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Zvolte si zástupce,
jejichž práci znáte
Blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
jsou důležité. Hraje se o budoucnost naší země, krajů i měst a obcí.
Starostové už nechtějí, aby životy
lidí v kraji ovlivňovala rozhodnutí
od stolu z Prahy, aby se dělaly rozdíly mezi kraji nebo se za problémy
země vydávaly problémy soukromé
osoby. Proč volit lidi, které znáte ze sousedství nebo z města,
v němž žijete, o tom hovoří hejtman Libereckého kraje a předseda
hnutí Starostové pro Liberecký kraj
Martin Půta. Starostové totiž na
kandidátkách nechybí, najdete je na
společné kandidátce s Piráty pod
číslem 17.

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

Sněmovní volby 2021 jsou za dveřmi. Politické
hnutí mého srdce a mého rozumu Starostové pro
Liberecký kraj, jejichž jsem prvním místopředsedou, se jich pochopitelně nemůže zúčastnit samostatně, neboť pokrýváme jen jeden jediný kraj,
byť pro nás ten nejdůležitější. Proto již tradičně
nominujeme své kandidáty na kandidátku partnerského hnutí Starostové a nezávislí , které pro
volby 2021 uzavřelo předvolební koalici s Českou pirátskou stranou.
Jak již název hnutí Starostové pro Liberecký kraj napovídá, většina kandidátů
SLK jsou či byla starosty: Jan Farský (Semily, dnes poslanec), Petr Tulpa (Jablonec, dnes náměstek hejtmana), Jaroslav Demčák (Hejnice), Jaromír Dvořák
(Nový Bor), Lukáš Pohanka (Vratislavice) a Radek Lípa (Zákupy). Ti všichni
se osvědčili během dlouhých let, občané nejen jejich obcí znají velmi dobře
výsledky jejich práce. Starostkou je i Jiřina Brychcí, ale pozor, nikoli obce, ale
paní Jiřina je starostkou dobrovolných hasičů Libereckého kraje.
Výjimkami ze starostů jsou Jan Berki a Jarmila Levko, ti jsou “jen” členy zastupitelstva statutárního města Liberce (v Liberci to je holt těžší, ve statutárním
městě je primátor jen jeden), Jan je vysokoškolský pedagog a paní Jarmila je
ředitelkou divadla, to hovoří samo za sebe.
Já osobně budu u volební urny řešit problém, které čtyři z devítky kandidátů
Starostů pro Liberecký kraj jmenovitě podpořit (více zákon bohužel neumožňuje). Budu potěšen, pokud budete řešit a úspěšně vyřešíte stejný problem.
Přeji vám všem šťastnou ruku.
Michael Canov – senátor volebního obvodu Liberec, starosta Chrastavy

Čeho chtějí Starostové v parlamentu dosáhnout, proč by je měli voliči
svými hlasy podpořit?
Starostové si dokážou v obcích
a i na kraji zařídit spoustu věcí sami.
Děláme svoji práci dlouhodobě, ale
jsou témata, která bez spolupráce
se státem zařídit nedokážeme.
A tato, snad končící vláda, v minulých letech předvedla festival slibů,
bez reálných činů. V případě našeho kraje můžu začít skokanskými
můstky v Harrachově za půl miliardy
a skončit slíbenou miliardou na
projekt Centra urgentní medicíny při
krajské nemocnic v Liberci. Ze všech
těch slibů je čistá nula. Ale témata,
jako například financování zdravotnictví a jasný systém, ve kterém kra-

je nemající fakultní nemocnice platí
zdravotní péči pro své obyvatele
a kraje mající fakultní nemocnice nic
takového platit nemusí, ukazují na
naprostou neschopnost státu nějaký
systém zařídit a nastavit. A tato neschopnost státu se letos významně
projevila i v „klikací“ výzvě (Způsob
přijímání žádostí o evropské dotace,
se kterým přišlo Ministerstvo pro
místní rozvoj. Rozhodující kritérium
byla rychlost kliknutí v systému. –
poz. red.), ve které měl rozhodovat
čas v desetinách vteřiny a ministerstvo ani nemělo ambice stanovit
nějaká kritéria, ve kterých nemocnicích má být jaké vybavení a slíbilo
všechno všem.
Pokud by se do parlamentu Starostové dostali, podaří se jim
i v menším počtu vůbec něčeho
dosáhnout?
Já myslím, že cíl je jednoduchý.
Není to pouze o pár Starostech
tady v kraji, ale o významně větším
zastoupení za Starosty v celé republice. Věřím, že lidé si budou pamatovat, co dělali na místní úrovni, co jim
překáželo. Že lidé zváží, jak málo
se řeší věci na místě a nerozhoduje
se o problémech tam, kde vznikají,
ale stále tu je vidět tendence řešit
problémy na dálku, z Prahy a mluvit
do věcí, do nichž ani z Prahy mluvit
nemusí. A samozřejmě nijak nezastírám, že hlavní cíl je zabránit tomu,
aby naši zemi řídili dál Komunisté

V komunální politice jsem se pohyboval řadu let. Vím, že práce
starosty není jednoduchá, a to
hlavně v dnešní době, kdy jsou
obce a města někdy doslova
svazována předpisy, zákony atd.
Z pozice senátora se snažím být
co nejvíce prospěšný právě starostům, městům a obcím. A je o mě známo, že rád podporuji
a spolupracuji s pracovitými starosty. A právě takové najdete
na naší kandidátce. Starostové pro Liberecký kraj si svoje
místa ve sněmovně zaslouží. Znáte je, víte, co od nic máte
čekat a hlavně víte, že vás nezklamou.
Jiří Vosecký – senátor za obvod Česká Lípa

s Okamurou a s Babišem. V tomto
směru si myslím, že je šance mít
jinou vládu než tu, která v naší zemi
vládne doteď. Myslím, že snaha vydávat ji za úspěšnou, je v okamžiku,
kdy se člověk podívá na 800 miliard
za dva roky, který tento stát zadlužily a za 35 tisíc mrtvých z covidu,
kteří vznikli hlavně z toho, že se jim
nechtělo včas dělat opatření, protože by to ovlivnilo výsledek loňských
krajských a senátních voleb, tak se
raději 14 dní tvářili, že se nic neděje,
trochu mimo.
S kým byste po zvolení chtěli spolupracovat?
Plán je jednoduchý. Aby dvě demokratické koalice měly 101 hlasů
a dokázaly vytvořit novou vládu,
která bude řešit skutečné problémy
této země. A nebudou se za skutečné problémy této země vydávat
osobní problémy pana premiéra
a jeho firem.
Proč volit Starosty?
Chci poprosit lidi, kteří nás volili
v krajských volbách, že jsme se
neztratili. Kandidují naši lidé, kteří
jsou připraveni, v případě zvolení,
do parlamentu jít. Na koaliční kandidátce jsou i kandidáti za Piráty
a každý z voličů si dokáže sám
vyhodnotit, komu věří. Hlavní vzkaz
je, že tyto volby jsou pro jejich kraje
i obce opravdu důležité.

Nadcházející volby do
Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky jsou důležité. Mohou
změnit směřování naší
země i našich životů,
proto běžte k volbám.
Hlasujte pro lidi, kteří
mají za sebou kus odvedené práce, znáte je ze svých
měst a obcí a kteří dokážou své zkušenosti zúročit.
Hlasujte pro kandidáty Starostů pro Liberecký kraj,
které najdete na společné kandidátce Pirátů a STAN.
Jaroslav Zeman – senátor za obvod Jablonec
nad Nisou, starosta Albrechtic v Jizerských horách

Každý lidský život má cenu.
Stát by měl podporovat všechny
nemocnice, nejen své vlastní

Děláme si starosti, a to o způsob
financování zdravotnictví, při kterém
stát neměří všem stejným metrem.
Zářným příkladem může být významný projekt modernizace Krajské nemocnice v Liberci a výstavba Centra
urgentní medicíny, který je klíčovým
pro rozvoj krajského zdravotnictví
a především pro rychlejší a efektivní záchranu lidských životů. Ač je

Liberecký kraj rovnocennou částí
České republiky a životy zdejších
lidí by měly být srovnatelné s životy
lidí kdekoli jinde v naší zemi, zdá se,
že stát si to nemyslí. Nejen, že naši
krajskou nemocnici nijak nepodporuje, ale ani přes sliby z úst současného premiéra, neposkytne ani
korunu na výstavbu Centra urgentní
medicíny.

„Jsme obětí nespravedlivého způsobu
financování zdravotnictví, zejména po
stránce investic. A svým způsobem
i výplat na výkonech od pojišťoven.
Ale to podstatné je, že státem řízené
ústavy jsou investičně výrazně dotovány a nemají tím pádem s investičními penězi žádné podstatné problémy.
My nemáme žádné provozní ani žádné
investiční dotace od nikoho, ani od
akcionářů. Tak že musíme vystačit
s tím, co nám skýtá úhradová vyhláška, čili za výkony máme nějaké příjmy
a z těch příjmů musíme realizovat
mzdy všem zdravotníkům a nezdravotníkům, zajistit údržbu celého areálu,
přístrojového vybavení a samozřejmě
musíme i investovat,“ popisuje situaci
MUDr. Richard Lukáš, generální ředitel Krajské nemocnice v Liberci.
Příznivější vidí situaci v případě modernizace nemocnice a již zmíněné
výstavby Centra urgentní medicíny.
„V současné době je politická krajská
situace tak příznivá, že zastupitelstvo, včetně opozice, podporuje

modernizaci naší nemocnice, v první
etapě jde o parkovací dům a Centrum
urgentní medicíny. Je to velmi drahý
projekt a my samozřejmě přispíváme
do celkového rozpočtu, ale podstatná
částka přijde od Libereckého kraje,
který si na financování tohoto projektu bere rozsáhlý úvěr,“ vysvětluje
Richard Lukáš. Pak má následovat
2. etapa modernizace, která opět
bude nákladná. „I tam spoléháme na
přízeň Libereckého kraje, ale i přízeň
státu. Byl bych rád, kdyby i nová vláda
změnila rozdíly mezi investičními
podporami nemocnic, aby jen univerzitní nebyly podporované a ostatní si
musely vystačit samy. Nemůže přece
stát lidem říkat, ústy nějaké úřednice
na ministerstvu pro místní rozvoj, že
zkrátka jsou univerzitní nemocnice
o 30% lepší, proto dostanou o třicet
procent víc peněz, a to i v rámci
evropských dotačních titulů. To je naprostá hanba,“ zlobí se Richard Lukáš
a podotýká: „Není to přitom efektivně
pravda. To co děláme, děláme na stej-
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né nebo lepší úrovni jako ve státních
zařízeních. My jsme za posledních
patnáct, dvacet let udělali obrovský
pokrok a stát to nechce uznat. V podobné situaci jsou i další nemocnice,
třeba Zlínský kraj, Jihočeský kraj
a krajů, které nemají univerzitní nemocnice je osm a tím pádem je podle
té paní úřednice, jejich zdravotnictví
o 30% horší.“
Příklad liberecké krajské nemocnice
je typickou ukázkou toho, jak se na
kraje zapomíná, jsou odsouvány na
druhou kolej a to jen proto, že v nich
nejsou státem řízené organizace,
jako u nás například nemocnice.
To se musí změnit! Naše nemocnice
nejsou méněcenné, naši lékaři a sestry jsou skutečnými odborníky a i oni
si zaslouží pro svou práci dobré podmínky i zázemí. Tak, jako se staráme
o naše města, obce a kraj se postaráme i o spravedlivé rozdělování peněz
ze státního rozpočtu a dotací tam,
kam patří. I do těch nejmenších částí
a míst naší země.

Zasloužíme si lepší cestování mezi Libereckým krajem a Prahou
Současná situace na železniční trati
mezi Libercem a Prahou nás trápí už
řadu let. Snažíme se ji intenzivně řešit. Mnoho obyvatel Libereckého kraje z různých důvodů jezdí každý den
do Prahy, ať už do práce, do školy
nebo nakupovat či za kulturou. Když
cestují autem, trápí je obsazené či
drahé parkování v Praze nebo kolony
po cestě, kvůli nimž musí vyjíždět
s časovou rezervou. Do budoucna
bude jistě zvýšený tlak na ekologické
cestování, který přinese nárůst ceny

aut, jejich pohonů i parkování a dopravní zácpy budou častější. Prakticky jedinou alternativou je dnes
cesta autobusem, přičemž není příliš
příjemné cestovat ve stísněném
prostoru plného autobusu a na okraji
Prahy ještě přestupovat na metro.
Ve frekventovaných časech bývají
autobusy vyprodané a naopak, pokud
nejsou zaplněny, bývá spojení často
bez náhrady rušeno.
Za objednání dálkové dopravy je
zodpovědné Ministerstvo dopravy,

které každý rok rozdělí na investice
do tratí a provoz rychlíků řádově
desítky miliard korun. Ve většině
krajů tak již mají obyvatelé k dispozici komfortní expresy a rychlíky,
které dojíždějí až do centra Prahy.
Doprava vlakem je ekologická, bezpečná, rychlejší. Některá města mají
spojení i vícekrát za hodinu. Zájem
cestujících o zkvalitněné vlaky je
obrovský.
„Současnou situaci chceme zlepšit. Občané Libereckého kraje mají

nárok na stejnou kvalitu dopravní
dostupnosti jako v ostatních regionech Česka. Chceme prosadit pokud
možno rychlou přípravu a později
i realizaci zásadního zlepšení železnice mezi Prahou a Libercem.
Modernizovaná trať bude současně
sloužit i pro vlaky z Prahy na Českolipsko a Semilsko, stejně jako
pro cesty přes Mladou Boleslav,
Nymburk a Kolín do Hradce Králové,
Pardubic a dále na Moravu. Železnice do pátého největšího města

České republiky se musí stát národní prioritou a bez podpory vládnoucí
politické garnitury to rozhodně
nepůjde,“ říká Jan Sviták, náměstek
hejtmana Libereckého kraje pro
dopravu.
Podporou kandidatury koalice Pirátské strany a hnutí STAN můžete
získat silný nástroj v boji za kvalitní
veřejnou dopravu nejen v Libereckém
kraji a umožníte navázat na kroky,
které již nyní vedení kraje koná.
Liberec musí být v Praze slyšet!

Kauza Turów nesmí usnout.
Pomoc státu je víc než potřebná
Staráme se o naše obce, města
a kraj. Postaráme se o Česko a především jeho zájmy v táhnoucí se kauze rozšiřování hnědouhelného dolu
Turów na česko – polsko – německé
hranici. Dlouhodobě se snažíme
v této kauze hájit zájmy dotčených
obcí a jejich obyvatel na úrovni kraje,
je potřeba ale zvýšit intenzitu jednání
i na státní úrovni.

chem a hlukem, ale zejména s úbytkem spodních vod.
„Nejvíc nás štve způsob komunikace z polské strany, konkrétně se
společností PGE, která s námi vůbec
nekomunikuje na úrovni měst a obcí.
Reagovat začali až ve chvíli, kdy se
odstartovalo projednávání EIA a my
se s podporou Libereckého kraje proti
ní vymezili. Chtěli rozšířit a zahloubit.

Žijeme v nevědomosti a nevíme
co bude. Máme jen pohled do díry,
úbytek spodní vody, prach a hluk.
Josef Horinka, starosta Hrádku nad Nisou

Naši starostové i zástupci na kraji
dělají vše proto, aby se podařilo zamezit rozšíření dolu a především získat kompenzace pro obyvatele v jeho
těsném sousedství. Ti se každý den
potýkají nejenom s nadměrným pra-

Tehdy jsme mohli říci vůbec poprvé
svůj názor a tím se nastartovala
mašinerie různých jednání trvajících
dodnes,“ popisuje situaci starosta
Hrádku nad Nisou Josef Horinka. Ale
i tak je informací jdoucích z polské

strany naprosté minimum. Obce například vůbec neví, co se děje v rámci
vládních vyjednávání a kam se situace
posouvá či zda naopak nestagnuje.
„Chápu, že polská strana má v případě
dolu sociální a ekonomické zájmy, česká strana ale vůbec nic. Jen pohled do
díry, úbytek spodní vody, hluk a prach,“
shrnuje Josef Horinka.
Obce, kterých se těžba i plánované
rozšíření dolu bezprostředně dotýká,
jsou z dosavadního vývoje spíše rozpačité. A to je třeba změnit. „Z mého
pohledu se nepovedlo vyjednat zatím
vůbec nic. Navíc stále není rozhodnutí
Evropského soudního dvora, který
vydal předběžné opatření, ale nakonec se může stát, že vydá rozhodnutí
o tom, že bylo vše v pořádku a jede se
dál, jako by se nic nestalo. My žijeme
v naprosté nevědomosti, bez světla na
konci tunelu, co vlastně bude a nebude, komu bude vyhověno a co to konkrétně Hrádku nad Nisou přinese do
budoucna,“ dodává starosta Horinka.

Už v roce 2019 jsme společně
s předsedkyní sněmovního výboru pro životní prostředí Danou
Balcarovou dotlačili na základě dat Ministerstvo životního
prostředí ke změně stanoviska
České republiky k těžbě v dole
Turów na nesouhlasné. V únoru
2021 jsme na základě stanoviska
Evropské komise, které potvrdilo
porušení evropského práva ze
strany Polska, přiměli Ministerstvo podat žalobu k Soudnímu
dvoru EU. Uhelnou a Václavice
jsme opakovaně navštěvovali
i s krajským radním Václavem

Židkem za Piráty. Čeští občané
nemohou přijít o vodu a doplácet
na důsledky nelegální těžby.
S ohledem na nezákonně pokračující těžbu a laxnost hnutí ANO
mám obavy, že v případě pokračování této vlády, jejíž premiér
Andrej Babiš potřebuje Polsko
jako spojence v EU pro své soukromé zájmy, může po volbách
dojít k podpisu mimosoudní
dohody, která nebude výhodná
pro české občany a Českou republiku.
Tomáš Martínek, pirátský
poslanec z Libereckého kraje
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Podporujeme naše kandidáty
Volby do poslanecké sněmovny se blíží
a mnoho z nás rozmýšlí, komu dát svůj
hlas. Já sázím na své kolegy, kandidáty
hnutí Starostové pro Liberecký kraj, které
najdete na kandidátce PirSTAN. Jsou to
zkušení starostové měst a obcí a lidé rozumějící svým profesím, několik z nich znám
osobně a vážím si jich.
Starostové nejdou do něčeho neznámého, díky této funkci mají poměrně široký záběr zkušeností i znalostí. Umí převzít zodpovědnost a komunikovat. A hlavně vědí, co potřebují občané ke kvalitnímu životu.
A tyto potřeby nelze zajistit, pokud budete chtít řídit stát jako podnik.
Také své Starosty znáte. Pošlete je do Poslanecké sněmovny, nastal
čas situaci v naší zemi změnit. K lepšímu.
Eva Burešová, starostka Doks

Naše kandidáty podporuji, protože je znám.
Mají za sebou kus práce a jsou to lidé, kteří
za nás budou v Praze bojovat. Jan Farský
je můj předchůdce starosta města Semily
a kamarád. Kdysi mi řekl, že dělat starostu
je těžké, ale je to ta nejhezčí práce na světě. Řešíte každodenní drobnosti jako je díra
v silnici, ale i velké projekty a vize. Jsem
přesvědčená, že nás budou skvěle zastupovat v Poslanecké sněmovně
a řešit témata Libereckého kraje a našich měst a obcí. Tyto volby jsou
zásadní pro naši budoucnost, a proto podporuji naše kandidáty. Podpořte i vy kandidáty hnutí Starostové pro Liberecký kraj.
Lena Mlejnková, starostka Semil

volte
číslo
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Výzva všem, kteří ještě váháte a je pro vás
spojení Pirátů a Starostů z jakéhokoliv důvodu těžko přijatelné. Využijte svého práva
vybrat kandidáty, které znáte ze svého kraje, z města či obce. Práci kandidátů
za hnutí Starostové pro Liberecký kraj
máte stále na očích, starostové jsou srdcaři a vždy jsou připraveni tvrdě pracovat.
Naši kandidáti usilují především o nápravu hodnot pokřivených stávající vládnoucí garniturou.
Markéta Khauerová, starostka Hodkovic nad Mohelkou

V nadcházejících volbách budu volit kandidáty z řad Starostů pro Liberecký kraj,
které najdete na společné kandidátce Pirátů
a STAN. Je za nimi vidět kus odvedené práce a myslím si, že nabyté zkušenosti zúročí
i dál v Poslanecké sněmovně.
Vladimír Stříbrný, starosta Heřmanic

V osobním životě můžete mít občas štěstí
nebo doufat v náhodu. Při správě státu
a veřejných financí, na které přispíváme
všichni bez rozdílu, si ale podobný hazard
nemůžeme dovolit. Každé rozhodnutí,
zejména to volební, bude zásadním způsobem ovlivňovat to, jak bude vypadat Česko
další desítky let. Považuji proto za důležité, aby každý politik, který se na směřování státu chce podílet, měl
jasnou vizi. A Starostové pro Liberecký kraj ji mají. A současně umí
občanům vysvětlovat, kdy, jak a proč se Česká republika do budoucna
musí změnit.
Jaroslav Zámečník, primátor statutárního města Liberec

To, že se naše země nachází v totálním rozkladu
demokracie, veřejných
financí a principů zcela samozřejmých a běžných v civilizovaných státech, je holý
a nezpochybnitelný fakt.
Degradace pravidel politické kultury, neakceptovatelný střet zájmů, nezákonné
čerpání dotací, zneužívání dotačních prostředků EU
pro soukromé firmy, lhaní, dezinformace a populistické
vedení státu bez jakékoliv koncepce a závislé pouze na
mediálních průzkumech.
Blíží se parlamentní volby a pro zásadní změnu
směřování naší země vznikly, mimo jiné i na popud
veřejnosti protestující na statisícových demonstracích
a hnutí Milion chvilek pro demokracii, koalice demokratických stran.
Spojenectvím hnutí Starostové a nezávislí a Pirátské
strany vznikla koalice, která si společně vytkla nelehký
cíl navrátit našemu státu demokratickou a zodpovědnou vládu bez hnutí ANO reprezentujícího to nejhorší,
co nás v čele Česka od roku 1989 potkalo.
Se stoupajícími preferencemi přišly zákonitě i rozporuplné reakce veřejnosti a především u spojenectví

Pirátů se Starosty se setkávám dnes a denně u kolegů
z měst a obcí s odporem k tomuto svazku a konstatováním nevolitelnosti kandidátů hnutí SLK, které dříve
oni a jejich příznivci podporovali.
Řešení je přitom jednoduché. Společná kandidátka
PIRSTAN vzešla z demokratického rozhodnutí členských základen obou stran a má jediný cíl. Zbavit zemi
zátěže a ohrožení našeho státu, které dnes a denně
přináší hnutí ANO.
Kandidátka je sestavena z kandidátů, které známe
z našich měst a obcí a v případě neztotožnění se s kandidátkou jako celkem, máme možnost podpořit ty nám
blízké a roky prověřené. A k tomu je podle mého důležité směřovat i naše spoluobčany.
Já za sebe budu podporovat a volit kandidáty hnutí
Starostové pro Liberecký kraj, které znám již mnoho let
a s jejichž prací se plně ztotožňuji.
Důležitost naší volby je v dnešní době obrovská a bez
debaty neseme odpovědnost za budoucnost naší země
a našich dětí.
Jan Farský, Jaromír Dvořák, Radek Lípa, Petr Tulpa,
Jaroslav Demčák, Jan Berki, Jarmila Levko, Jiřina
Brychcí, Lukáš Pohanka jsou Ti, kterým můžeme bez
obav dát náš hlas a kteří nás jistě nezklamou.
Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje

Chtěl bych touto cestou
a právě v čase před volbami
do Poslanecké sněmovny
2021 vyjádřit svoji osobní
podporu kandidátce Pirátů
a Starostů. Domnívám se,
že se jedná o výborný průnik
mladé, dynamické strany
pirátů a zkušené, praxí ošlehané, reálnými činy v obcích
na městech vydlážděné cesty starostů a nezávislých.
Spojuje nás víra v lepší a jednodušší život v naší vlasti,
v našem kraji i v našem městě. Starostové tuto víru již
projevují svou každodenní prací v našich městech a obcích, Piráti pak svou prací v parlamentu, ale i v zastupitelstvech mnoha obcí, měst a krajů.
V Turnově společně s dalšími subjekty spolupracujeme již
3 roky. Podařilo se mnohé. Jako například modernizovat
základní školy, postavit nový Polyfunkční dům, Alzheimer
centrum, rozvíjet bytovou zónu na Hruštici, dovézt potok
do městského parku, zrekonstruovat ulici Nádražní, Boženy Němcové, Komenského, vytvořit nový veřejný prostor
s vodotrysky na sídlišti U Nádraží, pokoušíme se zmenšit množství směsného odpadu produkovaného našim

městem, zrekonstruovali jsme Základní školu v Mašově,
komunikujeme s veřejností. Parlamentní volby nás starosty a piráty svedly dohromady, protože se v nich rozhodne
o dalším, zcela principiálním směřování naší země. Jestliže nechceme zadlužovat dále tuto zemi, posilovat další
centralizaci rozhodování v Praze, omezovat pravomoce
samospráv, jak se například děje v rámci nového stavebního zákona, či měnit naše směřování na Západ a do Evropy, je zcela nezbytné spojit demokratické síly.
Na kandidátce naleznete Jana Farského – bývalého
starostu Semil, odvážného člověka, který je férový jak
ve svém životě, tak v politice, Tomáše Martínka, který
pomohl prosadit výjimku v zákoně o územně-správním
členění a zůstalo tak zachováno Turnovsko se všemi
svými historickými vazbami, Jana Berkiho, pro kterého
je velkým tématem posun našeho školství do 21. století,
či turnovskou a krajskou zastupitelku Danielu Weissovou, aktivní v oblasti kultury a sociální oblasti. V rámci
demonstrací Chvilek pro demokracii, jsme často volali
po změně. Ten okamžik přichází. Přijďte prosím k volbám 8. a 9. října a vyberte si ty, kteří vás budou skutečně
reprezentovat a sdílet vaše životní hodnoty.
Tomáš Hocke, starosta Turnova

Náš kraj musí být
v Praze slyšet!
Před třemi lety se nám
v České Lípě podařilo
změnit atmosféru, s Živou
Lípou táhneme od začátku
za jeden provaz. Smáli se
nám, my ale dokázali, že
se góly dají střílet slušností, otevřeností a taky zapálením, cílevědomostí. A hlavně týmovou prací.
Před Českou republikou právě teď stojí velký milník.
Vládní politice chybí energie, protože je roky luxovaná
všemožnými osobními zájmy, snahou pomstít se nebo
populismem, který je jak UHO omáčka: všichni ji nesnáší, ale každému se servíruje. Volby nejsou cestou
ke zlatému pokladu Strakovy akademie, ale mohou být,

pokud boj o Česko, jako suverénní stát, vzdáme
do rukou jednoho agropodnikatele.
Naše koaliční kandidátka v téhle politické soutěži
nezneužívá žádný mediální doping, nemá neomezený
rozpočet, kandidáti jdou do boje o demokracii s vervou
a vizí sobě vlastní. Týmovou prací, která má smysl.
Vládám jedné strany už je, věřím, dávno odpískáno
a učit se o nich bude jen v hodinách dějepisu. Proto
pojďte, prosím, volit. Pojďme změnit atmosféru státní
politiky. Každý hlas má stejně velký význam, hlas váš,
souseda, hlas celebrity nebo úspěšného regionálního
živnostníka. Hlasujte 8. a 9. října, díky za podporu
kandidátů Pirátů a Starostů z našeho kraje.
Markéta Červinková,
zastupitelka Libereckého kraje

Naši lidé pro vaši
17 budoucnost
https://www.piratiastarostove.cz/kandidati/kraj/liberecky/
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Mgr. Jan Farský

Ing. Tomáš Martínek

Mgr. Jan Berki, Ph.D.

Marek Förster

42 let, poslanec, právník
SEMILY

35 let, poslanec, univerzitní lektor,
OSVČ v internetovém marketingu
ČESKÁ LÍPA

40 let, vysokoškolský pedagog,
zastupitel města Liberce

45 let, IT specialista, vývojář internetových
a databázových aplikací, podnikatel
DESNÁ

Starostové a nezávislí

4

LIBEREC

Pirátská strana
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Pirátská strana
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Mgr. Petr Tulpa

Daniela Weissová

Ing. Jarmila Levko

Mgr. Helena Vondráková

63 let, náměstek hejtmana pro oblast
sociálních věcí, učitel
JABLONEC NAD NISOU

60 let, dramaturgyně, zdravotní klaun,
zastupitelka Libereckého kraje a města Turnova
TURNOV

52 let, ředitelka Divadla F.X.Šaldy v Liberci,
zastupitelka města Liberce
LIBEREC

39 let, scrum master, provozní ředitelka
a zastupitelka Pulečného
PULEČNÝ

Pirátská strana
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Pirátská strana
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Jaroslav Demčák

Ing. Bronislav Patočka

Mgr. Jaromír Dvořák

Václav Židek

43 let, starosta Hejnic, učitel

33 let, místostarosta Rokytnice nad Jizerou,
stavební inženýr, dobrovolný člen Horské služby
ROKYTNICE NAD JIZEROU

60 let, starosta Nového Boru, učitel

41 let, radní Libereckého kraje, živnostník

NOVÝ BOR

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

HEJNICE

Pirátská strana

Pirátská strana
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Ing. Jiřina Brychcí

Mgr. Vojtěch Mečíř

Lukáš Pohanka

Miloslav Kafka

Ing. Radek Lípa

32 let, technik kuchyňského studia

45 let, starosta Vratislavic nad Nisou

21 let, student

VRATISLAVICE NAD NISOU

41 let, starosta města Zákupy, lesník

ŽELEZNÝ BROD

ZÁKUPY

56 let, podnikatelka ve službách
PO a BOZP, starostka dobrovolných
hasičů LK a okresu Jablonec nad Nisou
ŽELEZNÝ BROD
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