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Vážení kolegové a přátelé,
obracím se k vám jakožto předseda hnutí 
Starostové a nezávislí, který možná šir-
šímu fóru našich členů a registrovaných 
příznivců dluží podrobnější vysvětlení, 
proč se už letos scházíme ke sněmu voleb-
nímu.
Jak víte, požádal jsem Celostátní výbor, 
aby doporučil sněmu zkrátit volební ob-
dobí nynějšího vedení a vybrat mého ná-
stupce i tým kolem něj. Učinil jsem tak po 
pečlivé úvaze a pro dobro STAN.
Shrnu stručně stav, ve kterém se STAN teď 
nachází. Nechci a nebudu roztleskávat, 
pokusím se o střízlivý a suchý výčet.
Jsme po velmi úspěšných komunálních 
a senátních volbách: máme jeden ze dvou 
nejsilnějších senátorských klubů, máme 
nejvíce obecních zastupitelů z parlament-
ních stran.
Po předloňských volbách máme samo-
statný klub v Poslanecké sněmovně.
Máme jednoho europoslance.
Teď nás čekají, už velmi brzo, evropské 
volby, do kterých stavíme široce pojatou 
kandidátku koalice stran a regionálních 
hnutí. Na těchto volbách si zčásti otestuje-
me svoji celostátní sílu. I když s tím vědo-
mím, že k eurovolbám chodí kolem 18 % 
voličů a jejich složení je velmi specifické. 
Tím neříkám nic víc, ani nic míň, než že 
onen „test“ bude jen velmi přibližný.

A další rok nás čekají volby krajské, pro 
starostenské hnutí klíčové. V krajských 
zastupitelstvech jsme zastoupeni dobře, 
ale máme velké regionální rozdíly a do-
slova černá místa na mapě.
Právě v nadcházejících krajských volbách 
bychom se měli pokusit ona černá místa 
zaplnit a uspět i v krajích, kde dosud za-
stoupeni nejsme.
Celostátní voličské preference STAN - i s vě-
domím omezeného významu všemožných 
průzkumů - stále oscilují kolem hranice 
volitelnosti do Poslanecké sněmovny, tedy 
5 %. Přitom tytéž průzkumy přisuzují hnu-
tí STAN potenciál až 15 %. Problém je, že 
STAN je pro mnoho lidí stranou druhé vol-
by. Nám nezbývá nic jiného, než z něj uči-
nit stranu první volby.Vyjádřeno jednou 
větou: STAN je na tom dobře a může růst, 
potenciál na to má, může ale také v celo-
státní politice stagnovat.
A tady se dostávám zpět k důvodům, proč 
letos zvolíme vedení nové.
STAN potřebuje nový impuls. Nepotře-
buje povzbuzování, roztleskávání a pře-
svědčování, že „bude líp“.
Potřebujeme témata, která voliče trápí, kte-
rá jim nabídneme a která budeme prosazo-
vat. Témata, kvůli kterým nás budou volit.
Chce to zkrátka nový impuls a pohled z ji-
ného úhlu.

Kontaktujte nás! 
www.starostove.cz, 
facebook.com/starostove

STANOVINY
pořádá konferenci 
„Vzdělaná společnost“
iSTAR pořádá konferenci „Vzdělaná 
společnost“
Na konci minulého roku jsme založili 
politický institut s názvem Institut moderní 
politiky iSTAR. Naše práce tímto krokem 
však teprve začala. Ze všech celostátních 
témat jsme jako první vybrali vzdělávání, 
v rámci něhož chceme ve spolupráci 
s experty formulovat naše vize. Je to téma 
sice široké, nicméně pro nás není neznámé, 
právě naopak. Petr Gazdík, předseda hnutí 
a radní pro školství ve Zlínském kraji, nás 
sice z předsednického postu opouští, avšak 
má nesmírnou chuť věnovat se právě 
školské reformě. 
Srdečně vás tedy tímto zvu na konferenci 
„Vzdělaná společnost“, která se uskuteční 
v pátek 29. března 2019 v Národní technické 
knihovně v Praze od 9.00 do 14.00. Cílem 
konference bude představit pohledy hned 
z několika oblastí: pohled státu, pohled 
průmyslu a pohled odborné veřejnosti, 
prostor dostanou i studenti. Budeme se ptát, 
proč je nutné vzdělávací systém změnit, co 
pro to můžeme udělat, jak toho dosáhneme 
a kde můžeme hledat inspiraci.
Cílem konference bude představit pohledy 
hned z několika oblastí: pohled státu, pohled 
průmyslu a pohled odborné veřejnosti, 
prostor dostanou i studenti. Budeme se ptát, 
proč je nutné vzdělávací systém změnit, co 
pro to můžeme udělat, jak to dosáhneme 
a kde můžeme hledat inspiraci.  
Sledujte náš nový web www.i-star.cz 
nebo naši facebookovou stránku, kterou 
najdete i na stránce Starostů a nezávislých. 
Kvalita českého vzdělávání není jediným 
problémem, kterému se budeme věnovat. 
Dále se můžete těšit na konference 
o budoucnosti důchodů, změnách klimatu či 
daňovém systému.

JE ČAS NA ZMĚNU



K ČEMU NOVÉ VOLBY 
UVNITŘ STANU?

STAN NENÍ HNUTÍ 
JEDNOHO ČLOVĚKA 
ALE NÁS VŠECH
Z mého pohledu by mělo nové nebo obměněné vedení mít dostatek času na roz-
jezd před krajskými volbami a prostor na přípravu voleb parlamentních za nece-
lé tři roky. Nedejme se uchlácholit tím, že je to „až za dlouho“. Není.
Žijeme v době sociálních sítí, zkratek, hesel a emocí. Ty rozhodují o výsledku vo-
leb víc, než stranické programy a pečlivá argumentace. Může nás to zlobit, znovu 
a znovu překvapovat, ale nic s tím nenaděláme.
Naší devizou je komunální zkušenost, schopnost prakticky řešit problémy. Záro-
veň ale potřebujeme směr, chcete-li názor na to, jak by mělo Česko vypadat za 20 
nebo 50 let. Tedy jak využít potenciál naší země.
Bylo mi ctí stát v čele STAN poměrně dlouhou dobu. Ani teď se nestahuji do sou-
kromí, neházím na nikoho odpovědnost.
Rád pomohu novému předsedovi ze všech svých sil, bude-li chtít a bude-li to 
i vůle delegátů sněmu STAN. 
Za sebe proto mohu říct, že se budu ucházet o jedno z místopředsednických míst 
- a jen vy na celostátním sněmu rozhodnete, zda se tak stane.
Na bedrech nového předsedy pak bude ležet odpovědnost za osud STAN, vím nej-
lépe, jak je někdy tíživá. Zároveň si ale upřímně řekněme, že STAN není jeden 
člověk, ani dva tři lidé. Je to práce nás všech.

Sněm hnutí STAN

Přestože řádné volební období krajských i celostátních orgánů STAN 
mělo skončit až v roce 2020, předsednictvo i celostátní výbor velmi 
přesvědčivou většinou rozhodly o zkrácení funkčního období. Jsem 
jedním z těch, kteří toto zkrácení prosazovali. Možná si kladete otáz-
ku proč. 
Před rokem a půl STAN přelezl s odřenýma ušima 5 % hranici ve 
sněmovních volbách. Loni zaznamenal úspěch ve volbách komu-
nálních, ale jen v několika krajích, rozhodně to nebyl masakr napříč 
republikou. Prokazatelně se sice posunul z malých obcí do větších 
měst, avšak okresní a krajská města zatím zůstala další metou, která 
je před námi ke zdolání. V senátních volbách jsme uspěli, máme nej-
větší senátní klub, ale čeká nás jeho konsolidace a nastolení mnohem 
užší spolupráce všech našich zákonodárců. V průzkumech osciluje-
me kolem hranice sněmovní politické smrti, tedy kolem 5 %. A před 
námi jsou pro STAN klíčové krajské volby a po nich vzápětí násle-
dující volby do sněmovny. Co s tou směsí můžeme udělat, abychom 
uspěli?
Politický úspěch dnes vyžaduje výrazné osobnosti, neokoukané tvá-
ře, zajímavé nápady, viditelnost v médiích, srozumitelnou politickou 
nabídku a příběhy. Domnívám se, že v tomto ohledu můžeme nabíd-
nout více, že se můžeme posunout dál, že můžeme ze STANu vytvořit 
jasně ukotvené centristické hnutí s jasně profilovanými postoji ke 
vzdělání, důchodům, poskytování zdravotní a sociální péče, daním, 
změnám klimatu a probíhající digitální technologické revoluci. Aby-
chom to mohli udělat se vší razancí a uvěřitelně, potřebujeme voli-

čům nabídnout nové nejužší vedení, potřebujeme jednoduše a sro-
zumitelně formulované základní programové priority. Potřebujeme 
viditelnou a uvěřitelnou změnu. 
Abychom tu změnu mohli udělat na nejvyšší úrovni, musíme v sou-
ladu se stanovami začít od našich krajských organizací. Jsem rád, že 
to většina kolegyň a kolegů chápe. Zároveň to skýtá možnost v kra-
jích zvolit nová vedení. Vedení, která kraje povedou do krajských vo-
leb. Vedení, která budou odrážet výsledky voleb komunálních. Vede-
ní, která budou připravena na novou dynamiku hnutí a jeho pevné 
ukotvení na české politické scéně.

Petr Gazdík
předseda hnutí

Věslav Michalik
předseda středočeské organizace hnutí STAN



ROZDÍLY MEZI 
STRUKTURÁLNĚ  
POSTIŽENÝMI REGIONY 
SE STÁLE ZVYŠUJÍ

SNĚMOVNA ODMÍTLA 
SKUTEČNÉ ŘEŠENÍ  
PROBLÉMŮ S EXEKUCEMI
Nejzásadnější legislativní událostí minulého měsíce byla rozhodně novela insol-
venčního zákona. V České republice je skoro 900 tisíc lidí v exekuci, 500 tisíc z nich 
v dluhové pasti. To jsou lidé, na nichž jsou vymáhány dluhy, které nemohou ani při 
nejlepší vůli do konce svého života splatit. Exekuce ale dopadají i na jejich nejbližší, 
přímo zasažených tak bude určitě více než 1,5 milionu. Celé rodiny jsou tak v bezna-
dějné pasti vytlačeny na okraj společnosti, do prostoru bez víry v lepší budoucnost 
a důvěry ve spravedlivý stát. Těmto lidem je potřeba pomoci.
Zavedení možnosti oddlužení se vyplatí všem. Těch necelých 900 tisíc lidí v exekuci 
je obrovskou zátěží pro ekonomiku. Nemají důvod legálně pracovat. Nevyplatí se jim 
to, a proto přecházejí do šedé ekonomiky, žijí z dávek a vychovávají své potomky ve 
stejném způsobu života. Těch 500 tisíc z nich, kteří jsou v dluhové pasti, jsou vyloučeni 
zcela. A bez naděje. Je v zájmu celé společnosti, aby dostali šanci. Pomůže to ekonomic-
ky – z příjemců dávek se alespoň v některých případech stanou naopak plátci daní. Vý-
hodné je to i pro věřitele – pokud je dnes někdo v dluhové pasti, nemá žádnou motivaci 
být aktivní a splácet. To se změní. A zcela zásadní je to pro celou společnost. 
Senátní verze novely, na které společně pracoval náš senátorský a poslanecký klub, 
bohužel nebyla schválena. Ta by pomohla skutečně všem. Nakonec prošla verze sně-
movní, která má některé nedostatky. Snad budoucnost ukáže, že lidem v dluhové 
pasti opravdu pomůže. Každopádně budeme sledovat reálné dopady a v případě po-
třeby zopakujeme naše návrhy na změnu.

STAN v Parlamentu

Senát Parlamentu ČR se opakovaně věnoval problematice podpory strukturálně 
postižených regionů. Tyto aktivity zatím vyvrcholily dne 29. 1. 2019, kdy proběh-
lo veřejné slyšení pod názvem „Situace ve strukturálně postižených regionech“, 
kterého se zúčastnilo více než sto zástupců ze strukturálně postižených regionů 
(Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj), zástupců obou komor Parlamentu 
a europoslanců a přítomen byl i předseda vlády Andrej Babiš a další členové vlády.
Na veřejném slyšení byla představena alarmující ekonomická a socioekonomická 
data a jejich vývoj za poslední čtvrtstoletí, spojený s nárůstem sociopatologických 
jevů. Vystupující poukázali na dlouhodobé pokračující rozevírání nůžek mezi tě-
mito regiony a zbytkem republiky, a tedy dlouhodobé selhávání stávajícího pojetí 
kohezní a regionální politiky. Zejména s ohledem na negativní vývoj v severozá-
padních Čechách čelíme opravdu vážnému problému, který musí vláda a kraje za-
čít řešit ihned, a to jinak než posledních 20 let. Je zcela evidentní, že postižené regi-
ony musíme výrazně zvýhodnit, abychom tyto negativní trendy dokázali zastavit 
a posléze zvrátit. 
Jednou z podstatných věcí bude prosadit snahu Evropské unie o dělení regionů do 
tří úrovní v rámci příštího plánovacího období tak, aby do nejchudších regionů pu-
tovalo jasně a bezpodmínečně největší množství financí a aby projekty dostávaly 
větší podíl dotací než v regionech bohatých.

Jan Farský
předseda poslaneckého klubu STAN

Zbyněk Linhart,
senátor hnutí STAN
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STAN ve Sněmovně

VLÁDA BY MĚLA  
MOTIVOVAT ZEMĚDĚLCE 
K HOSPODAŘENÍ NA 
MENŠÍCH POLÍCH
Na začátku ledna jsme s naším europoslancem Stanislavem Polčákem pořádali konfe-
renci na téma Voda-půda-krajina: Ochrana v EU a ČR. Konference mimo jiné potvrdila 
to, co si myslíme již dlouho. Tedy že globální oteplování není žádnou fámou a není na co 
čekat. K této problematice bychom měli přistupovat jak celoevropsky, tak současně začít 
u sebe – u naší krajiny.
Sucha trápí Českou republiku již pátým rokem a změna je v nedohlednu. Zdá se, že jsme 
podcenili naši připravenost reagovat. Z tohoto důvodu dlouhodobě vyzývám vládu 
k tomu, aby začala jednat, konkrétně pak aby přijala tolik důležitou zemědělskou refor-
mu. Ta by měla přinést taková nastavení, která by velké zemědělce motivovala k hospo-
daření na mnohem menších půdních celcích, než je tomu dnes. Právě tato změna může 
přinést zcela zásadní řešení, která zabrání erozi a udrží tolik potřebnou vodu v krajině. 
Při cestách naší republikou dnes vídáme nekonečné lány polí osetých monokulturami, 
jako jsou kukuřice a řepka. Z polí se bohužel staly plantáže, po kterých občas přejede 
abnormálně těžká technika. Navíc takřka vymizel náš vztah k půdě. 
Nechci zde líbivě útočit na velkopodniky, naopak vyzývám stát ke změně přístupu 
k půdě a úpravě motivace zemědělců. Musíme půdu obhospodařovat po částech a budo-
vat krajinotvorné prvky, které pomáhají zadržovat vodu. Jinak změna nenastane.

Vít Rakušan
poslanec hnutí STAN

Ani na počátku nového roku jsem nepolevil s plněním svých dlouhodobých priorit. 
Jednou z nich je projekt Absurdity, kde se pokoušíme vyřešit problémy občanů 
v komunikaci s úřady či státní správou. Prvním výsledkem je novela, která snižuje 
lhůtu pro prvožadatele o řidičský průkaz. Podle našeho návrhu nebudou muset 
čekat na vydání dokladu dlouhých dvacet dní od úspěšného splnění řidičských 
zkoušek, ale pouze pět, což je nejkratší možná doba.
Také pečlivě sleduji průběh vládní novely cizineckého zákona, při jejímž projed-
návání prosazuji důstojné pracovní podmínky pro cizince. Předložil jsem proto 
pozměňovací návrh, kterým se ruší vládou navrhovaná jednoletá lhůta pro mi-
mořádná pracovní víza.
Dlouhodobě ze své pozice oceňuji činnost českých tajných služeb a odsuzuji vý-
roky některých politických představitelů směrem k nim. Dle mého názoru jsou 
v dnešní neklidné době tato slova zbytečná. Dávám přednost férové diskuzi a po-
ctivé práci. 

Nepolevujeme – kratší lhůta 
při čekání na řidičák a důstojné 
pracovní podmínky pro cizince

Věra Kovářová
poslankyně hnutí STAN

Ač by se zdálo, že po Vánocích se toho v Poslanecké 
sněmovně příliš nedělo, můj rozjezd patřil k těm rych-
lejším. Vyrazila jsem na cestu po Středočeském kraji 
se senátorem Zdeňkem Hrabou, uctila památku Jana 
Palacha v jeho rodných Všetatech, interpelovala jsem 
ministry např. ohledně zvyšujících se cen energií. 
Hlavním tématem ledna však byly už notoricky zná-
mé skandály hradního kancléře Mynáře, tentokrát 
s ovlivňováním soudců. Dozrál tedy čas opět vystoupit 
a znovu podat novelu zákona, která by zabránila nedů-
věryhodným osobám, jakou je i pan Mynář, aby mohly 
vykonávat takto důležitou funkci hradního kancléře. 
Potěšující je, že tento zákon připodepsali zástupci Pi-
rátů, KDU-ČSL a TOP 09.

Jana Krutáková
poslankyně hnutí STAN

Znovu požadujeme 
bezpečnostní prověrku pro 
kancléře prezidenta ČR



HNUTÍ STAN SKLÁDÁ 
DO EUROVOLEB ŠIROKOU 
PROEVROPSKOU KOALICI

EUROVOLBY 2019

Starostové a nezávislí představili kandidáty pro květnové volby do 
Evropského parlamentu s podporou úspěšných regionálních hnutí 
napříč republikou, osobností veřejného i politického života a hes-
lem „Evropa jsme my“. 
Volebním lídrem je Stanislav Polčák, europoslanec a předseda 
Sdružení místních samospráv ČR. Dvojkou za STAN je pak Radim 
Sršeň, dlouholetý starosta Dolních Studének, zastupitel Olomouc-
kého kraje a místopředseda STAN.

STAN společnou kandidátku sestavuje se zástupci regionálních 
hnutí, jako jsou například Jihočeši 2012, kteří nominovali technika 
a archeologa Pavla Pavla. Společnou kandidátku STAN utvoří také 
se Zelenými, hnutím Východočeši, uskupením Starostové a osob-
nosti pro Moravu či Forem Jihlava. O společné kandidátní listině 
jedná STAN také s TOP 09 či Liberálně ekologickou stranou (LES), 
uskupení by se měla dohodnout během února.
Podporu hnutí vyjádřili například i senátor Marek Hilšer, senátor 
Václav Chaloupek či senátorka Alena Dernerová.

„Bylo načase, aby v České republice vzniklo širší hnutí, které bude 
reprezentovat liberální, proevropský, ale také střízlivý postoj 
k EU a bude aktivně vystupovat k řešení problémů na regionální 
i mezinárodní úrovni. Nesmíme nechat nejen evropský prostor 
ovládnout zaryté odpůrce EU, křiklouny a populisty. Evropa jsme 
my, máme na výběr jen dvě cesty, být aktivní součástí evropského 
projektu, nebo chaos a rozpad, jak jej vidíme aktuálně například ve 
Velké Británii,“ říká předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

Programovou prioritou hnutí STAN je bezpečná EU, která bude ob-
čanům ve všech regionech vytvářet rovné podmínky pro život na 
evropské úrovni, od dostupné občanské vybavenosti přes fungující 
dopravní a komunikační infrastrukturu až po kvalitu potravin na 
evropském trhu.
„Budeme hlasem a partnerem obcí při čerpání unijních fondů na 
projekty, které přinesou reálný užitek jejich občanům. Prosazuje-
me také udržitelný přístup ke krajině reagující na současné výzvy, 
jako je extrémní sucho. Budeme podporovat zemědělce, kteří na 
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půdě skutečně s respektem k přírodě hospodaří, a ne jen čerpají do-
tace,“ dodává Stanislav Polčák.

Za neméně důležité považuje vznikající volební uskupení téma kli-
matických změn, udržitelnosti vody v krajině a znečišťování život-
ního prostředí.
„Žijeme v době, kdy nemůžeme nést odpovědnost pouze za naše ži-
voty, ale také za prostředí, ve kterém žijeme a které budeme předá-
vat dalším generacím. Není to problém jednoho státu, ale problém 
globální a je nezbytné ho řešit na půdě Evropské unie. Evropa musí 
být v boji za ochranu životního prostředí aktivní a jednotná,“ upo-
zorňuje předseda Strany zelených Petr Štěpánek.

Široká proevropská kandidátka má navíc ambici společně pokračo-
vat i v dalších domácích volbách.
„Čeští liberální voliči, ať už ve městech nebo na venkově, si zaslouží, 
aby měli na politické scéně silného zástupce, který bude prosazovat 
proevropské a prozápadní směřování naší země a ukotvení hodnot, 
jako jsou svoboda a demokracie. Proto podporuji v evropských vol-
bách hnutí STAN spolu s regionálními uskupeními,“ říká senátor 
Marek Hilšer.

Jednání dále pokračují ještě s dalšími 
formacemi – např. TOP 09, hnutí Ostravak, 
Hradeckým demokratickým klubem, 
Liberálně ekologickou stranou (LES) aj.

Na konci ledna hnutí STAN představilo některé kandidáty ve 
spolupráci se Zelenými a podporou úspěšných regionálních hnu-
tí napříč republikou, osobností veřejného i politického života 
pod heslem „Evropa jsme my“. Volebním lídrem je Stanislav Pol-
čák, europoslanec a předseda Sdružení místních samospráv ČR. 
Dvojkou za hnutí STAN je pak Radim Sršeň, dlouholetý starosta 
Dolních Studének, Zelení vysílají do eurovoleb předsedu strany 
a starostu Prahy 4 Petra Štěpánka a Jihočeši 2012 nominovali 
technika a archeologa Pavla Pavla. 
Programovou prioritou hnutí STAN je bezpečná EU, která bude 
občanům ve všech regionech vytvářet rovné podmínky pro život 
na evropské úrovni, od dostupné občanské vybavenosti přes fun-
gující dopravní a komunikační infrastrukturu až po kvalitu po-
travin na evropském trhu. Uskupení má ambici být hlasem a part-
nerem obcí při čerpání unijních fondů na projekty, které přinesou 
reálný užitek jejich občanům, prosazovat udržitelný přístup ke 
krajině reagující na současné výzvy, jako je extrémní sucho a pod-
porovat zemědělce, kteří na půdě skutečně s respektem k přírodě 
hospodaří, a ne jen čerpají dotace. Za neméně důležité považuje 
vznikající volební uskupení téma klimatických změn, udržitelnos-
ti vody v krajině a znečišťování životního prostředí.
Seznam celostátních a regionálních uskupení, které utvoří se 
STAN společnou evropskou kandidátku: Strana Zelených, Kar-
lovarská občanská alternativa, Starostové pro Liberecký kraj, 
Občané patrioti, Jihočeši 2012, Fórum Jihlava, Východočeši, Sta-
rostové a osobnosti pro Moravu, Zlínské hnutí nezávislých, Nový 
Impuls, Jsme PRO! a Čisté Budějovice.
Jednání dále pokračují ještě s dalšími formacemi – např. s hnu-
tím Ostravak, Hradeckým demokratickým klubem, Liberálně 
ekologickou stranou (LES) a s TOP 09. Jasno o konečném složení 
kandidátky by mělo být na konci února.

Seznam celostátních a regionálních 
uskupení, která utvoří se STAN 
společnou evropskou kandidátku 
(celkový výčet subjektů bude 
představen do konce února):

Strana Zelených,
Karlovarská občanská alternativa,
Starostové pro Liberecký kraj,
Občané patrioti,
Jihočeši 2012,
Fórum Jihlava,
Východočeši,
Starostové a osobnosti pro Moravu,
Zlínské hnutí nezávislých,
Nový Impuls,
Jsme PRO!,
Čisté Budějovice.



KARLOVARSKÝ KRAJ 

Porušené sliby hejtmanky zastínily 
problémy s krajskou nemocnicí

ZPRÁVA KRAJSKÉ ORGANIZACE 
STAN KARLOVARSKÉHO KRAJE
Prostřednictvím této rubriky v rámci Stanovin vás budeme pra-
videlně informovat o aktuálním dění v Karlovarském kraji a kraj-
ské organizaci STAN.
Nejdůležitější událostí je krajský sněm, který se uskuteční 20. 3. 
2019 a bude se na něm volit vedení krajské organizace. Sněm totiž 
předchází celostátnímu volebnímu sněmu STAN, který se uskuteč-
ní 13. dubna v Praze.
S tím souvisí i změna na postu předsedkyně, kdy se Jitka Pokorná 
rozhodla rezignovat na funkci předsedkyně k 1. 2. 2019 z rodin-
ných důvodů. Do sněmu povede organizaci I. místopředsedkyně 
Vladislava Chalupková, sněm pak bude volit celé nové vedení. 
Jitka Pokorná k tomu dodává: „Nedávné vánoční svátky a chvíle 
s mými blízkými mne vedly k rozhodnutí, nad kterým jsem pře-
mýšlela již déle. Na podzim loňského roku jsem úspěšně obháji-
la starostování v Nové Roli a uvědomila jsem si, že pokud se chci 
věnovat jak městu, tak krajské organizaci naplno jako doposud, 
trpěli by tím zejména mí blízcí, na které mi zůstávalo málo času. 
Krajská organizace STAN je silná, máme dobré členy, nové tváře, 
úspěšné senátory a já vím, že mohu předsednictví s klidným srd-
cem předat dále. Z krajské politiky neodcházím, těším se však na 
více času, který budu moci věnovat rodině.”
Připravujeme se na evropské volby, kdy se finalizují kandidátní 
listiny i spolupráce s dalšími subjekty. Ačkoli jsou evropské volby 
nechvalně proslulé nízkou volební účastí, pevně věříme, že zejmé-
na pro naše voliče jsou evropské záležitosti a evropské ukotvení 
našeho státu velice důležité.
Aktuálnímu dění v kraji se věnujeme na jiném místě těchto STA-

Novin. Nicméně čeká nás pomalu již příprava na krajské volby. 
V kraji jsme v současné době v koalici společně s TOP 09, KDU-ČSL 
a KOA. Vzhledem k více než dvouleté bezchybné a výborné spolu-
práci v krajském zastupitelstvu pevně věříme, že se nám podaří 
dojednat spolupráci i pro následující období. Byť jsme v opozici, 
minimálně díky práci našich zástupců v jednotlivých komisích 
a výborech se nám daří prosazovat řadu faktických, byť menších, 
prospěšných změn.
Regionálně se nám po uplynulém volebním roce daří posilovat 
členskou základnu napříč krajem. Momentálně máme 56 registro-
vaných příznivců, z toho 9 členů.
Rovněž pokračujeme v našich pravidelných návštěvách v jednot-
livých obcích v kraji. Stejně jako v uplynulých letech navštěvuje-
me jednotlivé starosty a sbíráme podněty o krajských problémech 
a strastech přímo na místě. Je totiž důležité, abychom měli přehled 
o kraji, pokud chceme krajskou politiku dělat vážně. Na naše ná-
vštěvy máme jen samé pozitivní ohlasy, za 4 roky, kdy se jim vě-
nujeme, nás odmítli pouze v jediné obci. Pokud budete mít tip na 
zajímavou návštěvu, rádi se zastavíme se členy krajského výboru 
i u vás.
Starostové a nezávislí v Karlovarském kraji zdaleka nejsou největ-
ší organizací v rámci celého státu. Za uplynulé období se nám však 
podařilo prosadit se v krajském zastupitelstvu, získat dva senáto-
ry a vybudovat silnou a stabilní krajskou organizaci, která nabízí 
voličům středovou alternativu k současným populistickým a ex-
trémistickým slibům.

Prosincovou krajskou politikou hýbaly především dvě záležitosti, a to reforma školství a krajské 
zdravotnictví. Třetím tématem, kterému jsme se však příliš nevěnovali, neboť bylo předem jasné, jak 
dopadne, byly tance paní hejtmanky, která vysvětlovala, proč musí porušit své předchozí sliby o tom, 
že nebude kumulovat funkce.
První záležitostí je hrozivá ztráta krajské nemocnice, která vedla až k tomu, že se nemocnici na 
posledním zastupitelstvu zaslalo 65 milionů korun. Zároveň má představenstvo Karlovarské krajské 
nemocnice na příští zastupitelstvo, které se uskuteční 28. února, návrhy na zlepšení hospodaření 
v následujících třech letech. Jedná se o skutečně systémový problém, kdy hlavní otázkou zůstává, 
zda je možné problém vůbec řešit na úrovni kraje bez toho, že by se upravovala úhradová vyhláška.
Druhým tématem je reforma krajského školství, kde se původně silově prosazené rušení škol 
a následné vytváření koncepce změnilo v proklamaci školského odboru, že není s to novou koncepci 
připravit. Zato však hejtmanství prosadilo nesmyslný návrh cut-off skóre, který nic neřeší a kterým 
hejtmanka pouze zahájila vnitřní válku v hnutí ANO proti současnému ministrovi školství. Místo toho, 
aby se seriózně rozhodlo o úpravě struktury školství, celé téma se stalo smutným PR nástrojem. 
Gaussova křivka jako způsob určení počtu žáků na gymnáziích byla doslova propašována do 
důvodové zprávy přijatých usnesení. Je zjevné, že se hejtmanství rozhodlo o její plíživé a skryté 
uplatňování, protože když byl návrh poprvé představen veřejně, odborná veřejnost myšlenku 
většinově odmítla. STAN s partnery bude i nadále podobné návrhy odmítat.

Krajský sněm hnutí v Karlovarském 
kraji se uskuteční 20. 3. 2019 od 
16.00 za účasti 1. místopředsedy 
hnutí Víta Rakušana, který se bude 
ucházet o nominaci na předsedu 
hnutí. Účast přislíbil rovněž 
europoslanec Stanislav Polčák. 
Místo konání sněmu bude uvedeno 
na pozvánce.

Pozvánka na 
krajský sněm

w w w . s t a n . c z


