Dluh přes 2 miliardy, drahá MHD, voda i teplo. Ale proč?

V jakém městě chceme žít?

Protože Liberec „spravují“ téměř 20 let ODS a ČSSD, s podporou menších stran
jako Liberec občanům (dříve SOS, nyní Starostové), USZ, KSČM a dalších. Tyto
strany si nenechají ohrozit domluvené toky peněz a zaběhané pořádky.

• upravené parky, dětská hřiště a sportoviště jsou po celém městě

Staré tváře opět kandidují… pod novými názvy

• město nerozprodává, ale dobře spravuje svůj majetek

Více než polovina kandidátky Starostů je recyklovaný Liberec občanům.
Pánové Hron, Šolc i Václavík se opět rádi domluví s ODS i ČSSD, jako před čtyřmi
lety při rozbití koalice, vedené Změnou pro Liberec a odvolání primátora Korytáře
a náměstků Baxy a Kocumové... Nedávno založený Nový směr vede Petr Černý
(dříve VV), PRO sport a zdraví (dříve USZ) má na čelném místě Jiřího Rutkovského,
Liberec ještě žije vede Roman Šotola (dříve ČSSD) – všichni jsou členy současné
rady města. Co nového chtějí po letech na radnici předvést?

• zkorumpovaní politici jsou odpojeni od veřejných financí

M. Rosenbergová (ČSSD), M. Hron, J. Šolc a D. Václavík (Starostové),
J. Rutkovský (PRO sport a zdraví), P. Černý (Nový směr), R. Šotola
(Liberec ještě žije) a O. Červinka (ODS) opět kandidují. Poté, co chtěli
prodat letiště a TSML, nechali běžet nevýhodné smlouvy, zavřeli oči nad
dluhy po MS v lyžování a vytvářeli nové trafiky pro své spolustraníky.

Pokud chcete změnit Liberec, nevolte ty, kteří
ukázali, že o žádné skutečné změny nestojí.

• voda, teplo a jízdné v MHD nejsou nejdražší v ČR

• 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

Chceme žít v prosperujícím, bezpečném
a moderním evropském městě, kde se
občan nemusí stydět za jeho vedení
a kde se dobře žije nejen vyvoleným.

10. a 11. října rozhodne i Váš hlas!
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Chceme Liberec změnit.
Víme proč a víme jak.

Mgr. Jan Korytář

ekolog, zakladatel Krajského protikorupčního
pracoviště, předseda spolku Čmelák.
Mým cílem je propojit úsilí lidí, kteří chtějí Liberec
zbavit korupce a změnit v dobré místo pro život.

Bc. Zuzana Kocumová

náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví,
tělovýchovu a sport. Město by mělo aktivně
vytvářet dobré podmínky pro každodenní sport
a rekreaci dětí, mládeže, dospělých i seniorů.

Milí Liberečané,

chceme vás požádat o podporu kandidátky Změna
pro Liberec. Máme pro to několik dobrých důvodů:
1. Změna pro Liberec díky vám vyhrála minulé
komunální volby. Po dohodě ODS, ČSSD, USZ, VV
a Liberce občanům (nyní Starostové) byla z vedení
města vyšachována. Nic jsme ale nevzdali, a jsme
nyní silnější a zkušenější, než před čtyřmi roky.
2. Máme dobrý Plán pro Liberec. Nejde jen
o volební program, ale o skutečný plán,
jak změnit naše město. Do jeho přípravy se
zapojily desítky expertů i stovky občanů.
3. Nejsme jen opozičníci, jak se nás snaží naši kritici
označovat. Na kraji jsme v koalici již téměř dva
roky a ukazujeme, že Změna umí být nejen silnou
opozicí, ale umí i odpovědně spravovat kraj i město.
4. Změna je dobrou nabídkou pro ty, co nechtějí
volit ani staré zkompromitované strany, ani ty,
co převlékly kabáty, ale ani ty, co dosud nemají
žádné zkušenosti a nabízejí jen sliby…

5. O boji proti korupci nemluvíme jen před volbami,
jako jiné strany. To, o čem jiní mluví, my děláme.
Tím hlavním, co vám nyní nabízíme, jsou naši
kandidáti, jejich dosavadní práce a ochota hájit
a prosazovat veřejný zájem. Chceme změnit
Liberec ve slušné a moderní evropské město,
kde se bude dobře žít všem jeho občanům.
S Vaší podporou se nám to může společně podařit.

Jan Korytář a Zuzana Kocumová
Změna pro Liberec
PS: Víte, že liberecké letiště a TSML nebyly prodány
jen díky referendu, které prosadila Změna pro Liberec,
a to proti vůli ČSSD, ODS, VV (dnes Nový Směr), USZ
a Liberec občanům (dnes Starostové). V referendu řeklo
přes 95% účastníků NE a díky našemu společnému
úsilí jsou tak letiště a TSML stále v majetku města.

Jenom předvolební sliby nestačí.

Mnohem důležitější jsou lidé, kteří za nimi stojí.
PhDr.Jaromír Baxa, Ph.D.

ekonom, VŠ učitel, předseda
osadního výboru Vesec
Chci zlepšit finanční situaci
města a postupně zrušit všechny
nevýhodné smlouvy, kterými
městu zbytečně utíkají peníze.

MUDr. Kateřina Absolonová

dětská lékařka – alergoložka,
spoluautorka návrhu na
omezení hazardu v Liberci
Vysoký počet heren ve městě je
zbytečným zdrojem sociálních
problémů i majetkové kriminality.

Mgr. Ondřej Petrovský

ředitel Nadace pro záchranu
a obnovu Jizerských hor,
vedoucí skautského oddílu
Všechny děti by měly mít možnost
kvalitního trávení volného času.

MUDr. Jiří Vytiska

lékař, primář plicního oddělení
v Krajské nemocnici Liberec,
dlouholetý zastupitel městského
obvodu Vratislavice n. N.
Chci, aby se i jinde v Liberci žilo
tak dobře, jako ve Vratislavicích.

Ing. Karolína Hrbková

zahradní architektka, iniciátorka
zachování zahrádkářských osad
Chci, aby udržované parky a hřiště
byly v každé čtvrti, zeleň je pro mne
priorita, nejen předvolební heslo.

Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

vědec, předseda dozorčí rady KNL
V nemocnici jsme do vedení přivedli
profesionály místo politických trafikantů. Změníme to i v dopravním
podniku, technických službách
a dalších městských společnostech.

Ing. Marie Pavlová

ekonomka, bývalá zastupitelka za
ČSSD, dříve ředitelka střední školy
Snažila jsem se prosazovat sociální
politiku v rámci ČSSD, dnes jsem
ale ve Změně, kde jsem našla lidi,
kteří skutečně myslí na jiné.

PhDr. Mgr. Ivan Langr

sociolog, novinář, tiskový
mluvčí ZOO Liberec
Město se musí zbavit problémů
spojených s korupcí a klientelismem.
Pak bude více peněz na ZOO, divadla
a další městské organizace.

Mgr. Zuzana Tachovská

Pavel Felgr

MUDr. Vladislav Chvála

Pavla Haidlová

Jana Novotová Jahodová

Ladislav Kořínek

Ing. Victor Robert Šálek

Mgr. Květa Morávková

členka výboru pro školství,
výchovu a vzdělávání, předsedkyně
sdružení Lidi pro Liberec
I nadále se budu věnovat kvalitě
stravování ve školách a školkách.

terapeut, zakladatel Střediska
komplexní terapie, Lékař roku 2010
Nemocné město stejně jako
nemocná rodina si musí
nejprve uvědomit, kde je
příčina jejich problémů.

podnikatelka, majitelka pekařství
a cukrářství Jahůdka.
Historické centrum by mělo být
živé celý týden. Radnice by měla
efektivně podporovat místní
malé a střední podnikatele.
předseda představenstva
SBD Pozemní stavby Liberec
Dodávka tepla i zajištění sociální
péče musí být vždy skutečnou
službou pro lidi. Město zde musí
mít větší slovo, než doposud.

správce IT, krajský koordinátor
projektu Rekonstrukce státu.
Zkušenosti získané v tomto projektu
uplatním i v Liberci. Myšlenku
transparentnosti a otevřenosti chci
prosazovat i v komunální politice.
podnikatelka, předsedkyně Spolku
přátel Ostašova, členka výboru
pro rozvoj a územní plánování
Udělám maximum, aby
okrajové části Liberce již
nebyly na okraji zájmu.
stavební technik, předseda
občanského sdružení D.R.A.K.
Město má v systému sociálních
služeb stále velké rezervy. Chci,
aby handicapovaní měli stejné
možnosti, jako ostatní občané.

botanička, předsedkyně ZO ČSOP
Armillaria, místopředsedkyně
Asociace neziskových organizací LK
Podporuji činnost neziskových
organizací, jsem pro zjednodušení
podmínek pro jejich financování.

Volte osobnosti, které hájí zájmy občanů.
Celá kandidátka na www.zmenaproliberec.cz

