vyššímu územně samospráv-

nímu celku ji Ústava přiznává také.

PřišeL LiberecKý Kraj S nějaKou
záKonodárnou iniciativou 
v PoSLední době?
Ano, podal návrh zákona o zřízení dalšího krajské-

ho soudu v Liberci. Vzhledem k tomu, že v Liberci 

je pobočka krajského soudu v Ústí nad Labem, byl 

návrh zamítnut.  

LiBERECKý KRAJ JE SiCE Po PRAZE DRuHýM úZEMNě NEJMENŠíM KRAJEM ČESKA, 
NiJAK To ALE NESNižuJE VýZNAM JEHo ExiSTENCE PřEDEVŠíM PRo JEHo oBy-
VATELE. MožNá VáS PřEKVAPí, JAK HoDNě SE „KRAJSKé ZáLEžiToSTi“ DoTýKAJí 
i VAŠEHo žiVoTA.  

Tyto funkce by měly být obsazovány odborníky. 

Současná praxe je bohužel taková, že zastupitel-

stvo jmenuje své politické „ovečky“ i do více spo-

lečností – kromě toho, že tito lidé nejsou odborní-

ky, může u nich dojít i ke střetu zájmu.

Kraj na základě zvláštních zákonů dále určuje směr 

středního školství, odborných učilišť.

znamená to taKé ono
nePoPuLární rušení šKoL?
Ano, týká se to diskutované optimalizace střední-

ho školství – střední školy a učiliště totiž na rozdíl 

od základních škol zřizuje kraj. Ten může rozhod-

nout například o sloučení dvou gymnázií.

Prostředky krajů směřují do domovů důchodců, hos-

picové péče či dětských domovů. Muzea a regionální 

knihovny fungují také za účasti krajů.

znamená to, že jSou tyto inStituce
záviSLé na KrajSKých Penězích?
Ano, kraj je zřizuje a spolufinancuje.

Mnoho lidí také zapomíná, že ne všechny silnice vlast-

ní obce či města. Silnice ii. a iii. tříd jsou majetkem kraje, 

proto i kraj je zodpovědný za jejich stav a musí určit plán 

případných oprav a investic do těchto komunikací.

obce nemohou S rozbitými KrajSKými 
SiLnicemi nic děLat?
Ne, ani kdyby chtěly. Ani v případě, že obtížně sjízd-

ná krajská komunikace vede prostředkem obce.


