„TRADICE ODPOVĚDNOST
PROSPERITA“

Tradice
• Konzervativní strana vycházející z evropských
tradic křesťansko-ţidovské kultury.
• Dbáme na morální hodnoty.
• Demokratickou strana na základě ideálů svobody
a humanismu.
• Pro další generace chceme zachovat a rozvíjet
českou kulturu.

Odpovědnost
Cítíme odpovědnost správců, kteří si uvědomují
svou smrtelnost a nechtějí být opovrhováni
budoucími generacemi.
Proto jsme povinni:
• nezvyšovat veřejný dluh a nezatíţit budoucnost z toho vyplývajícími
neúnosnými úroky,
• dodrţovat zásady trvale udrţitelného rozvoje, pečovat o zlepšování
ţivotního prostředí a být aktivní v úsilí zabraňujícím nebezpečným
klimatickým změnám, klást důraz na úspory energie ve všech oblastech
lidské činnosti,
• neseme svůj díl odpovědnosti za svobodu a bezpečí všech lidí na
světě..

Prosperita
• Jediným nástrojem vedoucím k prosperitě a blahobytu je
svobodný trh vymezený jasnými a přehlednými pravidly.
• Zisk nesmí mít přednost před právem a morálkou.
• Dodrţování práva a etického jednání musí být podmínkou k
dosaţení zisku.
• Základní podmínkou důstojného ţivota v prosperující
společnosti je bezpečí, mezinárodní stabilita a mír.
• Prosperita a konkurenceschopnost není myslitelná bez vysoké
úrovně vědy, výzkumu a vzdělání.
• Důsledně bojujeme proti korupci.
• Náklady na administrativu musí být sníţeny.
• Procesy rozhodování státní správy je nezbytné zjednodušit a
urychlit.

Václav Horáček
lídr v Libereckém kraji
•
•
•
•

•
•
•

Narodil se 17. 8. 1956 v Hořicích v Podkrkonoší, ţije v Jirkově u Ţelezného Brodu.
Zaměstnání: Starosta města Ţelezný Brod – od roku 1994, předchozí: učitel,
zástupce ředitele na ZŠ v Ţelezném Brodě.
Politická příslušnost: Nikdy nebyl v ţádné politické straně, od roku 2008 člen hnutí
Starostové pro Liberecký kraj.
Proč právě politické hnutí "Starostové pro Liberecký kraj"?: Výborní a slušní lidé,
kteří mají zájem o kraj aţ do poslední vísky, splňují moji představu, jak jít zase o krok
dál.
Ţivotní krédo: Rodina na prvním místě.
Václav Horáček je ţenatý, s manţelkou Hanou má tři syny (Jakuba, Aleše a Matěje).
Zájmy a dovednosti: Tenis, lyţování, nohejbal, fotbal, Dixilend, rocková muzika 80tých let,country muzika.
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samospráva -jako předpoklad dobře fungujícího státu
rodina-základní kámen státu
školství-historická priorita a kdysi chlouba celé Evropy
rekreační sport-základ pevného zdraví
nezaměstnanost-problém celé společnosti přinášející mimo
jiné sociálně patologické jevy
bezpečnost občanů očima starosty malého města
zralý a důchodový věk není ukončením aktivního ţivota
neziskové organizace-obětavost bez financí
krajské uspořádání v rámci neprůhledného rozdělování
dotací

Václav Horáček:
Problém kraje?
Není práce
“Povaţuji za důleţité, aby se v kraji podařilo zachránit sklářství.
Problémy nám přineslo opomíjení historických tradic, mnohdy
úmyslně vyvolané. S ním byla spojená i ztráta odpovědnosti.
Návrat k tradicím a k odpovědnosti je pro prosperitu kraje
rozhodující. V kraji se rozdělují peníze nesystémově. V nejlepším
stavu není ani školství, coţ vyvolává problémy na trhu práce. Naděje
vkládám do cestovního ruchu a do nových technologií, jakými jsou
například nanovlákna, vyvinutá vědci z Technické univerzity v
Liberci.“
Václav Horáček, lídr kandidátky TOP 09 v Libereckém kraji

Václav Horáček:
Rodina na prvním
místě
Proč právě politické hnutí "Starostové pro Liberecký kraj"?
Výborní a slušní lidé, kteří mají zájem o kraj aţ do poslední vísky, splňují moji
představu, jak jít zase o krok dál.
Co chci změnit?
Přístup kraje k optimalizaci školství bez efektu, ukončeme megalomanské projekty,
na které nemáme, rozhodujme s lidmi. Nechci být pěšákem, kterým poposunuje
jakýkoliv moloch.
Vzkaz pro voliče:
Máte-li zájem aktivně rozvíjet náš kraj, pojďte k volbám a volte ty, které znáte z
běţného ţivota.

Hana Maierová
# 2 v Libereckém kraji
•
•
•

•
•
•
•

Narodila se 1.11.1953 v Turnově.
Zaměstnání: Starostka města Turnova (od 2006), před tím místostarostka, do roku
1999 Muzeum Českého ráje v Turnově (historik – archivář).
Dlouhodobě se věnuje regionální problematice, dříve především v profesní historii,
poté v oblasti památkové péče, cestovního ruchu a regionálního rozvoje obecně, s
čímţ souvisí problematika školství a vzdělanostní úrovně.
Předsedkyně Asociace turistických regionů České republiky.
Bez politické příslušnosti.
Osobní: vdaná (jiţ 30 let s jedním manţelem), dvě dcery (jedna se věnuje
handicapovaným dětem, druhá je hudebnice – hraje na violu), dvě vnoučata.
Zájmy: cestování po památkách, nejen na území České republiky, nejoblíbenější
památka jednoznačně Valdštejn (sledování památek z profesního hlediska – jak s
památkami pracují jinde a jejich prezentace pro veřejnost), četba, chalupa a zahrada.

Hana Maierová
Mé priority
Veřejná správa
– problematika správy především v kategorii menších měst
– dlouholeté zkušenosti z práce v radě města (od r. 1994), následně v dalších funkcích
ve vedení města

Cestovní ruch
– jeho organizace v rámci ČR i regionů
– moţnosti rozvoje s vyuţitím bohatého potenciálu naší země v oblasti památek,
přírody a tradičních řemesel
– platforma pro spolupráci veřejného a privátního sektoru

Památkové péče a kultura
– záchrana kulturního dědictví a tradičních hodnot jako součásti ţivota občanské
společnosti

Hana Maierová
a TOP 09…
Tradice
Vycházet z poznání minulosti a historických zkušeností předchozích generací je pro
mě nezbytným předpokladem pro řešení problémů současnosti a hledání cest pro
budoucnost.
Odpovědnost
Kaţdý na kterémkoli místě by měl být odpovědný za svou práci vůči ostatním i
sobě. V politice a veřejné práci to platí obzvláště.
Prosperita
Kvalita ţivota kaţdého občana je základem prosperity obce a státu. Úkolem obce a
státu je vytvářet podmínky pro kvalitní ţivot občanů.

Robert Korselt
# 3 v Libereckém kraji
• Narozen 6. 10. 1970 V Liberci.
• Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, regionální
rozvoj a správa.
• V současné době finančním ředitelem a předsedou představenstva obchodní
společnosti, v minulosti mimo jiné obchodní ředitel Centrum Babylon a ředitel
Regionální rozvojové agentury.
• Do roku 2007 člen Rady Vlády ČR pro nestátní neziskové organizace.
• Člen výboru Golf Club Liberec.
• Zájmy: cestování a sport – golf, squash, lyţování, potápění, kultura – četba,
divadlo, kino, hudba, výtvarné umění .

Robert Korselt
Mé priority
„Soustředit se i nadále na efektivní vyuţití podpory rozvoje regionu z
fondů Evropské unie, posilovat stabilitu malého a středního
podnikatelského stavu.
Jasná pravidla pro neziskový sektor v České republice, jeho podpora,
legislativní rámec, jasné financování. Budování občanské společnosti
jako základního prvku demokracie.“

Robert Korselt
a TOP 09…
Tradice
Úcta, pokora, učení a obdiv.
Odpovědnost
Hodnověrnost, uváţlivost. Odměna i trest.

Prosperita
Efektivita, odvaha, inovace a kreativita.

Martin Půta
# 4 v Libereckém kraji
•
•
•
•
•

•

Narozen 13.9.1971 v Liberci.
Od roku 2007 místopředseda Euroregionu Nisa.
Dnes studující Metropolitní univerzitu v Praze obor Veřejná správa.
Politická příslušnost: Starostové pro Liberecký kraj.
Rodinný stav: šťastně ţenatý od roku 2004, manţelka: Mgr. Sylwia Půta-Świercz, 31
LET, pracovnice Poradny pro závislé na alkoholu a drogách a jejich rodinné
příslušníky v Bogatynii, Pedagog sociální péče, děti: Verunka 3 roky, Viktorka 2 roky.
Zájmy a dovednosti: četba knih, v poslední době hlavně historických, zájem o
politické dění u nás i ve světě, hudba – kaţdá dobrá, převáţně rocková, sport - kolo,
fotbal a volejbal – dnes uţ bohuţel méně často neţ by bylo třeba, práce na zahradě
kolem domu, především údrţba trávníku, občasné domácí práce.

Martin Půta
Mé priority
„Myslím, že největším úkolem pro nás všechny je zastavit
zadlužování, protože již dnes rozhodujeme o tom, jak se bude
žít našem dětem.“

Martin Půta
a TOP 09…
Tradice
Tradice je něco, co ve velké části našeho regionu funguje bohuţel jen 60 let a jedním
z úkolů Starostů je postarat se o to, aby tradice byla ţivá i nadále.
Odpovědnost
Všechna naše rozhodnutí bychom měli váţit tím, jak budou fungovat z měsíc, za
rok a za deset let. A nejen z pohledu okamţitého prospěchu.
Prosperita
To je to, jak se mají ti nejchudší z nás, nikoli ti nejbohatší.

Jiří Vosecký
# 5 v Libereckém kraji
•
•
•
•
•

Narozen: 9. 7. 1951, Nový Bor
Strojník sklářských automatů CRYSTALEX, a.s., od r. 1990 místostarosta a od r.
1996 starosta Obce Okrouhlá
Politická příslušnost: Starostové pro Liberecký kraj
Rodina: ţenatý, 2 dět - Martin (26 let), Miloš (23 let), pes a včely.
Zájmy a dovednosti:rodina, včelaření, zahrádkaření; aktivní znalost německého
jazyka

Jiří Vosecký
Mé priority
Proč právě politické hnutí "Starostové pro Liberecký kraj"?
V komunální politice prosazuji společnou práci bez politikaření. Ţiji a pracuji v tomto regionu
a pro jeho rozvoj chci vyuţít dlouhodobých zkušeností člena rady Euroregionu Nisa. Jako
starosta malé obce a předseda Svazku obcí Novoborska mám bohaté zkušenosti z příhraniční
spolupráce a z čerpání dotací z Evropských fondů.
Co chci změnit?
V rámci zákonodárné iniciativy pracovat na změně rozpočtového určení daní na principu všem
stejně, tak jak to praví Ústava ČR.
Stávající rozpočtové určení daní je likvidační pro český venkov, kde ţije 48 % obyvatel a čerpá
z rozpočtového určení daní pouze 22 %.
Ve městech nad 10 tis. obyvatel ţije 52 % obyvatel a čerpají přitom z rozpočtového určení daní
78 %. Tento poměr je nutné nastavit tak, aby byl spravedlivý.
Vzkaz pro voliče
Namísto velkých slov a frází by za kaţdým, kdo pracuje v komunální a krajské politice, měly
být vidět výsledky jeho práce.
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