Volte osobnosti, které hájí zájmy občanů.
Bc. Zuzana Kocumová

PhDr. Mgr. Ivan Langr

Pavla Haidlová

Jiří Čeček

Ing. Marie Pavlová

zastupitelka města, členka
výboru pro školství, výchovu
a vzdělávání, předsedkyně
sdružení Lidi pro Liberec

překladatel a publicista, člen
komise pro partnerskou spolu
práci a cestovní ruch

Ing. Milan Porš

Ing. Josef Pilnáček

Ladislav Kořínek

Mgr. Květa Morávková

Daniel Horáček

Ing. Martin Cicvárek

Ing. arch.
Jana Janďourková Medlíková

Ing. Petr Červa, Ph.D.

Mgr. Markéta Puzrlová

architektka a členka výboru pro
rozvoj a územní plánování

vědec a vysokoškolský učitel,
prosazuje transparentnost měst
ských společností, vyhrál soudní
spor o přístup k informacím se
společností Liberecká IS

PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Mgr. Martina Burešová

Ing. Victor Robert Šálek

Ing. arch. Marie Procházková

Ing. Mgr. Jan Kubeš

Mgr. Aneta Rozkovcová

Ing. Pavel Riss

Ing. František Chalupný

Ing. Petr Henych

Ing. Hana Fialová, CsC.

Ing. Martin Švancar

Prof. Ing. Bohdana Marvalová, CSc.

IT specialista, člen sdružení
Staré Město Liberec a iniciátor
petice za zachování hřiště
Svojsíkova, člen finančního
výboru města

chiropterolog a OSVŠ v oblasti
oprav kulturních památek, celo
státní koordinátor Mezinárodní
noci pro netopýry

vysokoškolský učitel,
propagátor rozvoje ekologické
výchovy, autor řady odborných
publikací

projektová manažerka,
předsedkyně spolku
Krajina a zahrada

architektka, OSVČ

manažer, pořadatel
triatlonového závodu
Hamrman

podnikatel v oblasti průmyslové
automatizace, člen správní rady
Hospicová péče sv. Zdislavy

projektant, člen výboru pro
rozvoj a územní plánování

podnikatelka ve stavebnictví,
terapeutka a cvičitelka jógy

manažer technických projektů
v elektrotechnice, člen správní
rady Společnosti pro Jizerské
hory, člen Podkrkonošského
symfonického orchestru
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Proč je voda v Liberci
dražší než jinde?

zdravotní sestra v Krajské
nemocnici Liberec, spoluza
kladatelka hospicového hnutí
v Liberci

Hlasování zastupitelů.
Kdo s kým a proč?

stavební technik, předseda
občanského sdružení D.R.A.K.,
které se věnuje zdravotně posti
ženým občanům

Staří radní v nových
kabátech. Kdo chce
opět vaše hlasy?

podnikatel v energetice,
člen rady Aeroklubu Liberec

majitelka kavárny a čajovny

předseda představenstva
Stavebního bytového družstva
Pozemní stavby Liberec

středoškolská učitelka

programátor, propagátor
rozvoje cyklodopravy v Liberci

vysokoškolská učitelka,
profesorka TUL pro obor
Aplikovaná mechanika, nositelka
Zlaté medaile TUL za zásluhy
o vzdělání a demokracii

Předražená voda, MHD i teplo –
korupce v Liberci ještě není minulostí
Mgr. Jan Korytář, kandidát na primátora za Změnu pro Liberec
Baví Vás ještě politika?

A co chcete v Liberci změnit Vy? Zavolejte nám na
bezplatnou linku 800 460 460 – Váš názor nás zajímá.
Aktivní zapojování občanů do rozhodování a správy města je jednou z našich priorit. Bezplatnou linku pro řešení
problémů i námětů, jak zlepšit život ve městě, chceme zavést jako jedno z opatření pro lepší komunikaci radnice s lidmi.

32 % pro Změnu
22,5

VOLEBNÍ POTENCIÁL – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
zdroj: www.sanep.cz

22,1
16,9

15,1

14,5
10,3

V roce 2010 jste nám dali v komunálních volbách
21 % hlasů. V roce 2012 jsme získali v krajských
volbách přímo v Liberci již 32 % hlasů (v celém
kraji pak 17 %). V průzkumu SANEP ze 2. až 7. září
2014 jsme opět získali nejvíce hlasů. Můžeme tak
garantovat, že Váš hlas nepropadne, jako u stran,
které nepřekročí hranici 5 %.

Pomozte nám prosím zopakovat
úspěch z krajských voleb, abychom
mohli sestavit silnou koalici
a naše město se začalo měnit.
Volte Změnu, hlavní alternativu proti stranám,
které dovedly Liberec do dnešního stavu.

 ZMĚNA  ANO  ČSSD  TOP 09  SPLK  KSČM
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ekonomka, bývalá zastupitelka
města Liberec, členka kontrolní
ho výboru, dříve ředitelka školy
ISŠ Na Bojišti

Bc. Halina Doležalová

botanička, předsedkyně ZO
ČSOP Armillaria, zastupitelka
města, místopředsedkyně
Asociace neziskových organizací
Libereckého kraje

MUDr. Vladislav Chvála

sociolog, novinář, tiskový mluvčí
ZOO Liberec, autor studie
Systémová korupce v Liberci

Ing. Alena Dvořáčková

referentka Specializovaného
finančního úřadu, předsedkyně
sdružení Staré Město Liberec,
členka finančního výboru

Pojďme společně změnit
město, ve kterém žijeme.

zahradní architektka, zastupitel
ka města, předsedkyně výboru
pro územní plánování, iniciátor
ka zachování zahrádkářských
osad v novém územním plánu

Pavel Felgr

podnikatel, předseda
Společnosti občanů Machnína,
odpůrce průmyslové zóny
v Machníně

alergoložka, věnuje se převážně
dětským pacientům, zastupitelkou
města od roku 2006
Vzhledem k tom, že se setkávám se stále větším množstvím dětí, které mají
potíže s alergiemi, uvědomuji si důležitost kvalitního životního prostředí
pro každodenní život dospělých i dětí.
I proto se dlouhodobě snažím, aby veřejné peníze nešly na megalomanské
akce, ale na hřiště, tělocvičny u škol a parky. Už několik
let prosazuji výraznou regulaci hazardu, který vnímám
jako závažný společenský problém a jeden z hlavních důvodů, proč je v Liberci tak vysoká kriminalita. O razantní
snížení počtu heren budu s kolegy bojovat dál.

primář plicního oddělení Krajské
nemocnice Liberec a dlouholetý
zastupitel ve Vratislavicích nad Nisou
Pracuji v liberecké nemocnici na plicním oddělení již téměř 40 let, od roku
1996 ve funkci primáře. V letech
1990–1992 jsem zastával funkci ředitele nemocnice. Své povolání se snažím vykonávat poctivě a zodpovědně.
Mým cílem je přistupovat ke všem nemocným tak, jako by se jednalo o mé blízké… Rád bych
nyní přispěl k tomu, aby občané Liberce měli podobně kvalitní podmínky pro každodenní život, jako máme
u nás ve Vratislavicích.

Mgr. Zuzana Tachovská

správce IT, koordinátor projektu
Rekonstrukce státu v Liberec
kém kraji, předseda spolku
Změna pro Liberec

MUDr. Kateřina Absolonová

MUDr. Jiří Vytiska

Mgr. Ondřej Petrovský

podnikatelka, předsedkyně
Spolku přátel Ostašova, členka
výboru pro rozvoj a územní
plánování

vysokoškolský učitel, předseda
správní rady Společnosti pro Jizerské
hory. Člen dozorčí rady DPMLJ
a předseda dozorčí rady KNL
Jako člen dozorčí rady dopravního
podniku se snažím změnit nevýhodné smlouvy mezi DPMLJ a firmou
BusLine, aby z něj zbytečně neodtékaly veřejné peníze. Zatím jen s malými úspěchy. Většina politiků v představenstvu DPMLJ má, zdá se, jiné zájmy. Vím přitom, že
městské společnosti je možné spravovat lépe. Ukázalo se
to třeba v krajské nemocnici, kde jsme politické trafikanty ve vedení nahradili schopnými odborníky a dříve ztrátová nemocnice je dnes úspěšná, a to nejen ekonomicky.
Na kraji to jde, na městě zatím chybí politická vůle.

podnikatelka, majitelka cukrárny
a pekařství Jahůdka
Kromě slibů o podpoře podnikání
jsem zatím od vedení města víceméně nic jiného neviděla. Chtěla bych,
aby město k místním podnikatelům
a živnostníkům přistupovalo více jako
k partnerům. Chci mít na radnici někoho, komu můžu důvěřovat. V podnikání se řídím jednou zásadou. Pokud
chci mít kvalitní výsledek, musím použít kvalitní suroviny, z náhražek dobré koláče neupečete. Proto nekupuji
pěkně zabalené a navoněné náhražky, ale volím poctivé
a kvalitní suroviny. A stejně tak to udělám i ve volbách.

Ing. Karolína Hrbková

ekonom, vysokoškolský učitel
a vědecký pracovník Univerzity
Karlovy, předseda osadního
výboru Vesec, zastupitel města

ředitel Nadace pro záchranu
a obnovu Jizerských hor, skaut
ský vedoucí, zastupitel města,
místopředseda komise pro
rozvoj a strategické plánování

Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

Jana Novotová Jahodová

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.

ekolog, politik, zakladatel
Krajského protikorupčního
pracoviště, předseda spolku
Čmelák, zastupitel města,
kandidát na primátora

náměstkyně hejtmana pro
zdravotnictví, tělovýchovu a sport,
zastupitelka v Liberci
Proč kandiduji znovu v Liberci, když
nyní pracuji v pozici náměstkyně
hejtmana Libereckého kraje? Chtěla bych se i nadále jako řadová zastupitelka města podílet na rozvoji místa, kde chci žít. Zároveň chci podpořit
Změnu pro Liberec, protože je podle mě jedinou stranou v Liberci, která má nejen potřebné zkušenosti a dostatek schopných lidí, ale která zároveň není spojena se starými strukturami, které dovedly
Liberec až do pozice nejzadluženějšího města v ČR.

terapeut, zakladatel Střediska
komplexní terapie, Lékař roku 2010
Před 25 lety jsem se skupinkou nadšenců založil pracoviště, kde jsme se
začali věnovat náročným pacientům,
kterým tehdejší zdravotnictví neumělo pomoci. Na začátku jsme neměli téměř žádnou podporu, náš projekt vypadal beznadějně. Přesto jsme vytrvali
a když se ohlédnu, vidím přes 20 tisíc
pacientů a jejich rodin, kterým jsme pomáhali najít cestu
ke zdravějšímu životu. Když se dívám na Změnu, vidím tu
podobné nadšence, kteří mají potřebnou energii, znalosti i vytrvalost, aby Liberec změnili. Je-li Liberec nemocný
pacient, pak já osobně bych nasadil léčbu právě Změnou.

Mgr. Jan Korytář

10. a 11. října rozhodne i Váš hlas.

Změna pro Liberec je sdružení politického hnutí Změna, Strany zelených a nezávislých kandidátů. Hnutí Změna • U Nisy 362/6 • Liberec 3 • tel. 776 176 699 • info@zmena.cz
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Znám i lepší možnosti trávení vol
ného času… Jsem ale beran, takže
překážky beru jako výzvu. Politiku
navíc nedělám proto, aby mne ba
vila, ale protože v tom vidím smysl.

Bez pěti měsíců, kdy jste byl primátorem, jste už 8 let v zastupitelstvu. Jaké to je, být opozičním zastupitelem?
Na rovinu, je to často řehole, zklamání, frustrace, ale na dru
hou stranu mi to umožnilo pochopit a poznat, jak politika
skutečně funguje a co to ta „radnice“ vlastně je. Myslím, že
jsme Liberec změnili i z opozičních lavic, nekrade se už tolik,
jako za časů, kdy tu neomezeně vládla ODS s ČSSD.

Takže věci nabraly dobrý směr?
Ne tak docela. Současné vedení města nechalo běžet větši
nu nevýhodných smluv, zmanipulované zakázky jsou tu dále,
trafiky se rozdělovaly napravo i nalevo i uplynulé čtyři roky.
Nemalá část zkorumpovaných politiků či jejich přátel je stále
na klíčových místech a budou se tam snažit udržet, dokud to
jen bude možné. Změnit tento stav nebude snadné.

otázku, zda toho boje s mafií už nebylo dost, jestli bych neměl
dělat něco užitečnějšího… Ale voliče to může zajímat, takže:
založil jsem tři neziskové organizace, mám za sebou něko
lik úspěšných ekologických projektů, například letos spolek
Čmelák otevřel v Jablonném v Podještědí pro veřejnost nový
park s mnoha tůněmi, který vznikl na neudržovaném pozem
ku plném černých skládek. Raději bych ale pracoval na tom,
abychom takové parky měli u nás v Liberci, to mi věřte…

Dobré věci mají v programu i jiné strany…

A co tomu brání?

Změna získala v Liberci před čtyřmi lety 21%, před dvěma
lety v krajských volbách již 32%. Věřím, že nyní dosáhneme
na ještě lepší výsledek, což nám dá šanci vytvořit stabilní ko
alici, abychom mohli město začít efektivně řídit a spravovat.

Po besedách v jednotlivých čtvrtích i schůzkách s mnoha lid
mi mám pocit, že nad Libercem leží taková „deka“, tvořená
částečně všehoschopnými a částečně neschopnými politiky
a jejich známými, která město dusí a která blokuje pozitivní
energii a projekty mnoha lidí. Proto se ve Změně snažíme
spojit lidí, kteří chtějí tuto deku z města už konečně sundat.

Máte pravdu, někdy mám také takový pocit…
Ona byla pod tou dekou také určitá tma a než jsme se nadá
li, má Liberec rozprodaný majetek, nejvyšší dluh v ČR, jízdné
vyšší než v Praze, vodné v oblasti pod horami dražší než ve
většině dalších měst, o ceně za teplo nemluvě.

Proto jste založil Krajské protikorupční pracoviště?

Dobře, to jsou známé věci. Co nabídnete voličům?

Ano, i proto, peněz utíká z veřejných financí stále obrovské
množství a s korupcí nemohou efektivně bojovat amatéři.
Proto chci, aby tu bylo profesionální a nezávislé pracoviště,
které se bude zabývat hlavními kauzami a pomáhat těm, co
na korupci upozorní nebo se s ní setkají. Většina protikorupč
ních opatření se dělá jen na oko, jak se říká, aby se vlk nažral
a koza zůstala celá…

Pár důležitých věcí. Třeba to, že naši kandidáti nejsou sou
částí místní korupční chobotnice a ani s ní nespolupracují.
Ale vy se ptáte asi na program. OK, máme tam zeleň, parky,
sociální služby, řešení systému zásobování teplem, bezpeč
nosti, větší zapojování veřejnosti do rozhodování. Ani se to
sem nevejde.

Jste známý jako velký kritik, děláte i něco pozitivního?

Část voličů určitě. Zájemci najdou celý náš program na
www. zmenaproliberec.cz

To máte těžké. To je, jako bychom byli na Sicílii a já dostal

Myslíte, že voliče ještě vůbec zajímají volební programy?

To ano, ale vzpomeňte si, jak to dopadlo minule. Třeba do té
doby neznámý Liberec občanům. Vypadal na první pohled
jako Změna, měl podobný program, ale když se lámal chle
ba, rychle se domluvili s ČSSD i ODS, jen aby zůstali u moci.
Něco jiného jsou totiž předvolební sliby a něco jiného lidé,
kteří za nimi stojí.

Jak odhadujete výsledek ve volbách?

S kým chcete udělat koalici, s kým se chcete domluvit?
To hodně záleží na tom, koho lidé do zastupitelstva pošlou.
Třeba ČSSD ani ODS už na kandidátce nemají sice provaře
né tváře, ale tyto strany stejně v pozadí ovládají staří šíbři,
jako pánové Dušek a Šír v ČSSD, nebo Kittner a Zika v ODS.
Teď se takticky stáhli, aby na ně nebylo vidět, ale za nitky ta
hají pořád.

A co nové strany?
Nové strany jsou vždy sázka do loterie, i proto, že zatím ne
mají praktickou zkušenost s prací v zastupitelstvu a já to vi
dím na Změně, jak je pro nás důležité, že máme za sebou prá
vě zkušenost z opozice. Pokud je někdo chce volit, měl by si
dobře zjistit, zda zná ty, co kandidují.

Co vás čeká do konce kampaně?
Chození po ulicích, mluvení s lidmi, rozdávání letáčků. Už se
na to těším. Věřím, že změna je za dveřmi, ale o tom, jaká
bude, už musí rozhodnout voliči.

Změnit to můžete u voleb 10. a 11. října 2014

Radní znovu kandidují… a v nových kabátech!
Martina Rosenbergová (ČSSD) jako
sociální demokratka nečinně přihlížela
zřizování trafik pro spolustraníky Kyptu
a Šíra, hlasovala pro prodej TSML i letiště
a teď chce „měnit Liberec k lepšímu“.
Vedle primátorování si našla čas i na
studium a získala titul Mgr., ale dluhy po
MS 2009 řešit nestihla. Čtyři roky nic, až
nyní objíždí Liberec s jelity a pivem v rámci
kampaně nazvané Zabijačková tour…

Jiří Rutkovský (dříve USZ, nyní PRO
sport a zdraví), známý svým arogantním
vystupováním proti občanům při
projednávání územního plánu, propagátor
průtahu přes Ostašov, Karlinky, Pilínkov,
Hanychov a Doubí „věří, že ví jak na to…“
Do funkce se dostal po zádech kolegyně
Zuzany Kocumové, kterou v roce 2011
pomáhal odvolat s Ladislavem Dzanem,
nyní lídrem staronové kandidátky.

Političtí turisté Petr Černý a Milan Šulc
(dříve SNK ED, VV, nyní NOS) halasně
slibují snížení daně z nemovitosti, přitom
v roce 2011 hlasovali pro její zvýšení.
Po čtyřech letech v městské radě chtějí
opět „razantně snižovat cenu tepla…“
Nemají program, pouze líbivá hesla a velké
ambice – a půjdou zřejmě s každým…

Roman Šotola (dříve ČSSD, nyní Liberec
ještě žije) poslušně hlasoval s ostatními
a nechal jako předseda představenstva
DPMLJ dál běžet nevýhodné smlouvy
s BusLine. Nyní je „znepokojen se stavem
města“, které po celé uplynulé čtyři roky
řídil jako člen městské rady (z toho jsme
znepokojeni zase my).

David Václavík (dříve SZ, SOS, LO, nyní
Starostové) a Jiří Šolc (SOS, LO, nyní
Starostové) slibovali, že neprodají letiště,
pak hlasovali pro. Chtěli vyšetřit dluhy po
MS a skutek utek. Žádnému z nich nečinila
v minulosti problém úzká spolupráce
s ODS. Michal Hron (SD, SOS, LO, nyní
Starostové) lídr kandidátky a známý
propagátor transparentnosti, odmítal
jako předseda dozorčí rady Liberecké IS
poskytnout informace, dokud to této
městské společnosti neuložil soud.
Všichni výše uvedení uplynulé čtyři roky
řídili naše město a městské společnosti.
Přes dílčí zlepšení ale hlavní problémy
našeho města trvají dál. Domníváme se,
že si Vaši důvěru a hlasy již nezaslouží.

Tak tohle se úplně nepovedlo …opět na váš účet
Proč je drahá MHD?
Proč je v našem městě dražší jízdné než jinde? Jedním z hlav
ních důvodů je to, že 40% autobusové dopravy v Liberci mís
to DPMLJ provozuje bez výběrového řízení a za nadstandard
ně dobrých podmínek společnost BusLine. Ta je známá svým
napojením na většinu stran politického spektra (od KSČM
přes ČSSD až po ODS a Starosty pro LK). Co známé oficiál
ně není, jsou její vlastníci.
Přesto, že zástupce Změny pro Liberec v dozorčí radě DPMLJ
Josef Šedlbauer navrhoval, aby vedení DPMLJ začalo služby
dalších firem soutěžit, nic se nezměnilo a BusLine má tak i na
dále takové ceny, které si sám vyjedná. Má to přitom docela
snadné, protože stejně, jako si kdysi Syner dosadil svého eko
nomického náměstka Kittnera na radnici, tak stejně tak má
BusLine svého člověka, Bc. Luboše Wejnara, přímo na pozici
ředitele DPMLJ.
O tom, proč se vedení DPMLJ brání soutěži na dodavatele
dopravy a zadává ji stále jen společnosti BusLine, může na
povědět krajská soutěž na dopravní obslužnost. Před soutěží
jezdil (a stále jezdí) BusLine pro kraj za 32 Kč/km. Některé
roky mu k tomu navíc politici ODS, ČSSD a KSČM přihráva
li mimořádnou dotaci ve výši 10 mil. Kč na údajně drahé po
honné hmoty. Poté, co koalice SLK/Změna prosadila otevře
né výběrové řízení a přihlásily se další firmy, spadla cena na
27,50/km, tedy zhruba o 4,50 Kč na každý 1 km.
Pro DPMLJ najezdí BusLine každoročně 3,2 mil km. A na kaž
dém kilometru zhruba 5 Kč předražení. Z takto pohádkové
ho zisku pak stačí vzít jen menší část a „motivovat“ vybrané
politiky, kteří pak úspěšně brání potřebným změnám.

Voda nad zlato
V Liberci zaplatí průměrný spotřebitel za vodné a stočné
o 1 000 Kč ročně více než třeba v Litomyšli. Cena za kubík
vody (1 000 litrů) je u největšího dodavatele (SČVaK) v tom
to roce 92,46 Kč, což je jedna z nejvyšších cen v ČR. Cena za
vodné a stočné je v porovnání s cenou např. v Litomyšli draž
ší o 33 Kč za kubík, což na jednu osobu činí právě 1 000 Kč
ročně navíc. Zatímco čtyřčlenná rodina v Litomyšli zaplatí
za rok 7 485 Kč, v Liberci ta samá rodina 11 677 Kč. Předse
dou dozorčí rady SVS, která vlastní vodovody a kanalizace, je
dlouhá léta Jiří Kittner, ODS, bývalý ekonom společnosti Sy
ner, která u SVS získává významné stavební zakázky.

Kontejnerová školka za 40 milionů
Přestavba MŠ Čtyřlístek v Ruprechticích na kontejnerovou
školku pro 84 dětí měla původně stát cca 25 mil. Kč. Její ko
nečná cena se ale vyšplhala na téměř 40 mil. Kč a je tak mno
hem dražší, než obdobné školky jinde. Projektant byl vybrán
bez výběrového řízení. Kvůli omezujícím kritériím se o zakáz
ku přihlásily pouhé dvě firmy: Syner a AWEA. Výběrové ří
zení pak vyhrála firma AWEA, nemající se stavební činností
téměř žádnou zkušenost. Firmu AWEA spoluvlastní bratr ná
městka Rutkovského (USZ, dnes PRO sport a zdraví).

Trafikanti všech zemí, spojte se!
Liberecká ČSSD i ODS – stále jedna rodina. A ta se umí po
starat. Po odvolání Změny pro Liberec z vedení města pře
šel Jiří Veselka (USZ, dříve náměstek J. Kittnera) z postu ře
ditele DPML na post ředitele Krajské nemocnice Liberec.

Exprimátor Jiří Kittner (ODS) se stal jeho ekonomickým ná
městkem. Výměnou za to si mohla ČSSD pod vedením pri
mátorky Rosenbergové vytvořit trafiky i pro své funkcionáře.
Ředitelem TSML se stal člen ČSSD Otakar Kypta, který obra
tem vytvořil místo pro svého stranického kolegu, šéfa liberec
ké ČSSD Milana Šíra (dříve také náměstka J. Kittnera).

Dotaci 37 milionů vrátili, divadlo
a Lesní koupaliště chátrají dál
Historická budova libereckého Divadla F. X. Šaldy chátrá, její
technické zázemí i šatny jsou v havarijním stavu. Divadlo šlo
opravit za evropské peníze, město ale nebylo schopné najít
potřebných 15 milionů korun na spoluúčast. Na Soukenné
náměstí, které opravoval Syner, je ale našlo… Stejně chátrá
i Lesní koupaliště v Lidových sadech. Vedení města totiž ne
stihlo připravit žádost o dotaci, takže nakonec 37 mil. Kč do
tací nevyčerpalo a muselo je vrátit.

Náměstí za 18 milionů pro Syner
Přesto, že v Liberci chybějí peníze na potřebnější věci, máme
tu opravené náměstí s největší koncentrací laviček ve střed
ní Evropě a s dlažbou, která se houpe pod nohama. Zakázku
ještě za primátora Kittnera získala firma Syner. To se pokusil
změnit ihned po nástupu do funkce nový primátor Jan Kory
tář. Syner se ale odvolal a po sesazení J. Korytáře se nové ve
dení pod primátorkou Rosenbergovou rozhodlo zakázku re
alizovat, aniž využilo možnosti se odvolat či soudit. Vliv této
firmy na naše město není zdaleka minulostí…

Jak zastupitelé naložili s vašimi hlasy? Rána za miliardu
a drahé teplo
Podívejte se, jak hlasovali ti, co se nyní znovu ucházejí o vaše hlasy. Ke schválení bodu jednání
stačí 20 hlasů. Koalice ČSSD, LO, USZ a VV měla po odvolání ZPL jen 18 hlasů. Chybějící hlasy
vždy ochotně dodala ODS nebo KSČM. Uvádíme čtyři příklady hlasování:
1. Zvýšení daně z nemovitosti v září 2011
Navíc byly odmítnuty návrhy Změny, aby případné zvýšení
daně proběhlo až po vypovězení nevýhodných smluv
a zavedení účinných protikorupčních opatření.

ČSSD PRO

ODS PRO

LO PRO

USZ PRO

všech 7 hlasů

všech 6 hlasů

2 hlasy

oba 2 hlasy

VV PRO

všechny 3 hlasy

ODS PRO

LO PRO

USZ PRO

všech 6 hlasů

5 hlasů

oba 2 hlasy

ČSSD PRO

ODS PRO

LO PRO

USZ PRO

5 hlasů

7 hlasů

1 hlas

KSČM PRO
2 hlasy

VV PRO

všechny 3 hlasy

4. Snížení odměn v představenstvu Teplárny Liberec

Přes předvolební sliby nerozprodávat městský majetek
bylo v listopadu 2012 vše jinak. Záměru zabránilo až
referendum, které prosadila Změna pro Liberec.
všech 7 hlasů

Město prodalo několik hektarů luk v Harcově za cenu
3,30 Kč/m2. Změnou územního plánu jejich hodnota
stoupla více než stokrát. Proti byla jen Změna.
6 hlasů

2. Schválení záměru prodeje letiště

ČSSD PRO

3. Změna územního plánu pro dva podnikatele (ODS)

Návrh Změny pro Liberec na snížení vysokých odměn
(35 tisíc měsíčně) pro Janu Kašparovou (ČSSD)
a Tomáše Hampla (ODS) odmítly všechny strany.

ČSSD PROTI

ODS PROTI

KSČM PROTI

LO PROTI

USZ PROTI

VV PROTI

6 hlasů

VV PRO
2 hlasy

všech 6 hlasů

2 hlasy

1 hlas

3 hlasy

2 hlasy

Libereckou spalovnu postavilo za necelé dvě miliardy
město Liberec. Provoz by zahájen v roce 2000. Již v roce
2002 ale město rozhodlo, že údajně prodělávající spalovnu musí prodat. Zájemce se našel rychle – byla jím skupina PPF Petra Kellnera, která ji získala za pouhých 715
milionů.

A stal se zázrak, již v roce 2004 byla spalovna v zisku cca
40 milionů. „Prodělávající spalovna“ byl totiž do značné
míry pouze účetní trik, kterým politici zejména ODS zdůvodňovali nutnost její privatizace. To, že pak Liberec postavil skutečně prodělečnou Multifunkční arénu, kterou
má navíc dlouhodobě v nájmu skupina Syner, jen dokresluje absurditu tehdejší doby. Spalovna dnes vydělává firmě MVV Energie, která ji koupila později od skupiny PPF
za cenu, která nebyla zveřejněna, ale podle odhadů se
pohvybovala mezi 1,5 až 2 miliardami Kč. Kdyby město spalovnu v roce 2002 neprodalo, mohlo dnes z jejícho prodeje splatit pravděpodobně celý svůj dluh. Firma
MVV Energie má také většinový podíl v Teplárně Liberec.
Menšinový podíl města zde nehájí odborníci, ale političtí
trafikanti z ODS a ČSSD. Výsledkem je to, že v Liberci je
cena za teplo nejvyšší v ČR.

Jaromír Baxa a Karolína Hrbková:
Máme místo pro centrální park
a připravit víceletý výhled hospodaření, který by vedl k vy
řešení finančních problémů města. Ani jeden z těchto cílů se
současnému vedení města nepodařilo splnit, tak si říkám, že
bych se měl vrátit k rozdělané práci…

Karolíno, jaké byly první čtyři roky v zastupitelstvu, v opozici?
KH: Nebylo to lehké, z opozice se těžko prosazují dobré ná
pady. Nejvíc mi vadilo, že některé návrhy byly shozeny ze sto
lu jen proto, že s nimi přišla Změna pro Liberec. Ale ty čty
ři roky mi přinesly i spoustu zkušeností, takže jsem ráda, že
jsem si tuto práci mohla zkusit.

Co tě nejvíce těší, co se ti povedlo?

Jaromíre, proč usilovat o vítězství ve volbách v tak zadluženém
městě, jako je Liberec?
JB: Protože dluh města nemusí být nutně spojený s finanční
mi problémy. Záleží na tom, jak je město vedené. Jestli hos
podaří tak, že dluh splácí, platí nutné výdaje a investuje s roz
myslem, nebo jestli jsou dluhy spláceny jen za cenu vytváření
dalších dluhů, tak jak je to do značné míry dnes.

Myslíš, že je možné finanční sitauci města zlepšit?
JB: Pokud se nestane něco nepředvídatelného, Liberec se z fi
nančích problémů v příštích letech může dostat. Bude ale po
třeba udržet na uzdě výdaje a odpustit si další megalomanské
projekty, které si na sebe nevydělají.

Kde se vlastně ten dluh města vzal?
JB: Dluh vznikl díky politikům, kteří šli na ruku různým zájmo
vým skupinám na úkor zájmů obyvatel. Je tu stále celá skupi
na firem, Synerem počínaje a BusLine konče, které mají úzké
vazby na politiky a relativně snadno prosazují své podnika
telské záměry a zájmy. Bohužel na úkor města. Seznam toho,
kde Liberec a jeho obyvatelé zbytečně prodělali, díky kliente
lismu a korupci, by byl hodně dlouhý.

Co chceš změnit v hospodaření města ty osobně?
JB: Když jsem byl před třemi lety odvolaný z funkce náměstka
pro ekonomiku, odešel jsem od rozdělané práce. Měl jsem tři
hlavní cíle: Pravdivě informovat o hospodaření města, změnit
nevýhodné smlouvy, na kterých městu odtékají stamiliony,

KH: Mám radost z toho, že se nám společně se zahrádkáři
podařilo prosadit, aby zahrádkářské osady nezmizely z nově
vznikajícího územního plánu a aby byla tato forma rekreace
ve městě zachována i do budoucna. Také se mi podařilo získat
podporu pro vytvoření Územní studie zeleně, která by měla
zajistit všem občanům Liberce kvalitní a dostupnou zeleň.

Co chceš prosadit, pokud Změně dají voliči důvěru?
KH: Chci, aby se město konečně začalo lépe starat o zeleň
a postupně zlepšilo stav všech zanedbaných parků a veřej
ných prostranství. Ráda bych také zapojila širokou veřejnost
do plánování, jak právě tato místa mají vypadat. To zname
ná, že když radnice bude chtít třeba zrekonstruovat některé
náměstí, musí se k tomu nejdřív sejít s místními obyvateli, vy
slechnout jejich názory a připomínky, a na základě toho pak
bude projektant postupovat. A ne občanům až ex post ozná
mit, co se na radnici vymyslelo….

Jaromíre, nelituješ, že jsi šel do politiky?
JB: Ne, to určitě ne. Dostal jsem příležitost vést organizaci
s dvoumiliardovým rozpočtem, učím se hledat způsoby, jak
prosazovat vlastní nápady a myšlenky, poznal jsem řadu za
jímavých lidí. V mém věku to jsou zkušenosti k nezaplacení.

Karolíno, na jaké parky se mohou Liberečané těšit?
KH: Nejprve se musí zlepšit stav těch, co už město má. Ale
mám i jednu novinku, máme ve Změně místo pro centrální
park. Měli jsme ho vlastně dlouho před nosem, jen to chtělo
změnit úhel pohledu a náhle tu je. Chceme propojit stávající
park u Zlatého lva, park na místě bývalého letního kina, park
u zámku a zahrady a parčík u bývalé galerie do jednoho vel
kého celku. Bude to chvíli trvat, ale ten park tu jednou bude.
Alespoň já už ho tam vidím.

Prý umíme pouze bořit a ničit
Když se podíváte na naši kandidátku, zjistíte, že jsme v první řadě lidé, kteří ve svých profesích tvoří,
podnikají, pečují nebo chrání. Jsou mezi námi lékaři, místní podnikatelé, učitelé, živnostníci, pracovníci
neziskových organizací i zkušení politici. Pokud chceme něco „zbořit“, pak současný systém založený
na vzájemných obchodech, pouštění městu žilou a dosazování neschopných lidí do odpovědných funk
cí. Pokud „útočíme“, pak proti nevýhodným smlouvám a předraženým zakázkám. Bohužel jich je stále
příliš mnoho.

Prý máme jen jedno téma – korupci
Říkají to o nás většinou ti, co mají na svědomí zadlužený a rozprodaný Liberec a nechtějí přijít o dobře
placená místa na radnici, v městských společnostech a jinde. Ve skutečnosti máme ze všech stran nej
lépe propracovaný program, nejen předvolební hesla. Na vzniku Plánu pro Liberec se podílely stovky
lidí. Chceme z Liberce vytvořit prosperující a bezpečné město, ve kterém se dobře žije všem, nejen vy
voleným. A víme, jak na to… Přesvědčte se sami – Plán pro Liberec je na www.zmenaproliberec.cz. Bu
deme rádi za vaše připomínky a nápady.

Prý s námi nechce nikdo spolupracovat
Vyhráli jsme už minulé volby, ale díky dohodě ČSSD, Liberce občanům a USZ, kteří vrátili místní ODS
zpět do hry, jsme po pěti měsících skončili v opozici. Nic jsme nevzdali a jsme dnes mnohem zkušeněj
ší a lépe připraveni vytvořit silnou koalici, která vydrží celé čtyři roky. Máme za sebou mnoho let aktiv
ní opoziční práce, víme dobře, jak město funguje, kde jsou hlavní problémy, i jak je změnit. Čím silnější
mandát od voličů získáme, tím silnější bude i naše budoucí koalice.

Nejsme začátečníci
ZA 5 MĚSÍCŮ NA RADNICI JSME
• uspořádali besedy k územnímu
plánu po celém Liberci
• zrušili zlaté padáky
vybraným úředníkům
• odpojili od pultu centrální ochrany
městské policie domy prominentů
• vypověděli některé
nevýhodné smlouvy

ZA 43 MĚSÍCŮ V OPOZICI JSME
• zabránili prodeji letiště a TSML
• odkryli nevýhodné smlouvy
v DPMLJ nebo na osvětlení
• zabránili zrušení zahrádkářských
osad v územním plánu
• prosadili opravy tělocvičny
v Ruprechticích a sokolovny ve Vesci
• zabránili prodeji posledního
městského kina Varšava

ZATÍM SE BOHUŽEL NEPODAŘILO
• odvolat z městských
akciovek trafikanty
• omezit počet heren ve městě
• prosadit opravu zdevastovaného
Lesního koupaliště
• zabránit realizaci některých
zmanipulovaných zakázek
• a mnoho dalších věcí, které
můžeme nyní začít měnit,
pokud nám dáte důvěru.

V jakém městě chceme žít?
• upravené parky, dětská hřiště a sportoviště jsou po celém městě
• voda, teplo a jízdné v MHD nejsou nejdražší v ČR
• město nerozprodává, ale dobře spravuje svůj majetek
• zkorumpovaní politici jsou odpojeni od veřejných financí
• město má hlavního architekta a dobrý územní plán
• evropské dotace město využívá pro lidi, ne pro nesmyslné projekty
• chodníky a silnice jsou opravené, čisté a bezpečné
• snižuje se zadlužení města a úroková zátěž
• město se aktivně zajímá o názory a potřeby občanů jednotlivých čtvrtí
• městská policie je tam, kde ji občané potřebují, a měří všem stejně

DÍKY ZA VAŠI PODPORU

21
%
32
%
96
%

V roce 2010 jste nám dali v komunálních volbách 21 % hlasů. Vytvořili jsme ko
alici s ČSSD (17 %) Libercem občanům (13 %) a Unií pro sport a zdraví (7 %).
Během pěti měsíců jsme ukázali, že to se změnami myslíme vážně a že předvo
lební sliby budeme skutečně plnit. Po dohodě našich koaličních partnerů
s ODS jsme byli odvoláni, ale zůstali jsme aktivní opozicí.
V roce 2012 jsme získali v krajských volbách přímo v Liberci již 32 % hlasů
(v celém kraji pak 17 %) a díky tomu možnost být v koalici. V Libereckém kraji
jsou tak ODS, ČSSD i KSČM v opozici. Krajskou nemocnici tak již neřídí „od
borníci“ Jiří Kittner z ODS a Jiří Veselka z Unie pro sport a zdraví, nebo pánové
Bursa a Sepp z ČSSD, kteří tato místa získali po vzájemné dohodě.
V roce 2013, poté, co jsme byli přehlasováni v zastupitelstvu, jsme uspořádali
první liberecké referendum proti prodeji letiště a TSML. K referendu přišlo
13 599 voličů a 96 % z nich řeklo NE jak prodeji TSML, tak letiště. I když hlaso
vání nebylo pro vedení města závazné, ostatní politici s blížícími se volbami po
stupně změnili názor a prodeje již neprosazovali.

Před čtyřmi lety jsme se neprodali ani nevzdali. Děkujeme
všem, kteří nás tehdy podpořili. Šance na změnu je právě teď.

