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Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 
8. – 9. října 2021

Musíme začít řešit 
budoucnost 
Do podzimních voleb do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR jsou 
společně na jedné kandidátce Sta
rostové spolu s Piráty. Už nějaký čas 
úspěšně společně působí i v koalici 
v Libereckém kraji. Co jejich spojení 
může voličům přinést a jakým smě
rem by se měla naše země vydat 
přibližuje hejtman Libereckého kraje 
a předseda Starostů pro Liberecký 
kraj Martin Půta.   

Proč jdou Starostové do boje v pod-
zimních parlamentních volbách 
s Piráty?

Hlavním důvodem spolupráce, 
a ukázaly to i minulé volby, je potře
ba se spojit, začít řešit budoucnost 
země a ne neustále dokolečka její 
minulost. Spojení Starostů a Pirátů 
podle mého dává smysl. Považuji 
Piráty myšlenkově za o deset let 
mladší Starosty, je to většinově 
trochu jiná generace v politice, než 
jsme my, přináší nové myšlenky 
a nové nápady. Mezi Starosty jsou 
na druhou stranu lidé, kteří dělají 
politiku 2 až 3 volební období a ně
kteří i déle a věci realizují. A tyto 
dva principy se můžou docela dob
ře doplňovat.

S Piráty máte zkušenost i na krajské 
úrovni, kde společně působíte v koa-
lici už několik měsíců. Jaké jsou?

Na úrovni kraje tato spolupráce 
a koalice funguje dobře. Resorty, 
které řídí, tedy ekonomika a veřejné 
zakázky a životní prostředí fungují, 
a to, že oba kolegové se jim naplno 
věnují a dělají svou práci se zauje
tím, je vždy znát. Není to ale tak, že 
máme ve stech procentech stejné 
názory na všechno, ale prostě 
v politice je důležité spolu mluvit 
a umět si rozdílné názory vysvět
lit a argumentovat, a to myslím, 
že nám společně jde. Už jsme se 
naučili nacházet kompromisy a my
slím, že bez kompromisů se politika 
dělat nedá.

Podobně by to mohlo tedy fungovat 
i na celostátní úrovni?

Myslím, že je potřeba říci, že náš stát 
poslední čtyři roky selhával opako
vaně. Například v boji proti Covidu, 
i když to byla těžká situace. Ale patří
me mezi dva nejhorší státy na světě, 
takže mluvit o Covidu, jako že jsme ho 
zvládli, vláda opravdu nemůže. A i po
slední události, které se odehrály. 
Například, když člověk vidí, že dotace 
do zdravotnictví a nemocnic, protože 
se vládě nechce vytvořit pravidla, se 
nerozdělují podle kvality projektu či 
sítě zdravotnických zařízení, ale podle 
toho, kdo rychleji klikne nebo jakou 
si najme fi rmu. Nebo můžu mluvit 
o stavebním zákonu, který je klasické 
slibování věcí, které pak nebudou 
fungovat, a asi by se dalo pokračovat. 
A samozřejmě, je tady velká otázka, 
o níž se hodně mluví, a to je český da
ňový systém. Nemůžeme mít na jedné 
straně stát, od kterého očekáváme, že 
se nějakým způsobem postará skoro 
o všechny oblasti veřejného života 
a na druhé straně nesmyslně snižovat 
daně v situaci, kdy je na tom celá 
ekonomika špatně. Je to podle mého 
ukázka toho, jak se stát řídit nemá. 
A to, že bude potřeba hledat úspory je 
evidentní, to si, myslím, chápe každý, 
kdo si tím za poslední rok prošel. Kaž
dý, kdo nemohl podnikat nebo byl ně
jak pandemií omezený, musel hledat 
úspory. A jediný, kdo úspory nehledal, 
byla vláda v provozu státu. 

Proč by měli lidé podpořit právě 
uskupení Starostů a Pirátů a nedat 
svůj hlas stranám zkušenějším 
v celostátní politice?

Myslím, že je potřeba začít řešit bu
doucnost. Jsme ve 21. roce 21. století 
a měli bychom se začít věnovat no
vým výzvám. Třeba jsou nutné změny 
v průmyslu, je potřeba více podpořit 
inovace a nové technologie. Oblíbená 
je předvolební hra, že nechceme být 
montovnou, což ale můžeme změnit 
jen tím, že budeme podporovat uni

verzity a mladé lidi v tom, aby vyvíjeli 
nové technologie, které stát budou 
v budoucnosti živit. A ne, abychom 
dělali na technologiích jiných zemí, 
jako levná pracovní síla. Digitalizace 
je další věc. Je potřeba se zamyslet 
i nad sociálním systémem. Tím ne
myslím jen systém dávek, ale mluvím 
o systému jako takovém. Kdy musí být 
nastavení takové, aby se lidem vy
platilo pracovat a třeba v situaci, kdy 
jsou v exekucích, aby je systém nevy
tlačoval na okraj. Také je potřeba říci, 
že častokrát máme pocit, že je svět 
krásný a fungující, všichni jsou mladí 
a zdraví a vše je správné a spravedli
vé, ale je potřeba vidět, že jsou oblasti 
země, kde je hůř dostupná zdravotní 
péče, kde si lidé nevydělávají průměr
ný plat a tady by měl mít podle mého 
stát ambice ty věci měnit. 
Třeba když jsem hovořil o Covidu, tak 
například důvod, proč je v Praze nej
menší počet nakažených a nejmenší 
počet úmrtí na 100 tisíc obyvatel, je 
otázka dostupnosti zdravotní péče. In
vestice do všech fakultních nemocnic 
a klinik je významně jiná, než v celém 
zbytku republiky. A to je také úlohou 
vlády, aby se starala i o pohraniční 
regiony, jakým je i Liberecký kraj.

Z jakého důvodu se na kandidátce 
neobjevuje vaše jméno?

Člověk si má sám pro sebe klást něja
ké rozumné cíle. Před necelým rokem 
jsme se Starosty pro Liberecký kraj vý
znamně vyhráli krajské volby. Myslím, 
že je tu před námi velké množství práce 
a já chci dostát především svému slibu, 
že budu 4 roky pracovat pro kraj a jeho 
obyvatele.  A to, co bude potom, se 
uvidí. Myslím, že člověk nemá být kaž
dý rok na kandidátce ve volbách. A já 
bych se po volbách nepochybně ocitl 
v situaci, kdy bych buď musel odejít ze 
sněmovny, nebo odejít z kraje. Jednou 
jsem to už udělal a myslím, že by to pro 
voliče mohlo být zklamání. Starostové 
a Piráti mají celou řadu kvalitních kan
didátů, kteří mají moji důvěru. A já se 
pro tuto chvíli jako poslanec nevidím. 

Martin Půta

hejtman Libereckého kraje od roku 2012
předseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj
starosta Hrádku nad Nisou v letech 2002 – 2012
předseda české části Euroregionu Nisa od roku 2011

S KÝM ZA VÍTĚZSTVÍM

Před třiceti lety vyslovil Václav Havel neideologický soud, 
že „nejlepší politici jsou v regionech“. 
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PhDr. JAN ŠOLC

občanský aktivista, bývalý vyso
koškolský učitel a českosloven
ský politik, po sametové revoluci 
poslanec Sněmovny národů 
Federálního shromáždění 
za Občanské fórum, 
poradce prezidenta Václava Havla, 
spoluzakladatel Etického fóra 
České republiky



Naši lidé pro vaši 
budoucnost

Mgr. Jan Farský
42 let, poslanec PČR, člen Ústavně 

právního výboru, právník
SEMILY

Mgr. Petr Tulpa
63 let, náměstek hejtmana pro oblast 

sociálních věcí, učitel
JABLONEC NAD NISOU

Jaroslav Demčák
43 let, starosta Hejnic, učitel

HEJNICE

Ing. Jiřina Brychcí
56 let, podnikatelka ve službách PO a BOZP, 

starostka dobrovolných hasičů LK 
a okresu Jablonec nad Nisou

ŽELEZNÝ BROD

Mgr. Jan Berki, Ph.D.
40 let, vysokoškolský pedagog, 

zastupitel města Liberce
LIBEREC

Ing. Jarmila Levko
52 let, ředitelka Divadla F.X.Šaldy v Liberci, 

zastupitelka města Liberce
LIBEREC

Mgr. Jaromír Dvořák
60 let, starosta Nového Boru, učitel

NOVÝ BOR

Lukáš Pohanka
45 let, starosta Vratislavic nad Nisou

VRATISLAVICE NAD NISOU

Ing. Tomáš Martínek
35 let, poslanec PČR, univerzitní lektor, 

OSVČ v internetovém marketingu
ČESKÁ LÍPA

Daniela Weissová
60 let, dramaturgyně, zdravotní klaun, 

zastupitelka Libereckého kraje a města Turnov
TURNOV

Ing. Bronislav Patočka
33 let, místostarosta Rokytnice nad Jizerou, 

stavební inženýr, dobrovolný člen Horské služby
ROKYTNICE NAD JIZEROU

Mgr. Vojtěch Mečíř
32 let, technik kuchyňského studia

MŘÍČNÁ

Marek Förster
45 let, IT specialista, vývojář internetových 

a db aplikací, podnikatel, asistent poslance, DJ
DESNÁ

Mgr. Helena Vondráková
39 let, scrum manager, provozní ředitelka 

a zastupitelka Pulečného
PULEČNÝ

Václav Židek
41 let, radní Libereckého kraje, živnostník

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Miloslav Kafka
21 let, student

ŽELEZNÝ BROD

Ing. Radek Lípa
41 let, starosta města Zákupy, lesník
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Zvítězí pravda nad lží a nenávistí?

Bratislavský rodák Andrej Babiš 
opět vyhlíží migranty z blízkého 
východu, kteří o Českou republiku 
nejeví zájem. Musí tak strašit lidi 
prostřednictvím výmyslu s nastě

hováváním migrantů do bytů. Tokij
skému rodákovi Tomio Okamurovi 
migranti pro šíření nenávisti asi 
také chybí, proto si musí vytvořit 
jiného imaginárního nepřítele – 
Piráty. Šíří tak lži například o údaj
né vysoké dani na byty, přitom 
Piráti a Starostové chtějí zdanit 
více pouze komerční nemovitosti 
–jako jsou obří haly nadnárodních 
korporací, které nyní odvádějí do 
veřejných rozpočtů výrazně méně 
dokonce než i v Polsku. Jako Piráti 
a Starostové chceme, aby daňová 
zátěž nebyla primárně na nízko 
a středně příjmových občanech 
jako je tomu dnes, ale aby se více 
na daňovém mixu podíleli i nadná
rodní korporace.
Ministryně fi nancí za ANO Alena 
Schillerová zase popírá výhody 
Evropského mechanismu směn
ných kurzů II. Piráti a Starostové 
mají v programu pro sněmovní 
volby stabilnější korunu pomocí 
ERM II, což by výrazně snížilo ná
klady na obsluhu státního dluhu, 
pomohlo fi rmám i občanům s oče
káváním posílení kurzu koruny. 
Silně zadlužené Chorvatsko nyní 
výrazně šetří, protože má úrok na 
dluhopisech vydávaných v kunách 
třikrát nižší než Česko, i když před 
loňským vstupem do ERM II mělo 
úrok vyšší. Slovensko bylo v ERM 
II přes 3 roky a postupně v něm 
posílila slovenská koruna o více 
než 21%, Dánsko se svou korunou 
je v ERM II od roku 1999 dodnes.

Šíření lží politickou konkurencí 
z SPD, ANO a dalších mě mrzí 
především proto, že často straší 
seniory a jiné osoby, kteří mohou 
mít problém si pravdu snadno ově
řit a mohou podlehnout negativní 
emoci nebo zbytečně žít ve stresu. 
Nejčastější šířené hoaxy proti Pirá
tům jsou uváděny na pravou míru 
na www.pirati.cz/hoax – nenechte 
sebou manipulovat podvodníky, 
ověřujte informace.  
Piráti a Starostové s pomocí od
borné veřejnosti připravili nejob
sáhlejší volební program v historii 
země, který má přes 400 stran a je 
dostupný včetně shrnutí na 
www.piratiastarostove.cz. Nejklí
čovější je po nás pomoci lidem 
a fi rmám z krize, dát do pořádku 
veřejné fi nance, umožnit malým 
a středním podnikatelům postavit 
se zase na vlastní nohy po likvi
daci od vlády, podporovat inovace 
i vzdělávání a vyšetřit neprůhledné 
státní zakázky z období pandemie. 
Nezapomínáme ani na dlouho 
opomíjené problémy jako exekuce, 
dostupnost bydlení, nerovnost re
gionů, personálně oslabené zdra
votnictví, citlivější ochranu krajiny 
i vody a další. Tomu se věnujeme 
nejen nyní, ale budeme to prosa
zovat i po volbách, pokud dostane 
od voličů důvěru. Já doufám, že 
pravdivá pozitivní kampaň Pirátů 
a Starostů zvítězí nad lží a nená
vistí negativních kampaní.
Tomáš Martínek

S jakou vizí nebo s jakým cílem znovu kandidujete 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

Vždycky jsem se věnoval věcem, o kterých se třeba 
i mluvilo, ale málo se v nich dělalo. Začal jsem trans
parentností  maximální otevřeností radnice, i státu. 
Všichni o tom mluvili, málokdo něco skutečně dělal. 
Díky příkladu Semil se podařilo změnit zákon o veřej
ných zakázkách, podařilo se mi prosadit registr smluv. 
Dnes jsou tak všechny útraty státu vidět. Pak jsem 
se věnoval omezení hazardu  aby ho mohly obce na 
svém území zakázat a podařilo se ho zdanit. Všichni 
viděli, že hazard neplatí daně, ale nikdo s tím nic ne
dělal. Vloni jsem pro dobrovolníky pracující celoročně 
s mládeží prosadil extra týden dovolené pro potřeby 
táborů nebo sportovních soustředění.
V posledních letech se snažím pomoci opomenutým. 
Lidem v dluhovém otroctví, lidem platícím nezákonné 
dluhy, lidem likvidovaným lichváři. V zemi máme na půl 
milionu dluhových otroků, kteří i kdyby dělali cokoliv, 
tak své dluhy nikdy nebudou schopni splatit, přestože 
původní dluh často už dávno splatili. V otroctví je ale 
drží lichva. Podařilo se mi prosadit pár změn, které 
pomohou, ale pořád je to málo. Tam je moře práce. 
Když by se dala lidem naděje na splacení jejich dluhů, 
pomohlo by to všem. A nejvíc jejich dětem.
Stejně tak je potřeba se věnovat regionům. Dobré 
dopravní napojení, dobré zasíťování, kvalitní služby, 
dostupná zdravotní péče, kvalitní školství. Tam je 
také hromada práce. A neustálý boj s centralizací. 
Která možná krátkodobě vypadá efektivně, ale 
dlouhodobě zemi rozkládá a ochuzuje. Není možné, 
aby v porovnání s centrem některé regiony v zemi 
chudly a chudly. Aby v nich byla omezována zdravot
ní péče, aby se zhoršovala dostupnost, aby chyběla 
práce, aby klesaly mzdy. To se musí změnit, jinak na 
to doplatíme nakonec úplně všichni. I to centrum. 
Naše země je jen tak bohatá, jak bohatý je poslední 
region. I proto napříkald navrhuji, aby stát přenesl 
některé úřady z Prahy do krajských měst. Nejde ani 

tak o jejich náplň  ta se díky digitalizaci dá vyko
návat z různých míst. Jde o dobře placená stabilní 
pracovní místa pro vzdělané lidi, které nejvíce nasá
vá centrum. Ti pak vytváří svojí poptávkou další pra
covní místa, tlačí na zlepšení kvality vzdělání atd. 
Přestože je to běžný trend v mnoha zemích Evropy 
i světa, naši pragocentrici se brání zuby nehty. Ale 
nakonec to dopadne. Že se podaří prosadit registr 
smluv, nebo že se podaří zdanit a omezit hazard 
taky nikdo na začátku nevěřil.

Jste politikem, který vzešel z regionu, začínal jste 
jako zastupitel, pak byl starostou a postupně se 
posouval do vyšších pater politiky. Na regiony neza-
nevřel, naopak, bojujete za jejich práva. Čím podle 
vás nejvíc trpí ve vztahu k vládě (státu)?

Každá vláda měla vždycky potřebu centralizace  
všechno stáhnout do Prahy, na všechno dohlížet, 
všechno ovládat. A s tím je potřeba bojovat. Není 
možné, aby centrum země bylo trojnásobně bohatší 
než některé regiony, není možné aby se ten rozdíl 
pořád zvětšoval. Kvalitní a dostupná zdravotní péče, 
kvalitní a dostupné školství, slušná doprava, to 
všechno musí být i v regionech. Ale uvažování zvláště 
současného vedení státu je jiné. A tak místo přesunu
tí několika úřadů z přeplněné Prahy do regionů plánu
je novou úřednickou čtvrť v Letňanech za 10 miliard, 
místo podpory dětských lékařů, zubařů, ale i obvo
ďáků v regionech plánuje za 7 miliard nové centrum 
exkluzivní péče na Vinohradech. K čemu ale bude 
exkluzivní nemocnice na Vinohradech, když u nás lidé 
nemohou sehnat zubaře, pediatra a nemocnice ome
zují svůj provoz, protože pro ně stát omezuje peníze? 
Tohle prostě nedává smysl a musí se změnit.

Myslíte, že lze postavení regionů (krajů) změnit?

Určitě! A musí se změnit. Vláda musí dohlédnout 
dál než do Průhonic nebo na jiný okraj Prahy. 

Česká republika je i Frýdlantsko, Českolipsko, 
Semilsko. Zde všude žijí lidé a zaslouží si stejně 
kvalitní život.

V programu máte několik stěžejních bodů, na které 
se chcete zaměřit - moderní ekonomika, razantní 
boj s korupcí, profesionální stát, digitální revoluce, 
klima a životní prostředí. Ale také kladete důraz na 
jistotu pro každého, že pokud bude potřebovat po-
moc či péči ve stáří nebo nemoci, měl by se jí v dů-
stojné podobě dočkat. Co považujete v současnosti 
za nejslabší článek z výše jmenovaných oblastí. 
A co s tím?

Korupce. To je rakovina, která rozkládá společnost. 
Rozkrádají se miliardy, které pak chybí. A mocní 
se zdají být nepostižitelnými. To musí skončit. 
Spravedlnost musí být znovu slepá a řídit se hes
lem padni komu padni. Pomůže zrychlení soudů 
úpravou trestního řádu, aby byly znemožněny 
obstrukce a dlouholeté vyhýbání se spravedlnosti. 
Není možné, aby i nejvyšší představitelé mluvili 
o tom, že se snad trestní stíhání dá koupit a přitom 

proti tomu nic neudělali. Musí se vrátit důvěra ve 
spravedlnost. Rychlou a nestrannou. Zloději musí 
sedět, ne se vyhýbat trestům. Není možné, aby 
ten kdo ukradne housku šel sedět a ten kro ukrad
ne miliardy si běhal na svobodě. Pokud nebude 
u nás důvěra ve spravedlnost, bude se společnost 
rozpadat a nebudeme schopni čelit žádné z výzev 
dnešní doby  ať už je to pandemie nebo klimatické 
změny.
Tím nechci nijak opomenout ostatní body, ale toto 
považuji za základ fungování zdravé společnosti.

Proč by měli lidé podpořit právě Starosty a Piráty, 
kteří jdou do voleb společně. Mají dostatek zkuše-
ností a síly na změnu?

Poznal jsem dva druhy politiků. Kořistníky a správce. 
Kořistníci se vyznačují tím, že mají obrovský hlad po 
moci a když vyhrají volby, chovají se jako dobyvatelé. 
Jako někdo kdo ukořistil pro potřeby své a potřeby 
svých známých nějaké území. A to území a občany 
využívají ve svůj prospěch. Hromadí kořist.
Pak jsem poznal politiky – správce. 
Takové, kteří chtějí volby vyhrát, protože jsou pře
svědčeni, že by zvládli spravovat zemi lépe, než ti 
současní. Takové, kteří výhrou ve volbách neslaví 
dobytí území, ale přebírají odpovědnost. Takové, 
kteří mají hlavní cíl dobře spravovat svěřené a když 
v politice končí, tak předají zemi v lepší stavu, 
než v jakém se jí ujali.
A takové lidi mezi Starosty a Piráty vidím, proto jsem 
za naše spojení rád. Starostové přináší do spolupráce 
více zkušenosti, Piráti více energie a dravosti, všichni 
jsme ale správci. A to je podstatné.

S KÝM ZA VÍTĚZSTVÍM

Starostové a nezávislí (STAN) prý 
vstoupili do volebního boje s pře
kvapivými partnery. Před třiceti lety 
vyslovil Václav Havel neideologický 
soud, že „nejlepší politici jsou v regio
nech“. Tam Starostové vyrostli, získali 
důvěru a vystoupali do tzv. velké 
politiky. S vědomím, že je zapomínání 
ochrannou funkcí mozku, si připomí
náme loňský triumf Starostů, kdy ve 
volbách do zastupitelstva Liberec
kého kraje porazili jako jedni z mála 
v zemi Babišovo ANO, což se povedlo 
už jen ve dvou dalších krajích.  
Podzimní volby mohou tentokrát 
zásadně zatřást sněmovnou a přeroz
dělit politickou moc. V sázce je mno
ho, i když to slýcháme před volbami 
pokaždé.
První průzkumy, volební modely opa
kovaně konstatují naději na vítězství 
Pirátů se STAN. Nebo STAN s Pirá
ty? Jedni prý ideologicky poněkud 
nalevo od středu, druzí napravo, což 
není nepřekonatelná distanc. Budou 
si rozumět?   

Když se objeví „mladá nekompro
misní“ strana v čele předvolebních 
průzkumů, vyvolá to obvykle zbrojení, 
zaznívají slova jak z těžkého bulváru, 
dokonce hůř. Piráti ale prokázali, 
že nejsou nekompromisní, jsou 
s ohledem na svůj původní program 
jen důslední. Oba koaliční spojenci 
vyhlásili společný volební program; 
není mnohomluvný, zní jasně, jak umí 
mladí. Oběma lídrům se vytýká věk, 
Ivan Bartoš (40), Vít Rakušan (43), 
prokázali skvělou vzájemnou komu
nikaci, jsou vzdělaní a odhodlaní, což 
je pro futuro bonus. Absenci toho 
spatřujeme spíše v druhém táboře. 
Bombardy varování i urážek zaznívají 
proti nim, nikoli od nich. 
Velkým problémem, zejména mezi ge
neracemi, je tzv. vlna třetí, informatic
ké revoluce, která se vzpíná nad ce
lou civilizací jako postmoderní úděl. 
Během půlstoletí proti sobě postavila 
„mladé se starými, rodiny i generace“. 
Oceňuji, že má informatická revoluce 
v české politice zastánce i interprety 
právě mezi Piráty, protože je vývojově 
neodvolatelná, nezrušitelná, lze na ni 
nadávat, ale to je tak všechno. Věřím, 
že budou Piráti nadále věnovat pozor
nost nejen digitálním technologiím, 
ale celé složité problematice.  
Andrej Babiš, kdykoli šel do ouzkejch, 
dotčeně prohlašoval, že „je to lživá 
kampaň, všichni proti Babišovi!“  
Jsem hodně starej chlap, a tak 
se ptám: „A diví se tomu? Diví se 
tomu ještě po všem, z čeho se vy
lhal?“ Čech se prý musí třikrát spálit, 
aby prohlédl.     
       
Jan Šolc

Mgr. Jan Farský

Poslanec Parlamentu ČR od roku 2010, 
člen Ústavně právního výboru, 
právník
1. místopředseda STAN
spoluzakladatel a bývalý předseda hnutí 
Starostové pro Liberecký kraj
starosta Semil v letech 2006 – 2014

Ing. Tomáš Martínek

Poslanec Parlamentu ČR, 
univerzitní lektor, 
OSVČ v internetovém marketingu

proti centralizaci 
je potřeba bojovat!

V poslední době se pomocí 
sociálních sítí, řetězových 
e-mailů či dezinformačních 
webů šíří čím dál více lží 
a manipulací, které často 
míří proti Pirátům, případně 
Starostům, jejichž koalice je 
v čele volebních preferencí. 



Digitální revoluce
Chceme stát, kde informace proudí jak 
mezi úřady, tak k lidem. Stát, který z ob-
čanů netahá pořád dokola údaje, co už 
jednou dostal. Stát připravený ochránit 
kritickou infrastrukturu a osobní infor
mace občanů před kybernetickými 
útoky či jinými zneužitími. Naší vizí je 

digitálně kompetentní stát pro každého. 
Se službami přístupnými z domova či 
kanceláře, ale také z úřadu těm, kteří 
počítač běžně nepoužívají. V obou 
případech musí jít o služby natolik pro-
fesionální a přívětivé, že jejich využití 
nebude pro občana přítěží.

volební program

Rovnocenné regiony
Jestli stát někoho připravil o budouc-
nost, pak své vlastní regiony. Pohraničí, 
venkov nebo strukturálně postižené 
lokality nechal na pospas ne zrovna 
dobrým vyhlídkám. Výsledkem je ros-
toucí chudoba, sílící frustrace, nárůst 
sociálně patologických jevů a antisys-
témových tendencí, ale i zmařené životy 
a promarněný potenciál. Chceme navá-
zat na silně rozvinutý systém územní 
samosprávy a ve všech politikách státu 
zohledňovat, co udělají s obcemi a kraji. 

Ty může pozvednout výstavba vysoko-
rychlostních tratí, intenzivní přeshranič-
ní spolupráce, orientace hospodářství 
na digitální ekonomiku, robotizaci 
nebo automatizaci. Znatelně prospěje 
také změna stavebního zákona, zákon 
o dostupném bydlení a prevence ztráty 
domova, vyšší dostupnost služeb, zdra-
vější životní prostředí, lepší kondice 
krajiny či podpora lokálního zemědělství 
a malých a středních farem.

Moderní ekonomika
Je na čase posunout se. Proměnit zdejší 
montovnu v mozkovnu a stát se trhem 
inovativních služeb a produktů, které 
je možné prodávat za víc než ty dávno 
zavedené. Zvyšovat kvalifikaci pracovní 
síly, hledat a přijímat nové technologie, 
přitahovat prestižní zaměstnavatele.

Na takovou pozici se musíme vypraco-
vat. Aktualizovat školství tak, aby bylo 
přípravou na skutečnou budoucnost. 

Podpořit výzkum a sblížit ho s firmami. 
Přiblížit regiony ekonomickým centrům 
u nás i v zahraničí výstavbou infrastruk-
tury. Zefektivnit práci státních institucí, 
snížit administrativní zátěž, zjednodušit 
vytváření pracovních míst a zakládá-
ní firem. Podporovat pružné pracovní 
podmínky s ohledem na nutné sladění 
pracovního a osobního života. A také 
změnit daňový systém tak, aby motivoval 
k práci, k podnikání a k inovacím.

Razantní boj s korupcí
Zprůhlednit hospodaření státu a změnit 
veřejné zakázky tak, aby nakupoval jen to 
potřebné a kvalitní. Zregulovat lobbing. 
Kontroly nasměrovat spíše na podvody 
než omyly. Boj s hospodářskou krimi-
nalitou bude úspěšný jen tehdy, když 

budou v převaze ti, kdo ho vedou. Proto 
je prioritní zákon na ochranu oznamova-
telů korupce, zvýšení nezávislosti sou-
dů a vedoucích státních zástupců, ale 
i postavení veřejnoprávních médií mimo 
politické vlivy.

Důraz na klima
Stovky miliard z evropských investic 
musíme využít k přechodu na udržitelné 
hospodářství, posunout zemi k moderní 
správě a ekonomice. Krajinu a klima je 
potřeba řešit teď – každé odložení zna-
mená další potíže.

Směřujme ke konci spalování uhlí k roku 
2033, modernizujme energetiku, průmysl 
a dopravu na nízkoemisní a dlouhodobě 
udržitelné formy. Podpořme úspory ener-
gií i zdrojů, odpad se naučme využít jako 
praktickou surovinu.

I když se podaří změnu klimatu řešit,  
její dnešní důsledky jen tak nezmizí.  
Musíme tedy krajině ulevit i jinak.  
Omezíme betonování a odvodňování  
krajiny, zabráníme stavbě kanálu  
DunajOdraLabe. Podpoříme ekologické 
zemědělství a poctivou péči o půdu.  
Lesy budeme měnit na pestřejší a odol-
nější. Rozšíříme chráněná území.  
Do měst dostaneme více zeleně.

Profesionální stát
Státní aparát je tu pro nás, ne my pro něj. 
Všem by nám měl být profesionálním 
služebníkem – pozorným, ale nenápad-
ným, připraveným a pracovitým, uctivým 
a vlídným. Víc než dobrým sluhou je však 
často spíš zlým pánem, mnohdy navíc 
chaotickým. Potřebuje srovnat.

Dobrý sluha nesmí příliš obtěžovat teh-
dy, kdy si vystačíme bez něj. V případě 
potřeby by však měl poskytnout profesi-
onální servis, který si u něj předplácíme. 
Zmodernizujeme služební zákon a do-
končíme digitalizaci státní správy, aby 
pracovala vstřícně, kvalitně a efektivně.

Sebevědomá a bezpečná země
Skutečný spojenec nemůže jen natahovat 
ruku. Tu samou ruku musí nabízet jako 
pomocnou, přiložit ji k dílu, necuknout. 
Okopávání bruselských kotníků a lokální 
politikaření namísto řešení společných 
problémů v době, kdy od EU přijímáme 
fůru pomoci, působí až podrazácky.

Pokud se nám něco nelíbí, musíme si to 
vyjednat z pozice hrdého členského stá-
tu. Už příští rok budeme mít příležitost 
v podobě předsednictví v Radě EU, které 
můžeme využít ke zlepšení vnímání Čes-

ka evropskými partnery a kde můžeme 
klást důraz na českou agendu.

Narovnejme se a bude s námi jednáno 
jako s rovnými. Vystupujme hrdě vůči  
celému světu, prokazujme orientaci na  
evropské a světové demokracie, aktivně 
se stavme za lidská práva. Abychom si 
to mohli dovolit, musíme posílit spoje-
nectví v NATO a zvýšit důraz na obranu 
země. Nejen proti tradičním hrozbám, 
ale i proti hrozbám kybernetickým nebo 
hybridním.

Jistota péče a pomoci
Začít musíme u nejzranitelnějších. Zvýšit 
kvalitu školství a zajistit správný rozvoj 
dětí, i pokud jde o sport nebo stravu v jí-
delnách. Zajistit účinnou zdravotní péči 
včetně duševního zdraví. Stabilizovat dů-
chodový systém a umožnit strávit každé 
období života v domácím prostředí.

Do potíží se může dostat každý a vyspělá 
společnost je mnohdy jedinou jistotou, 
že na ty největší trable nebudeme úplně 
sami. Účinnou pomoc proto musíme 
zajistit všem, kteří se ocitnou v těžké ži-
votní situaci následkem nemoci, havárie, 
ztráty zaměstnání nebo těžkého rozvodu. 

Volby do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu ČR 
8. – 9. října 2021

Vraťme zemi funkční společnost. 
Stabilní, zdravou, vzdělanou, 
sebevědomou a solidární.

https://www.piratiastarostove.cz/program/
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CO SE POVEDLO V LIBERECKÉM KRAJI
Centra odborného 
vzdělávání zvýšila zájem 
o řemesla
V Libereckém kraji jsme úspěšně za-
hájili projekt Center odborného vzdě-
lávání (COV), která zvyšují kvalitu 
výuky na středních školách. Vzniklo 
již 7 center za více než 500 milionů 
korun. Centrum odborného vzdělává-
ní Libereckého kraje pro zemědělství 
funguje při Střední škole hospo-
dářské a lesnické Frýdlant, COV 
služeb při Střední odborné škole 
a Středním odborném učilišti Česká 
Lípa, COV  automobilového průmyslu 
mají při Integrované střední škole 
ve Vysokém nad Jizerou a Centrum 
odborného vzdělávání Libereckého 
kraje strojírenství a elektrotechniky 
na Střední průmyslové škole strojní 
a elektrotechnické a Vyšší odborné 
škole v Liberci. COV strojírenství 
a informatiky má Střední průmys-
lová škola Česká Lípa a Centrum 
odborného vzdělávání Libereckého 
kraje technické funguje při Obchodní 
akademii, Hotelové škole a Střední 
odborné škole v Turnově a pro umě-
leckoprůmyslové obory při Střední 
uměleckoprůmyslové škole sklářské 
Kamenický Šenov. Dalším se sta-
ne COV při Střední škole řemesel 
a služeb Jablonec nad Nisou a další 
centra budou i nadále vznikat. Už 
nyní je patrné, že zkvalitnění vyba-
vení a zázemí pro výuku odborných 
předmětů a praktických dovedností 
zvedlo zájem o zmíněné obory.

Inkubátor podporuje 
inovaci a nápady

Chceme podporovat vznik a rozvoj 
inovativních a mladých firem a lidí 
s nápady. I proto jsme podpořili vznik 
Libereckého podnikatelského inku-
bátoru – Lipo.ink, který byl zřízen Li-
bereckým krajem na konci roku 2017 
jako služba jeho obyvatelům a je 
součástí ARR  Agentury regionálního 
rozvoje. Zaměřuje se na firmy a spo-
lečnosti, které přicházejí s neotřelým 
řešením potřeb a problémů a pomáhá 
jim s tím, jak dobrý nápad proměnit 
v životaschopnou firmu. Lipo.ink 
vznikl jako předposlední z dvanácti 
inovačních center v České republi-
ce a stará se o to, aby podnikatelé 
a jejich nápady a investice zůstávaly 
v Libereckém kraji. Otevřením nové 
budovy v centru Liberce na podzim 
2020 poskytl Lipo.ink také unikátní 
prostory pro podnikatele. Kromě 
individuálního poradenství a podpory 
podnikání ve všech fázích se Lipo.ink 
věnuje také osvětě a rozvoji podnika-
vosti a kreativity. 

Severočeské muzeum 
staronovým lákadlem

Severočeské muzeu v Liberci prošlo 
výraznou obnovou. V průběhu tří let 
prošlo renovací veškerých návštěv-
nických prostor o rozloze více než 
4 000 m². Obnova za 143 miliony 
korun vytvořila prostředí, kde se 

neotřele snoubí moderní pojetí výstav-
ních prostor a expozic s mimořádnou 
atmosférou historické budovy muzea. 
Cílem rekonstrukce bylo posunout 
muzeum na soudobou úroveň, která 
odpovídá jeho významu. V muzeu jsou 
nové technologie, ať už jde o interak-
tivní panely nebo vybavení, díky nimž 
si mohou návštěvníci prohlédnout 
nepřeberné množství exponátů, aniž 
by byly vystavené. Proměnily se celé 
expozice a mnohé přibyly, muzeum 
je více pocitové a snaží se oslovit 
návštěvníky všech generací. V přípravě 
je také digitalizační pracoviště. Díky 
němu se budou moci sbírky muzea 
kompletně on line otevřít zájemcům 
z celého světa. Severočeské muzeum 
v Liberci, založené již v roce 1873, pa-
tří mezi největší muzea v České repub-
lice. Významem a rozsahem sbírek se 
jedná o evropsky významnou instituci, 
která od svého vzniku kontinuálně 
uchovává sbírky navzdory všem spole-
čenským a politickým změnám. 

Nové sanity i vozy 
pomáhají záchranářům

Během tří let se povedlo obnovit  
vozový park Zdravotnické záchranné 
služby Libereckého kraje. Kraj předal 
za uvedenou dobu záchranářům 
10 nových vozů pro rychlou lékař-
skou pomoc Škoda Kodiaq, 22 vozů 
rychlé zdravotnické pomoci Mer-
cedes Sprinter a 5 osobních auto-
mobilů v celkové ceně 111 milionů 
korun. Povedlo se tak sjednotit vo-
zový park, což přinese další úspory 
v jejich provozu. Všechna auta jsou 
vybavena tak, aby jejich zařízení plně 
odpovídalo požadavkům pacientů 
a záchranářů.
Současně se pokračuje v moderni-
zaci současných či výstavbě nových 
výjezdových základen Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého kraje. 

Podpora dobrovolných 
hasičů

Liberecký kraj dlouhodobě podpo-
ruje jednotky požární ochrany. Za 
posledních deset let je kraj podpořil 
bezmála 169 miliony korun, ať už se 
jedná o dotace na vybavení, pořízení 
automobilů či výstavbu výjezdo-
vých stanic. Od roku 2017 funguje 
i program na podporu jednotek 
požární ochrany druhého stupně, 
které musí vyjíždět k zásahům do 
pěti minut. Už od roku 2016 pak 
kraj přispívá z vlastního rozpočtu na 
projekty z ministerského programu 
Generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru, a to zejména 
na nákup dopravního automobilu či 
výstavbu požární zbrojnice. Na úze-
mí Libereckého kraje působí celkem 
227 jednotek požární ochrany, a to 
217 dobrovolných a 10 profesio-
nálních. Vedle toho v regionu dále 
funguje jedna profesionální jednotka 
podniku Správa železnic (Hasičská 
záchranná služba Správy železnic) 
v Liberci a dále 6 podnikových jedno-
tek dobrovolných hasičů. 
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Moderní zdravotnictví 
pro každého – Centrum 
urgentní medicíny
V plném proudu jsou přípravy na zahá
jení výstavby Centra urgentní medicíny 
při Krajské nemocnici v Liberci, které 
nabídne špičkovou zdravotní péči všem 
lidem v regionu i širším okolí. Podoba 
Centra urgentní medicíny byla vybrána 
v roce 2017, vítězný architektonický 
návrh pochází od společnosti SIAL. 
Do týmu zhotovitele byla také přizvána 
společnost DOMY. Koncem roku 2020 
bylo zahájeno stavební řízení projek
tu Modernizace Krajské nemocnice 
Liberec a v únoru 2021 začalo platit 
stavební povolení. Náklady na výstavbu 
a nutné přípravné práce činí přibližně 
3,4 miliardy korun včetně DPH. Vý
stavba centra je významným milníkem 
v historii nemocnice, která nyní funguje 
ve více než 38 budovách a je velmi 
roztříštěná. Zároveň ale bojuje s nedo
statkem míst a její prostory i provozy 
zastarávají. Centrum urgentní medicíny 
umožní nabídnout nejen moderní zá
zemí pacientům a personálu, ale i tolik 
potřebnou špičkovou zdravotní péči.

Chceme rozvoj a stabilitu 
zoologické a botanické 
zahrady
Od roku 2022 Liberecký kraj převez
me Botanickou a Zoologickou zahra
du od Statutárního města Liberec, 
zatímco dvě organizace působící 
v sociálních službách získá od kraje 
do své péče město. Výměna je pokra
čováním fungující spolupráce mezi 
krajem a městem a také logickým 
krokem. Město převezme organizace 
sociálních služeb, které využívají 
především Liberečané a Liberecký 
kraj zase začne spravovat organizace 
nadregionálního významu s přesahem 
do zahraničí, které každoročně na
vštěvují převážně lidé z jiných koutků 
republiky. Dohoda mezi krajem a měs
tem je kompromisem, který se hledal 
dvacet roků. Hlavním cílem tohoto 
kroku je, aby se Zoologická zahrada 
mohla rozvíjet a pozvedla se. Na 
investice a opravy Zoologické a Bo
tanické zahrady bude město Liberec 
přispívat každoročně 25 milionů ko
run, další fi nancování zůstává v režii 
Libereckého kraje.  

Zoologickou zahradu nijak převod 
nezmění, nebude se přejmenovávat, 
nikam stěhovat, ani Liberecký kraj 
neplánuje rušení chovů či rozprodá
vání zvířat.  Platí to i o přidružených 
organizacích, které spadají pod 
Zoologickou zahradu. Dětský koutek 
v Lidových sadech bude i nadále 
bez omezení fungovat, totéž platí 
o prostorách Lidových sadů se 
sálem a Experimentálním studiem, 
středisku environmentální výchovy 
Divizna či záchranné stanici pro vol
ně žijící živočichy Archa s městským 
útulkem.

Krajský autobusový 
dopravce začne jezdit 
i na Českolipsku
Regionální autobusovou dopravu 
na Českolipsku zajistí od letošního 
prosince autobusy společnosti ČSAD 
Liberec, která je vnitřním dopravcem 
Libereckého kraje. Společnost ČSAD 
Liberec zajišťuje od roku 2019 dopra
vu na Liberecku v rámci desetileté 
smlouvy. V oblasti Českolipska nyní 
jezdí v rámci dvouletého smluvního 
vztahu autobusy ČSAD Česká Lípa. 
Vnitřní dopravce ČSAD Liberec tam 
začne působit od poloviny prosince 
letošního roku. Na zajištění oblasti 
Českolipska bude potřeba 70 vozidel 
a přes 100 řidičů, proto byl schválen 
příplatek do vlastního kapitálu mimo 
základní kapitál společnosti Auto
busy LK ve výši 60 milionů korun. 
Celkově kraj podpoří nákup autobusů 
a přípravu zázemí dopravce v regionu 
do roku 2023 dohromady 82 miliony. 
Letos to bude 68 milionů korun jako 
spoluúčast na nákup nových autobu
sů, servisní zázemí, zajištění řidičů 
a přípravné provozní náklady. V roce 
2023 pak Liberecký kraj vloží do spo
lečnosti ČSAD Liberec 13,2 milionu 
na nákup dalších autobusů.

Myšlenku zřídit vlastního dopravce 
a získat plnou kontrolu nad cenou do
pravního výkonu prosazuje Liberecký 
kraj již od roku 2016, a to na základě 
zkušeností s veřejnými soutěžemi 
a jejich výsledky.  

Kraj v opravách silnic 
nepolevuje 

V roce 2021 se dokončí mimo jiné 
šest významných silničních staveb 
v celkové výši 626,6 milionů korun, 
které fi nancujeme s přispěním 
Libereckého kraje i díky podpoře 
z evropských dotací. Letos pokračují 
rekonstrukce silnic z České Lípy do 
Dobranova, do Dubé, silnice v Oldři
chově v Hájích, dále práce na druhé 
etapě rekonstrukce silnice mezi 
Světlou pod Ještědem a Horním 
Hanychovem, cestáři opraví i silnici 
z Mimoně na hranici kraje. Pracovat 
se bude také na silnici ze Sklena
řic do Vysokého nad Jizerou a na 
severozápadním obchvatu Zákup. 
Během tohoto roku se zahájí rovněž 
tři nové projekty: druhá etapa rekon
strukce silnice z Mimoně na hranici 
kraje, první etapa práce na silnici 
z Benešova u Semil na křižovatku 
se státní silnicí I/14 a rekonstruk
ce úseku silnice v Křižanech po 
křižovatku se silnicí číslo III/2784. 
V plánu jsou samozřejmě i opravy na 
dalších silnicích Libereckého kraje.
V průběhu posledních let jsme pokra
čovali v systematickém zlepšování 
stavu krajské silniční sítě. Do oprav 
a údržby komunikací v majetku Li
bereckého kraje se v posledních čty
řech letech investovaly přes čtyři mi
liardy korun a díky tomu jsme zlepšili 
stav 312,7 km silnic a opravili jsme 
36 mostů. Dobře dopadlo také další 
z řady každoročních měření stavu 
silnic druhé a třetí třídy a mostů 
na území Libereckého kraje. Oproti 

předloňsku se jejich kvalita během 
roku 2020 opět zvýšila. Průměrná 
známka silnic obou tříd činila 3,06. 
I to je krok kupředu, v roce 2019 to 
bylo 3,15 a pro srovnání v roce 2016 
byla známka 3,25. V případě silnic 
II. třídy byla průměrná známka stavu 
jejich povrchu 2,71. Opět jde o lepší 
výsledek, než v roce 2019 kdy byla 
2,96. Průměrná známka stavu silnic 
III. třídy činila 3,17 a je tak lepší, než 
hodnota 3,21 v roce 2019 i oproti 
roku 2018, kdy byla 3,23. 
Za uplynulý rok se opravilo 44,3 ki
lometru vozovek na silnicích II. a III. 
tříd. V loňském roce kraj vynaložil na 
rekonstrukce všech silnic 928 milio
nů korun.

Přeměna dolního centra 
Liberce začne ještě letos

Připravujeme projekt revitalizace 
dolního centra Liberce, který zahr
nuje výstavbu nového parkovacího 
domu, lávky přes řeku Nisu, náplav
ky či kultivaci okolí sídla Krajského 
úřadu pomocí sadových úprav. Prá
ce jsou rozděleny do dvou etap, kdy 
první z nich odstartuje v letošním 
roce, výběrem zhotovitele a zahá
jením stavebních prací. Zhruba rok 
a čtvrt potrvá, než dojde k postave
ní parkovacího domu s kapacitou 
244 parkovacích míst, jehož částí 
bude i stavba vegetační střechy 
osázené rostlinami. Přilehlý protější 
břeh řeky Nisy a výjezd z parkovací
ho domu do ulice Náchodská spadá 
do vlastnictví Statutárního města 
Liberec, které se bude na projektu 
podílet. Druhá etapa projektu pak 
bud navazovat a zahrne zmíněnou 
stavbu lávky přes řeku, vybudování 
náplavky u řeky a zútulnění této 
části města. Rekultivace okolí Kraj
ského úřadu je jednou z největších 
priorit Libereckého kraje.  
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senátor Jiří Vosecký

senátor Michael Canov

senátor Jaroslav Zeman

CO SE povedlo v Senátu

Zástupci hnutí Starostové pro Liberecký kraj 
jsou v Senátu platnými členy Senátního klu-
bu STAN, který v horní komoře Parlamentu 
České republiky patří k těm s nejpočetnějším 
zastoupením, čili jeho hlas není zanedbatelný. 

Mnohé se daří také v rámci gesce Komise pro 
rozvoj venkova. Snažím se přitom vnímat pro-
blémy občanů z regionu, ale i na celorepubli-
kové úrovni.

Kupříkladu jsme přijali usnesení, které dlouho-
době podporuje smysluplnou a chvályhodnou 
činnost Místních akčních skupin (MAS). Je tře-
ba zabránit propadu jejich fi nancování, naopak 
jej posílit a zároveň jim dát větší volnost ve 
vypisování výzev. Velkou zásluhu na tom, 
jak český venkov rozkvetl, mají právě MAS. 
Právě ony mají nejblíže k jeho obyvatelům 
a jejich problémům. Přičemž na venkově žije 
zhruba polovina obyvatel ČR.

Rovněž se snažíme o to, aby co nejdříve 
došlo ke zlepšení kvality televizního signálu 
s ohledem na regiony, ve kterých přechod 
televizního vysílání na standard DVB-T2 způ-
sobil zhoršený televizní příjem. Jsme si vě-
domi toho, že během pandemie onemocnění 
covid-19 bylo sledování televize pro mnohé 
důležitým zdrojem informací i rozptýlením.

Celospolečenský dopad má důležité odmít-
nutí prodejních kvót na české potraviny. Pů-
vodně se uvažovalo o tom, že by supermarke-
ty měly od příštího roku prodávat minimálně 
55 procent stanovených potravin českého 
původu, do budoucna se měl tento podíl 
zvýšit až na 73 procent. Reálně by ale tato 
změna vedla spíše k likvidaci českých země-
dělců, protože ti by nebyli schopni tyto kvóty 
naplnit, a také ke zdražení českých potravin. 
Řadu komodit totiž nelze v Česku vyproduko-
vat či vypěstovat v dostatečném množství.

Další problematikou, kterou se aktuálně za-
bývám, je návrh nového stavebního zákona. 
Patřím k jeho zásadním odpůrcům, neboť byl 
špatně připraven a obsahuje řadu chyb a ne-
dostatků. Proto budu hlasovat pro jeho za-
mítnutí. Návrh nového stavebního zákona se 
zrodil v prostředí závažného střetu veřejných 
zájmů se zájmy soukromými. Tento zákon 
předpokládá, že se dotčeným správním or-
gánům v oblasti životního prostředí odejme 
významná část jejich působnosti týkající 

se výstavby a převede se na stavební úřady. 
Ty by tak mohly rozhodovat o vynětí země-
dělské i lesní půdy pro výstavbu. To předsta-
vuje významné riziko pro ochranu životního 
prostředí v ČR. V Senátu se budeme snažit 
tento „vládní nesmysl“ zastavit tak, aby po 
letošních volbách do Poslanecké sněmovny 
mohl vzniknout návrh stavebního zákona 
nový a prospěšný zejména občanům, ale 
i šetrný k přírodě.

V neposlední řadě se mi jakožto podporu 
podnikání daří do regionu Českolipska zvát 
vlivné politické osobnosti, které se zájmem 
navštěvují místní skláře. Jedna z posled-
ních návštěv, kterou jsem měl tu čest přiví-
tat a provázet, byl předseda Senátu Miloš 
Vystrčil.

Jiří Vosecký, senátor, 
senátní obvod č. 36 Česká Lípa

Senát má celkem 81 obvodů. To, že jeho dva-
cetisedminu zaujímají členové politického 
hnutí Starostové pro  Liberecký kraj působí-
cí pouze v druhém nejmenším kraji v České 
republice je unikát sám o sobě. Ale pocho-
pitelně my senátoři za SLK nejsme v Senátu 

proto, abychom lámali statistické rekordy 
svojí existencí, ale pro činnost. A tak se 
snažíme.

Starostové pro Liberecký kraj a já osobně 
jsme se v uplynulém koronavirovém období  
enormně věnovali ochraně obecních roz-
počtů v souvislosti s různými covidovými 
programy a se změnou systému odvodu daní 
z platů a mezd. Různé covidové programy 
sice přinášely pomoc nejrůznějším skupinám 
postižených obyvatel, ale vláda opakovaně 
zcela opomíjela s tím související nutnou 
kompenzací daňových příjmů obecních roz-
počtů. Byl to opravdu několikrát opakující se 
vysilující boj plný jednání před i za oponou, 
abychom spolu s pomocí různým skupinám 
obyvatel nechtěně nedosáhli zničujících dů-
sledků pro obce. Asi nejtěžší etapou tohoto 
boje pak byla situace, kdy v souvislosti se 
zrušením superhrubé mzdy hrozil bez nad-
sázky katastrofi cký důsledek pro příjmy obcí. 
I zde se podařilo vyjednat téměř nemožné 
a navýšením RUD (Rozpočtové určení daní) 
se tyto ztráty minimalizovaly.

Osobně jsem se intenzivně věnoval problema-
tice GDPR, který hrozbou exemplárních a neu-
věřitelně vysokých pokut  děsil zaměstnance 
prakticky všech veřejných organizací. Obavy 
šly až do absurdna a například ve školách měli 
strach i jen vystavovat podepsané výkresy. Za 
této situace se mi podařilo navrhnou v Senátu 
a následně i ve Sněmovně  prosadit tzv. rakous-
ký model, aby příspěvkové organizace jako 
školy, školky a další nemohly dostávat fi nanční 
pokuty, protože ty by v důsledku neměly jiný 
výsledek než omezení fi nancí pro děti.  

Jsem pyšný na to, že jsem byl v čele skupiny 
senátorů, která úspěšně napadla ústavní 
stížnost zákona o střetu zájmů a dosáhla od-
stranění toho, aby si kdokoli mohl anonymně 
prohlížet majetková přiznání představitelů 
i těch nejmenších obcí, protože jsem názoru, 
že i kontrolovaný má právo vědět, kdo ho 
kontroluje.
Přiznám se, že v posledních dnech jsem doce-
la nešťastný z vývoje zákona o pedagogických 
pracovnících. Byl jsem velmi spokojen, že 
nám Sněmovna zaslala návrh, který otevíral 

možnosti pedagogického působení i pro od-
borníky jiných než pedagogických kvalifi kací, 
a který téměř zázrakem (proti vůli vlády) záko-
nem zajišťoval trvalé navýšení platů pedago-
gických pracovníků, a proto jsem prosazoval 
jako zpravodaj Ústavně-právního výboru jeho 
schválení tak jak přišel. Bohužel si školský 
výbor prosadil přes mé protesty zcela nepod-
statné změny a tím vrátil zákon do Sněmovny, 
kde se naplňuje to, čeho jsem se obával od 
počátku a sice, že Sněmovna pošle zákon 
pod stůl tím, že neschválí ani senátní ani svojí 
původní verzi.     

Senátor se může účinně projevovat pouze 
hlasováním. Jsem rád, že jsem od počátku 
svého působení v tomto „Hujerem“ s nejlepší 
docházkou na hlasování, které jsem měl první 
dva roky svého působení 99% a za poslední tři 
roky dokonce 100% a mohl se tak naplno po-
dílet na všech zákonech a doporučeních, které 
Senátem za dobu mého působení prošly.

Ing. Michael Canov, senátor, 
senátní obvod č. 34 Liberec

Jedním z mých hlavních cílů v rámci práce 
senátora je zastupovat můj senátní obvod 
Jablonecka v Praze a snažit se pomáhat 
jeho obyvatelům s řešením problémů. 
Během uplynulého roku, který byl pro nás 
všechny velmi atypický a museli jsme řešit 
situace, které si pravděpodobně nikdo z nás 
nikdy předtím neuměl představit, jsem se 
spolu s kolegy zaměřil na zrychlené přijetí 
úprav zákonů. V rámci epidemiologických 
opatření, souvisejících s pandemií korona-
viru, totiž vláda mnohokrát vydala opatření, 
která odporovala názorům odborníků i jed-
noduché logice. Věřím, že většina z nás se 
za ten rok s podobnou nelogičností v naří-
zeních alespoň jednou setkala. 

Jako příklad uvedu jednání o otevření ski-
areálů, které byly uzavřeny od 27. prosince 
2020. Dle Asociace horských středisek 
a Asociace lanové dráhy a samozřejmě i pří-
mo podnikatelů v této oblasti, se kterými 
jsem v kontaktu, bylo uzavření lyžařských 
areálů a lanovek nepromyšlené, hrozil úplný 
zánik tohoto odvětví, mnoho organizací mu-
selo přistoupit k propouštění zaměstnanců. 
Kompenzační program pro areály pokryl jen 
50% nákladů, návštěvníci navíc i přes uza-
vření díky letošním ideálním sněhovým pod-
mínkám hory hojně navštěvovali, především 
běžkaři a sáňkaři, epidemiologická opatření 
ale bohužel nebyla dostatečně dodržována 
a vznikal neorganizovaný chaos. 

Lyžařské areály nabízely v případě jejich 
otevření nastavení lepších podmínek pro 
dodržování opatření než ty, které tam reál-
ně panovaly, bez dohledu provozovatelů. 
Proto jsem velmi rád, společně s dalšími 
18 kolegy senátory, podpořil podání návrhu 
k Ústavnímu soudu na zrušení části usnese-
ní vlády týkající se provozu vleků a lanových 
drah. Jak všichni víme, k otevření skiareálů 
a obnovení provozu lanovek bohužel došlo 
až 10. května. 

Jaroslav Zeman, senátor, 
senátní obvod č. 35 Jablonec nad Nisou
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Tipy na výlety V LIBERECKÉM KRAJI

Křišťálový chrám a Skleněná zahrada v Kunraticích u Cvikova
V malé obci Kunratice u Cvikova vznikají už od 90. let minulého století mimořádná díla umělecké-
ho skláře Jiřího Pačinka. Lásku ke sklářskému řemeslu promítá do každého svého díla a v Kunra-
ticích vytváří nejen umělecké skvosty, ale také mimořádnou podívanou pro oko v podobě Skleně-
né zahrady a Křišťálového chrámu. Zahradu plnou kvetoucích skleněných rostlin můžete navštívit 
celoročně. „Kvetou“ v ní rostliny, které jinde na světě neuvidíte – Herba crystallus, Serpenta mul-
tichroma, Columna ledum, nebo Kunraticia lucida a každoročně přibudou další. Křišťálový chrám 
je v blízkém kostele Povýšení sv. Kříže v Kunraticích u Cvikova a postupně jej skláři tvoří a promě-
ňují. V kostele jsou instalovány více než tři stovky skleněných objektů Jiřího Pačinka, inspirované 
faunou a flórou, ale také sakrálními motivy, jako kříže, andělé a jiné prvky. 
Více na www.pacinekglass.com

Rozhledna Světlý 
vrch u Albrechtic 
v Jizerských horách
Nejmladší rozhlednu Jizerských hor 
najdete na Světlém vrchu u Albrech-
tic v Jizerských horách. Jde o dře-
vostavbu s půdorysem pravidelného 
osmiúhelníku a točitým schodištěm 
se 105 stupínky uvnitř rozhledny. 
Vyhlídková plošina o průměru 6,5 m 
připomíná ptačí hnízdo. Nabízí kru-
hový rozhled – od Olivetské hory 
v  Jizerských horách přes Jakušice 
a  vrcholky Krkonoš, Kumburk, Tá-
bor, Tanvaldský Špičák, Terezínku, 
Muchov, Černou studnici a  Javor-
ník zpět k Jizerkám – např. Králov-
ce. Rozhledna je dostupná pouze 
pěšky, nejlépe po zelené turistické 
značce od obecního parkoviště 
„u  Hany“. Je přístupná celoročně 
a bezplatně.

Sklářská krčma AJETO v Lindavě
Oblíbená sklářská krčma AJETO v  Lindavě otevírá po renovaci, jíž krčma novoborského LASVI-
TU prošla v  rámci nucené kovidové pauzy. Nový interiér si zachoval svůj venkovský styl, avšak 
stropy Sklářské krčmy zdobí nově kolekcová svítidla LASVITu, která se v  AJETU vyrábí, a  svým 
příběhem jsou s hutí silně spojena. Uvidíte například ikonická svítidla Neverending glory designérů 
Jana Plecháče a Henryho Wielguse, které svými siluetami kopírují lustry světových koncertních hal 
a divadel. Moulds od stejné dvojice, svítidla ve tvaru sklářských forem, která vznikla jako pocta 
lindavským sklářům a tradici českého foukaného skla. Podobně se po návštěvě Lindavy inspirovali 
i světoznámí designeři Campana Brothers, kteří vytvořili dřevěný lustr s názvem Fungo, jehož skle-
něné prvky připomínají houbu rostoucí na vlhkém dřevě ve sklepech lindavské huti. Solitérem této 
veřejné expozice je Galaxy Luminia Bořka Šípka, unikátní neobarokní skulptura tvůrce, jehož jméno 
je s AJETEM neodmyslitelně spojeno. 
Samozřejmě je návštěvníkům k dispozici i  rozlehlá zahrada, terasa, mohou si dát něco dobrého 
a posedět. Zachovány zůstávají i exkurze do sklářské huti. Těšit se můžete i na řadu tematicky 
zaměřených víkendů spojených s workshopy a prezentací sklářských technik přímo v prostorách 
Krčmy, i možnost vyzkoušet si výrobu vlastního skleněného suvenýru na vlastní dech. 

Železniční stanice Martinice v Krkonoších
Železniční stanice Martinice v Krkonoších leží na neelektrifikované celostátní dráze Trutnov 
hlavní nádraží  Chlumec nad Cidlinou a zároveň je odbočnou stanicí neelektrifikované regi-
onální dráhy Martinice v  Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou. Se svou nadmořskou výškou 
482,970 m n. m. je nejvýše položenou stanicí na obou tratích. Pro svoji jedinečnost byla sta-
nice Martinice v  Krkonoších dne 6. 6. 2016 zapsána na seznam kulturních památek České 
republiky. Stanice jako celek tvoří unikátní areál s  dochovaným a  plně funkčním systémem 
řízení a zabezpečení provozu na železnici z poloviny 20. století. Je výchozím bodem i na řadu 
turistických značených tras do Krkonoš. 

Perličkové ozdoby v UNESCO – Rautis Poniklá nad Jizerou
V rodinné firmě vyrábí podle starých zvyklostí vánoční ozdoby ze skleněných perliček a to tak 
ojedinělým způsobem, že bylo jejich řemeslné umění zapsáno v  roce 2020 na Reprezentativní 
seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Cílem rodinné dílny je představovat 
subtilní perličkové řemeslo co nejširší veřejnosti. Přímo v  Poniklé si zájemci v  rámci exkurze 
mohou prohlédnout celý proces výroby a poté navštívit kreativní dílnu, kde si každý může vyrobit 
vlastní vánoční ozdobu. Otevřeno je denně, včetně víkendů. Na letošní sezónu zde navíc chystají 
zpestření pro děti, které mohou během exkurze sbírat nápovědy, vyluštit šifru a za splněný úkol 
získat malou odměnu.  
Lidová výroba vánočních ozdob ze skleněných perliček v Poniklé a okolí je od roku 2015 zapsána na 
Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje a na Národním seznamu 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Vánoční ozdoby z foukaných dutých 
perliček jsou jednoduché, ale zcela výjimečné. 

Více o projektu Křišťálové údolí  
najdete na https://crystalvalley.cz

kraj na severu
https://www.krajnaseveru.cz 
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