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Milí čtenáři, kolegové, když Petr Gazdík 
nedávno oznámil, že chce skončit v čele 
našeho hnutí, napadly mě v první mo-
ment dvě myšlenky: jak se s tím Starosto-
vé vyrovnají a zda mám dost energie, sil 
a hlavně zkušeností jeho práci převzít. Ne 
že bych trpěl nějakou falešnou skromnos-
tí; rád posílám do světa zprávy, že se nám 
Starostům něco povedlo, že jsme uspěli, 
že rosteme a stoupáme. To všechno se sta-
lo v době, kdy nás vedl zakladatel Starostů 
a nezávislých Petr Gazdík. Dokážu já dr-
žet laťku a případně nás posunout dál?
Z této perspektivy se to už nezdá zcela jed-
noduché. Kritici si teď, prosím, na chvíli 
odpusťte poznámky k některým chybám, 
které jsme v minulosti beze sporu udělali. 
Petr Gazdík nás vedl dobře, uspěl a v mých 
očích zcela jistě obstál. Říkal jsem si nej-
dřív, zda nás čeká osud ostatních politic-
kých stran a hnutí, které se s odchodem 
svého předsedy nedokázaly vyrovnat. 
Když Petr oznámil, že chce spolu se sená-
tory Jiřím Drahošem a Mikulášem Bekem 
usilovněji pracovat na vzniku školské re-
formy, měl jsem upřímnou radost. A zača-
lo mi to dávat smysl. Učil jsem dlouhá léta 
a učil jsem rád, a vidím v absenci reformy 
školství jednu z největších brzd, kterou 
si dnes Česko kazí budoucnost. Chci, aby 
učitelé měli konečně důstojné podmínky, 
aby studenty těšilo se vzdělávat a aby ve 

vzdělání viděli příležitost posouvat se dál. 
Říkám si, že s Petrem po boku je to jed-
na z největších výzev nás, Starostů, kteří 
máme v obcích a městech vliv na to, jak 
se tamní školy rozvíjejí. Známe jejich pro-
blémy, snažíme se s řediteli řešit, co může-
me, spolupracujeme se školami a snažíme 
se zapojit všechny do obecního života, do 
rozhodování o něm. Lobbujeme za více 
peněz a upozorňujeme na nedostatky, kte-
ré vláda nevidí nebo nechce vidět. A nezů-
stáváme jen kritiky, sami nabízíme, jak 
nás z propasti nedokonalého školství vy-
prostit. Ale to možná předbíhám. Zkrátka 
řekl jsem si, že to zkusím. Že vás požádám 
o důvěru a pokusím se vám všem říct, 
proč vás chci vést a kam vás chci dovést. 
Především chci být dobrým předsedou. 
Myslím, že jím nelze být bez toho, abych 
vám naslouchal. Nejen já vím, v čem je 
největší síla Starostů. Máme poklad, který 
chtěl koupit i Andrej Babiš, a ostatní nám 
ho trochu závidí: silnou síť komunálních 
politiků, starostů, místostarostů, zastupi-
telů i primátorů. Lidí, kteří každý den řeší 
základní problémy obyvatel a nad své 
povinnosti dokáží svým obcím a městům 
ještě přinést něco navíc. Kteří, s prominu-
tím, neplácají o svých snech, ale konají, 
kteří jsou nám v tvorbě nových a potřeb-
ných zákonů nápomocni se svými kon-
krétními nápady a zkušenostmi.

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

STANOVINY
My mladí věříme, 
že jednotná Evropa 
je zárukou dobré 
budoucnosti
Rok 2019 je rokem velkých změn. Mladí 
starostové a nezávislí jsou připraveni se 
zapojit do všech velkých výzev a pomoci 
STANu na jeho dlouhé a úspěšné cestě. 
Jsme spolkem studentů a mladých lidí, 
kteří se zajímají o občanskou společnost 
a veřejný život, podporují zájem mládeže 
o dění kolem nich, politickou scénu z toho 
nevyjímaje. Propagujeme Evropskou unii 
a chceme podpořit naše setrvání v ní 
a aktivizovat občany České republiky, aby 
šli k volbám. Proto budou Mladí starostové 
a nezávislí participovat na kampani do 
Evropského parlamentu a pomáhat tak 
svému mateřskému hnutí STAN. 
V současné době celým světem rezonuje 
téma ekologie. Mimo jiné jde o zbytečně 
užívané plasty a problémy s jejich 
recyklací či nedostatek vody a nedůrazně 
uchopené téma akvakultury. Chystáme 
sérii happeningů i online kampaň, abychom 
zjistili situaci a názor veřejnosti na otázku, 
jak dosáhnout lepší kvality života pro dny 
současné i budoucí. Pevně věřím, že pokud 
spojíme síly a poukážeme na špatnou praxi, 
získáme argumenty pro nastavení praxe 
dobré.
Nejdůležitější ale je, abychom všichni využili 
svého práva volit. Nejen my mladí, ale 
všichni občané České republiky, které se 
společně snažíme aktivizovat. Rádi bychom 
vás také pozvali na naše debaty s kandidáty 
do EP, které se uskuteční během dubna 
a května. Bližší informace naleznete v co 
nejkratší době na našem Facebooku a na 
stránkách www.mladistarostove.cz.

CHCI 
HNUTÍ 
OTEVŘENÉ 
VŠEM, KTEŘÍ 
USILUJÍ 
O ZMĚNU



Už teď na krajských setkáních přicházíte s ideami, které dokážeme ve sněmov-
ně „přetavit“ v konkrétní návrhy zákonů. Mám z toho radost, nechci, abyste 
měli pocit, že vás neslyším, naopak. Požádal jsem vás i širší veřejnost o sdílení 
největších problémů, se kterými se potýkají úřady i státní správa. Výsledkem 
je projekt Absurdit, který se už teď plní vašimi náměty a který je dobrou zá-
kladnou pro reformu státní správy: další velký cíl, který bychom měli určitě 
společnými silami tlačit, i když teď sedíme v opozičních lavicích. Že to nejde? 
Slyšeli jste třeba o tom, jak Věra Kovářová dokázala přesvědčit i naše velké opo-
nenty, aby podpořili její návrhy změn rozpočtu? A konečně kdo říká, že STAN 
je a bude jen opoziční stranou? Mám ambici přivést Starosty i do vlády, odkud 
půjdou prosazovat naše ideje snáz. Mnohokrát jsme dokázali, že umíme být 
opravdu dobrým politickým partnerem, solidním, uvědomělým, který se nene-
chá koupit a na prvním místě je pro něj slušnost a morální hodnoty. 
Ano, jsou spojenectví, ve kterých jsme museli dělat kompromisy, abychom docí-
lili svého. Nebo spojenectví, která vznikla z dobrých důvodů a rozpadla se dří-
ve, než stačila ukázat, proč vznikla. Nepolevím v tom: nečekejte však ode mě, že 
se budu snažit křísit dávno mrtvé. Chci, aby Starostové a nezávislí absorbovali 
osobnosti, lidi, kteří stejně jako my vidí prostor i čas něco změnit, mají chuť to 
dělat pod naší značkou a nechtějí za to místa na plakátu. Otevřeme jim dveře, 
spojme síly dohromady, dejme jim příležitost ukázat, že i když třeba nikdy ne-
vedli město či obec, mohou být pro nás přínosem a pomohou nám uskutečnit 
naše sny. 
Nebojte se být kritičtí a říct, že se vám něco nelíbí. Prosím vás však o jedno. 
Nechci být tím překvapeným předsedou, který se o kritice dozví jinak než od 
kritiků samotných. Nechci mít pocit, že všichni směřujeme k jednomu cíli, 
a v klíčovou chvíli nás nepodrží vlastní lidé. Sráží nás to dolů, lidé nám nero-
zumí, tápou a hledají jiné alternativy. Myslím, že to jde, a nemusí to znamenat, 
že předsednictvo řekne a ostatní vykonají. Naše síla je právě v tom, že umíme 
překlenout problémy, sednout si k jednomu stolu i s oponenty a vymyslet řeše-
ní. Musíme spolu umět mluvit, otevřeně, klidně, věcně. Tomu lidé porozumí, 
proto nám věří, že neděláme politické přemety, ale že se snažíme najít světlo 
i na konci spletitého tunelu. 
Pokusím se vám nezklamat. Díky za vaši důvěru.

Hnutí STAN

Vít Rakušan.
poslanec a starosta Kolína



POCHOD ZA SVOBODU 
A DEMOKRACII

SENÁTOŘI SE SPOJILI 
PROTI ZDANĚNÍ 
CÍRKEVNÍCH NÁHRAD

27. února vystoupil na tiskové konferenci před plénem senátu 
předseda senátorského klubu Starostové a nezávislí Petr Holeček 
s jasnou deklarací o semknutí osmnáctičlenného klubu s pod-
porou KDU-ČSL i zástupců ODS, klubu Senátor 21 či nezařazené 
senátorky Jitky Chalánkové, kteří se rozhodli vyslovit nesouhlas 
s přijetím novely zákona o „církevních restitucích“. Nakonec 64 
senátorů z přítomných 74 hlasovalo pro zamítnutí přijetí zákona.
Předsedové výše zmíněných klubů přijali i doprovodné usnesení, 
ve kterém konstatují, že Poslanecká sněmovna Parlamentu Čes-
ké republiky na návrh komunistických poslanců jednostranně 
změnila dohodnuté podmínky vypořádání mezi Českou republi-
kou a církvemi a náboženskými společnostmi tím, že dodatečně 
schválila zdanění náhrad církvím a náboženským společnostem. 
Schválení návrhu zákona, kterým se dodatečně mění zákon o ma-
jetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, 
představuje porušení základních principů právního státu. Senát 
Parlamentu České republiky považuje schvalování takových ná-
vrhů zákona za neslučitelné s tvorbou demokratického právního 
řádu a s řádnou péčí o zachovávání právního státu.

„Návrh novely zákona o církevních restitucích zcela popírá – jak 
judikoval Ústavní soud i v nedávné době – že církve mají právo 
legitimně očekávat, že smlouvy uzavřené mezi církvemi a státem 
se musí a budou dodržovat. Obdobně se Ústavní soud právem po-
stavil proti dodatečnému zdanění v případě státního příspěvku na 
stavební spoření, tedy v případě, kdy mělo novým zákonem dojít 
ke změnám již uzavřených smluv,“ uvádí jeden z iniciátorů pro 
podání stížnosti Ústavnímu soudu na zrušení návrhu zákona na 
zdanění církví senátor Zdeněk Hraba (STAN).

STAN v Senátu

25. února jsme si připomněli 71. výročí začátku komunistické diktatury. V roce 1948 
došlo k brutálnímu potlačení protestu studentů, kteří se vydali na Pražský hrad s vý-
zvou prezidentu Benešovi, aby neustupoval komunistickým požadavkům. Pietní 
akce se zúčastnila celá řada předních reprezentantů politické scény, studentů i pa-
mětníků jednoho z posledních pokusů o zastavení nástupu komunistů k absolutní 
moci. 
Za senátorský klub Starostů a nezávislých se pietního shromáždění v Nerudově ulici 
zúčastnili 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička, předseda klubu Petr Holeček a sená-
toři Václav Chaloupek a Jiří Drahoš. „Zpupnost komunistů, z mého pohledu, nezná 
mezí. Při nejhorším volebním výsledku ovlivňují velmi výrazně vládu a směřování 
vlády,” konstatoval senátor Jiří Drahoš.  
„Je dobře, že si dnešní den připomíná nejen Senát České republiky, ale i spousta 
ústavních činitelů a organizací. Je dobře, že na tento den vzpomínáme jako na vznik 
totality u nás. Doba, ve které žijeme, se v mnoha okamžicích přelévá zprava doleva 
a situace, která zde nastává, mnohdy i nahrává tomu, že můžeme o demokracii po-
chybovat,“ zamýšlel se nad politickými zvraty posledních let v čase piety předseda 
klubu Petr Holeček. „Právě neustálá aktualizace principů demokracie a opečovávání 
její křehkosti je obrovský úkol pro lidi milující svobodu napříč všemi generacemi. 
A všemožné aktivity studentů by měly být i dnes hybnou sílou vzdoru proti lynči de-
mokratických zásad. A to nejenom z úcty k hrdinnému odkazu lidí, kteří za touhu po 
svobodě a demokracii zaplatili vlastním životem,“ dodal.

Petr Holeček,
předseda senátorského klubu
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STAN ve Sněmovně

PŘESUN ÚŘADŮ 
POMŮŽE REGIONŮM 
A ULEVÍ PRAZE
Rozdíly mezi centrem a regiony se neustále prohlubují. Regiony chudnou, centrum bo-
hatne. V regionech ubývá práce pro vzdělané lidi, v centru je problém všechna volná 
místa obsadit. Nůžky se neustále rozevírají. A tak bohatství na hlavu je v Praze 3 x větší 
než v Karlovarském kraji, v Praze je skoro 40 % lidí s vysokoškolským vzděláním, v Kar-
lovarském kraji necelých 12 %. Tento stav ohrožuje prosperitu naší země. Přicházíme 
o talenty, Praha se přehřívá (ceny bytů, doprava), regiony chudnou a vylidňují se. Je ne-
zbytně nutné tento stav změnit. 
Jednou z možností, jak regionům dlouhodobě pomoci, je dát v nich dobře placenou sta-
bilní práci vzdělaným lidem. A proto navrhujeme přemístit 23 úřadů z Prahy do kraj-
ských měst. Do krajů tak přemístíme celkem 5000 pracovních míst, na která stát ročně 
vydá jen na platech cca 2,6 mld. Kč. Přemístěním úřadů do krajských měst udržíme 
v regionech ekonomicky aktivní obyvatele, zvýšíme rozmanitost trhu práce, snížíme 
vnitřní sociální, ekonomické i kulturní rozdíly až napětí v rámci ČR. K přesunu jsme 
vybrali centrální úřady, jejichž partnerem jsou primárně další úřady, ne přímo občané, 
státní správa se tedy občanům nijak nevzdálí. Tyto peníze zvýší přirozeným způsobem 
kvalitu života v regionech.
Zároveň nebude nutné stavět zcela novou megalomanskou vládní čtvrť v Letňanech 
s plánovanými náklady až 10 miliard korun, o které se poslední dobou tak mluví. Náš 
návrh pomůže regionům i Praze. Stavba vládní čtvrti oslabí regiony a Praze jen zkom-
plikuje život. Příliš velká cena za stavbu pomníku jednoho politika. 

Jana Krutáková
poslankyně hnutí STAN

Infi kované polské maso snížilo důvěryhodnost ministerstva 
zemědělství. Šéf resortu Miroslav Toman totiž v kauze zvolil 
velmi zvláštní postup. Namísto vydání jasných pokynů a infor-
mací nejdříve kryl podvodné restaurace, aby později nespráv-
ně uvedl do souvislosti s inkriminovaným masem pražskou 
restauraci U Moťáka. Ta v reakci na obvinění ministra připra-
vuje žalobu, kterou zaplatíme z našich daní. 
Na jednání ministra je nejhorší fakt, že občanům nesdělil, 
jakým podnikům se mají vyhnout. Nebyla pro ně vydána ani 
metodika, jak inkriminované maso poznat. Polské maso bylo 
i hlavním tématem jednání zemědělského výboru, kde jsme 
navrhli, aby se pokračovalo v úsilí ochránit českého spotřebi-
tele před dovozem zdraví škodlivých potravin.

Infi kované polské maso snížilo důvěryhodnost ministerstva 

Kauza s polským masem 
ukázala na neakceschopnost 
ministerstva zemědělství

Věra Kovářová
poslankyně hnutí STAN

Jan Farský
předseda poslaneckého klubu STAN

Jaký byl můj únor?
Suchej! Rozhodla jsem se totiž připojit k iniciativě, která testuje pevnost 
vůle a podporuje zdravý životní styl (a taky si díky ní člověk uvědomí, že 
bychom jako země mohli mít ambici být na předních příčkách v jiných 
disciplínách, než je konzumace alkoholu). S asistenty, kteří se k suchý-
mu únoru také připojili, jsme tak měli dost potřebných sil k práci na ně-
kolika novelách a pozměňovacích návrzích, které spojuje snaha o zkva-
litnění života našich občanů. Které změny to jsou, si zatím nechám pro 
sebe, slibuji ale, že více se o nich dozvíte už brzy. Abych nezapomněla, 
účinná už je naše novela zákona o sníženém DPH na jízdné ve veřej-
né dopravě, která ušetří peníze krajům a obcím na veřejnou dopravu 
a podpoří rozvoj veřejné dopravy obecně. A to je důležité, nemyslíte? 
Mimochodem dosud patřilo naše jízdné ve veřejné dopravě v celoev-
ropském srovnání k těm daňově nejzatíženějším a já jsem moc ráda, že 
se to podařilo změnit. A co moje nelegislativní aktivity? Písemně jsem 
interpelovala členy vlády ve věci předražených mobilních dat (stává se 
z toho velké téma, a to je dobře!) a bezpečnosti našich silnic (myslím, že 
mám velké rezervy, bohužel). Kromě práce ve  sněmovních výborech 

jsem navštívila několik odborných konferencí. 
Vrcholem byl jednoznačně Den malých obcí 
v Praze, mezi starostkami a starosty se cítím 
jako ryba ve vodě. Sečteno a podtrženo, suchej 
únor vlastně vůbec nebyl suchej...



Z KOMISE PRO 
SPRAVEDLIVÉ 
DŮCHODY
Ministerstvo práce a sociálních věcí ustavilo komisi 
pro spravedlivé důchody. Jejími členy jsou zástup-
ci politických klubů ze Senátu, Sněmovny, zástupci 
různých organizací a experti. V komisi jsem za náš 
sněmovní klub a v případě nepřítomnosti mě bude 
zastupovat paní starostka Matoušková. Zda komise 
k něčemu bude, zda a jak naváže na práce předcho-
zích komisí, zda se podaří najít politický konsensus 
na úpravě stávajícího důchodového systému, to vše 
ukáže příštích několik měsíců. Už samotný název 
komise je velmi zavádějící, protože spravedlnost je 
pojem relativní a bude velmi těžké definovat, co to 
znamená spravedlivý důchod. Pojďme si však nej-
dříve shrnout, jaký je výchozí stav.

Máme státní, povinný, průběžný a dávkový systém 
s vysokou mírou solidarity a bez speciálních pro-
fesních schémat. Pojistná sazba se v průběhu let vý-
razně neměnila a je na úrovni 28 % vyměřovacího 
základu. Pro výpočet důchodů jsou rozhodné celoži-
votní příjmy, doba pojištění a načasování odchodu 
do důchodu. Odchod do důchodu by měl odpovídat 
tomu, aby doba strávená v důchodu činila čtvrtinu 
života. Příjmy českých důchodců tvoří z cca 95 % 
důchody z průběžně financovaného důchodového 
pojištění, pouze nepatrnou část tvoří soukromé spo-
ření. Jak jsou na tom naši důchodci, napovídá čis-
tý náhradový poměr, tedy poměr čistého důchodu 
k čisté průměrné mzdě. Ten je po posledním zvýše-
ní důchodů na úrovni 69 %. Podle konvence OECD 
je k udržení předchozí životní úrovně zapotřebí 
čistý náhradový poměr 65-70 % předdůchodových 
příjmů.

Počet důchodců roste. V roce 1996 jich bylo skoro 
2,5 milionu, v roce 2018 2,9 milionu. Výdaje na dů-
chody v roce 1996 činily 122 miliard Kč, v roce 2018 
424 miliard Kč. Kumulativně je bilance důchodové-
ho systému od roku 1996 mínus 313 miliard Kč. Za 
posledních deset let byla kladná pouze v posledních 
dvou letech a díky konjuktuře bude i letos. Výdaje 
na důchody dnes představují 7-9 % HDP, v důsled-
ku demografické struktury obyvatelstva (počet 
důchodců vzroste o cca 700 tisíc a počet plátců po-
klesne o cca 500 tisíc) vzrostou na úroveň okolo 12 
% HDP. Podstatný je absolutní nárůst výdajů. Porov-
nání s jinými zeměmi je zavádějící, protože někde 
jsou důchody předmětem zdanění, jinde nikoli.

Věslav Michalik,
starosta obce Dolní Břežany

Komentáře STAROSTŮ

„Spravedlnost je pojem relativní a bude 

velmi těžké definovat, co to znamená 

spravedlivý důchod. Nejprve je však třeba 

shrnout výchozí stav.“



SMART CITY NENÍ 
POUHÉ SCI-FI, 
ALE BUDOUCNOST 
OBCÍ A MĚST
Když jsem před lety v Bruselu zaslechl zprofanovaný termín 
„smart city“, vždy jsem se opupínkoval. Když jsem pak poprvé 
zaslechl pojem „smart village“ (chytrý venkov), upřímně jsem 
se zasmál. Představa, že brzy poštu budou roznášet drony mís-
to pošťaček, senioři k lékaři budou jezdit mikrobusy bez řidiče, 
které jim na základě zmáčknutí ikonky na mobilu zastaví pří-
mo před domem, případně že doktor na obrazovce bude vyšet-
řovat pacienty s prstem napíchnutým na jehlu a tlakoměrem 
na ruce v obecní kukani přes internet, mi přišla jako sci-fi z ro-
mánů Julese Verna. Po 3 letech musím konstatovat, že zdánlivé 
sci-fi se stalo realitou a já si místo úsměšků uvědomil, že právě 
chytrost bude základní charakterovou vlastností obcí a měst 
budoucnosti. 

Chytrost však není zdaleka spojena pouze s technologiemi. Jed-
na chytrá lavička či popelnice rozhodně nedělá město či obec 
„smart“, jak si leckdo u nás myslí. Chytrost vždy byla, je a dou-
fám i bude o lidech. O schopnostech překonat stereotypy a ba-
riéry v našich myslích, umět přemýšlet jinak, být nakloněni 
změně, mít vize a aktivně se zapojit do jejich realizace. Znám 
řadu z vás a jsem rád, že upřímně mohu konstatovat, že naše 
obce a města jsou chytré již dnes a neustálý tlak státu i trhu nás 
donutil být důvtipnými a nalézt spoustu chytrých řešení. Ško-
da jen, že stát tak chytrý a inovativní není. Závidím Estoncům, 
kterým jsme se ještě nedávno smáli, že mohou díky skvěle fun-
gujícímu e-governmentu veškeré úřední úkony vyjma svatby 
a rozvodu (zatím) učinit z tepla svých obýváků a úřady místo 
lidí obíhají dokumenty. Závidím Rumunům, kterým se směje-
me ještě dnes, že do roka budou mít zaveden vysokorychlostní 
internet až do poslední samoty vedle hradu hraběte Drákuly. 
Vysokorychlostní internet je totiž dálnicí 21. století a je smutné, 
že si to naše vláda neuvědomuje a nedokáže využít 14 miliard 
korun, které nám na tuto dálnici do každé domácnosti na zla-
tém podnose dává Evropská unie.

Už teď slyším, jak mi řada z vás říká, že jsem naivní snílek, že 
„smart“ Rakouskem, Skotskem, Švédskem, Dánskem, Finskem, 
Norskem či Švýcarskem nikdy nebudeme. A já budu neúnavně 
odpovídat, proč bychom nemohli? Chytrý Albert Einstein kdysi 
prohlásil: „Pravým znakem inteligence nejsou vědomosti, ale 
představivost“, chytrý Pablo Picasso zase řekl: „Vše, co si doká-
žete představit, je skutečné.“

Komentáře STAROSTŮ

Radim Sršeň,
starosta obce Dolní Studénky 
místopředseda STAN a kandidát 
do evropských voleb

„Představa, že brzy poštu budou roznášet 

drony místo pošťaček nebo bude doktor 

na obrazovce přes internet vyšetřovat

pacienty s napíchnutým prstem, mi přišla 

jako sci-fi z románů Julese Verna.“



EVROPSKÁ KVALITA 
ŽIVOTA PRO VŠECHNY. 

EUROVOLBY 2019

Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Petr Gazdík a před-
seda strany TOP 09 Jiří Pospíšil v únoru podepsali smlouvu o spo-
lupráci pro květnové volby do Evropského parlamentu. Sestaví 
společnou kandidátku spolu s dalšími proevropsky smýšlejícími 
stranami a regionálními hnutími.
Lídrem kandidátní listiny je Jiří Pospíšil, dvojkou pak stávající eu-
roposlanec Stanislav Polčák (STAN). Strany rovněž představily své 
programové priority, ke kterým řadí především evropskou kvalitu 
života pro všechny občany, bezpečnost, ochranu životního prostře-
dí a efektivní čerpání z evropských fondů.
„Podařilo se nám vytvořit v České republice nevídaně širokou ko-
alici stran a hnutí, které to s Evropou myslí dobře, ale zároveň se 
nebojí kriticky poukazovat na problémy, kterým Unie momentálně 
čelí. Je důležité, aby v Unii byly slyšet i české a moravské regiony,“ 
řekl Petr Gazdík.
„Tato koalice je důkazem, že české politické strany a hnutí se dokáží 
v zájmu naší země spojit. Reprezentujeme liberální, proevropský, 

ale zároveň střízlivý postoj k EU a budeme aktivně vystupovat při 
řešení problémů, které naše občany trápí. Naší ambicí je ve spolu-
práci pokračovat i v dalších domácích volbách,” uvedl Jiří Pospíšil.
„Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti s pomocí menším městům 
a obcím, aby dosáhly na zaslouženou evropskou podporu. Víme, 
s jakými problémy se potýkají, a budeme je aktivně zastupovat na 
evropském poli, aby se jejich obyvatelům dobře žilo,” řekl Stanislav 
Polčák, který je zároveň i předsedou Sdružení místních samospráv 
České republiky. 
„Pozitivním aspektem je také shoda nad volebním programem, 
který chceme na evropské úrovni prosazovat. Program řeší skuteč-
né problémy, se kterými se potýká nejen Česká republika, ale celá 
Evropa. Mezi priority bude patřit bezpečnostní politika EU, odpo-
vědnost za ochranu životního prostředí a zajištění obdobné kvality 
života pro všechny občany Evropské unie bez ohledu na to, v jakém 
regionu žijí,“ doplnil Stanislav Polčák.

KOALICE STAN, REGIONÁLNÍCH 
HNUTÍ A TOP 09 PŘEDSTAVILA 
PRIORITY PRO EUROVOLBY
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Seznam uskupení, která tvoří 
širokou proevropskou koalici  
pro evropské volby:

Starostové a nezávislí
TOP 09
Liberálně-ekologická strana
Strana zelených
iČesko
Karlovarská občanská alternativa
Starostové pro Liberecký kraj
Hradecký demokratický klub
Občané patrioti
Jihočeši 2012
Fórum Jihlava
Východočeši
Starostové a osobnosti pro Moravu
Zlínské hnutí nezávislých
Nový Impuls
Jsme PRO!
Čisté Budějovice
Starostové pro Vysočinu

Pro evropské volby jsme sestavili s dvaceti subjekty společnou kan-
didátku s názvem: „STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery 
a TOP 09“. Starostovské hnutí splnilo svůj loňský příslib, že do ev-
ropských voleb se pokusíme sestavit širokou proevropskou kandi-
dátku nejen s našimi dosavadními regionálními partnery, ale oslo-
víme i další subjekty, s nimiž se dokážeme shodnout na programu 
a směřování naší země v Evropě. Na dvacet politických subjektů 
podpořilo společnou evropskou kandidátku, prakticky všichni sou-
časní regionální partneři hnutí STAN, ale přibyli i významní noví 
regionální spojenci (Jihočeši 12, Hradecký demokratický klub). Mrzí 
nás pouze porušení principů dlouhodobé spolupráce ze strany SNK 
ED, s nimiž jsme měli uzavřenu příslušnou smlouvu a která podpo-
řila jinou formaci. Dokázali jsme se však také dohodnout se Stranou 
zelených, která naši evropskou kandidátku podporuje, přestože 
není koaliční stranou a není ani zastoupena v názvu kandidátky, 
a odsouhlasili jsme si s jejími zástupci celý volební program, což po-
kládáme za velmi důležité. Našim partnerům jsme poskytli celkem 
11 našich míst na kandidátce a tento velkorysý postup hnutí STAN 

PROEVROPSKÁ 
DOHODA  
STAROSTŮ

Stanislav Polčák,
europoslanec a lídr STAN  
do nadcházejících evropských voleb

STAROSTOVÉ (STAN) 
S REGIONÁLNÍMI 
PARTNERY A TOP09
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  1. Pospíšil Jiří, nominován TOP 09, Praha, právník, poslanec EP

  2. Polčák Stanislav, nominován STAN, Středočeský kraj, poslanec EP

  3. Niedermayer Luděk, nominován TOP 09, Praha, poslanec EP

  4. Sršeň Radim, nominován STAN, Olomoucký kraj, starosta obce Dolní Studénky

  5. Štěpánek Petr, nominován STAN, Praha, starosta Městské části Praha 4

  6. Ženíšek Marek, nominován TOP 09, Plzeňský kraj, výkonný ředitel think-tanku TOPAZ

  7. Pecková Gabriela, nominována TOP 09, Praha, lékařka

  8. Pavel Pavel, nominován STAN, Jihočeský kraj, technik a experimentální archeolog

  9. Springerová Pavlína, nominována STAN, Královéhradecký kraj, děkanka Filosofické fakulty Univerzity HK

10. Bursíková Jacques Kateřina, nominována TOP 09, Praha

11. Vais Vojtěch, nominován TOP 09, Středočeský kraj, právník

12. Kulhánek Petr, nominován STAN, Karlovarský kraj, ekonom, bývalý primátor Karlových Varů

13. Čižinský Kryštof, nominován TOP 09, Praha

14. Žákovská Karolina, nominována STAN, Ústecký kraj, vysokoškolská pedagožka PrF UK, zastupitelka Ústí n. Labem

15. Hruška Jakub, nominován TOP 09, Praha, přírodovědec

16. Josef Horinka, nominována STAN, Liberecký kraj, starosta Hrádku nad Nisou a krajský zastupitel

17. Auer Radovan, nominován TOP 09, Olomoucký kraj, ředitel veletrhu Svět knihy

18. Opltová Michaela, nominována STAN, Plzeňský kraj, starostka obce Kozolupy

19. Haken Roman, nominován TOP 09, Olomoucký kraj

20. Vencálek Matouš, nominován STAN, Jihomoravský kraj, religionista

21. Otys Lukáš, nominován TOP 09, Karlovarský kraj, podnikatel

22. Černý Daniel, nominován STAN, Ústecký kraj, obchodní ředitel

23. Fénix Tomáš Ignác, nominován TOP 09, Jihomoravský kraj, podnikatel

24. Vacková Hana, nominována STAN, Olomoucký kraj, středoškolská profesorka

25. Radoměřská Terezie, nominována TOP 09, Praha, spisovatelka

26. Kutílek Petr, nominován STAN, Praha, politolog

27. Zapletal Radek, nominován TOP 09, Královehradecký kraj, podnikatel

28. Ullmann Alois, nominován STAN, Praha, místopředseda iČesko a finanční specialista

KANDIDÁTKA PRO VOLBY 
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019:

vnímáme jako vklad do dalších voleb, které nás čekají – krajské 
a senátní volby 2020.

Evropské volby budou letos nepochybně důležitější než jakékoli 
předchozí evropské volby. Jsem opravdu velmi rád, že si všichni 
naši partneři uvědomili, že téma evropských voleb je širší a jde 
v nich skutečně o víc než o vlastní ego. Unijní spolupráce se ukazuje 
jako velmi křehký mechanismus partnerství mezi evropskými stá-
ty, založený na primární důvěře a sdílení určitých hodnot. Pokud 
se toto důvěryhodné spojenectví naruší, důvěra mezi partnery se 
obnovuje vždy těžce. I tím se liší evropské volby od těch národních. 
Když na národní úrovni voliči udělají v jedněch volbách jakýsi ex-
periment, jen těžko se společnost a celý stát příslovečně vymkne 
z kloubů, v dalších volbách lze výsledek napravit a také existují 

další složky veřejné moci (Ústavní soud), které mají poskytnout 
ochranu demokratickému právnímu státu. Ovšem na evropské 
úrovni může dojít k zásadnímu zadrhnutí evropského projektu, 
jenž je ovšem klíčový pro menší zemi ve středu Evropy, jako je Čes-
ká republika. 

Přestože unijní struktury udělaly některé nešťastné kroky v tom-
to období, a Starostové proto předložili vizi vnitřních reforem EU, 
je ve středobodu našich národních zájmů uchovat Unii právě pro 
zajištění mírové budoucnosti a hospodářské prosperity. I o tom bu-
dou nadcházející evropské volby a naše široká proevropská forma-
ce předloží voličům zcela jasný vzkaz – STAROSTOVÉ (STAN) s regi-
onálními partnery a TOP 09 vidí budoucnost naší země v Evropské 
unii.



VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU 
NOVÉ ZONACE KRKONOŠSKÉHO 
NÁRODNÍHO PARKU
Správa KRNAP představila návrh nové zonace členům Rady KRNAP 
(zástupci obcí, vědci, horská služba, podnikatelské subjekty…), se 
kterými se na podobě materiálu musí dohodnout. „Až se tak stane, 
na dobu dalších 15 let bude jasné, které oblasti Krkonoš budou pone-
chány samovolnému vývoji, jaké části hor budou trvale opečovává-
ny nebo kde se budou snáze rozvíjet obce a města.
„Stará a nová zonace jsou vlastně dvě úplně odlišné věci, spojuje je 
jen stejné označení,“ říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. 
„Tři dosud číslované zóny, kombinující odstupňovaně podle přís-
nosti ochrany přírody pravidla péče o přírodu s nejrůznějšími re-
gulacemi, se změní na zcela jinak pojatou zonaci managementovou. 
Ta popisuje pravidla péče o přírodu ve čtyřech nově definovaných 
zónách s ohledem na jejich dlouhodobý cíl. Regulace a pravidla pro 
činnosti v národním parku už nadále nebude řešit zonace, ale pravi-
dla napsaná přímo v zákoně pro celé území národního parku a pro 
území mimo zastavěné části obcí a zastavitelná území obcí,“ upřes-
nil ředitel. Nová zonace neobsahuje žádná omezení regulující pohyb 
osob na území národního parku. Návštěvnost území bude regulová-
na vymezením tzv. klidových území, jejichž podobu Správa KRNAP 
projednává se členy Rady KRNAP zároveň s návrhem nové zonace.“ 
Tolik citace z tiskové zprávy Správy KRNAP, více na www.krnap.cz
K průběhu individuálního předjednávání se členy Rady KRNAP 
starosta Vrchlabí a předseda Svazku Krkonoše Jan Sobotka pozna-
menal: „Chci poukázat na vážnost a důležitost materiálu a sdělit 
svým spoluobčanům a krkonošským starostům potřebu a nutnost 
zapojení se do procesu jednání. Protože se v současné době hovoří 
o zásadních věcech a v podstatě o budoucnosti Krkonoš, chceme si za 
Svazek vyjasnit a vědět, jak to se zonací a s klidovými územími bude 
nejenom pro návštěvníky, což je řečeno v tiskové zprávě v prohláše-
ní pana ředitele, ale především pro obyvatele, kteří v těch místech 
pracují, podnikají, mají živnosti. Chceme hovořit dále o zásadách 
péče, o všem, co budoucnost přinese. Nechceme vyčkávat, co bude, 
ale aktivně se zapojujeme do procesu vzniku materiálu ochrany pří-
rody a národního parku, který ve finále dost zásadně ovlivní způsob 
života v naší oblasti. A ptáme se, co bude následovat dál? 
Známe zonaci a návrh klidových území, sami jsme předložili návrh 
propojování skiareálů zahrnující i běžecké, pěší, cyklo a další aktivi-
ty, a nyní o tom chceme diskutovat. Vysvětlili jsme, proč si myslíme, 
že je tato cesta kompromisní, proč se tímto směrem vydat. Poté, co 
v únoru proběhly semináře pro veřejnost, bych se velmi rád s krko-
nošskými starosty sešel 19. března 2019 a zjistil jejich názor,“ ujasnil 
postoj Jan Sobotka. Na duben je plánováno plenární zasedání Rady 
KRNAP a na programu je dohoda na návrhu nové zonace. Ta bude 
posléze zaslána Ministerstvu životního prostředí k vydání vyhlášky 
o nové zonaci Krkonošského národního parku. Návrh počítá s tím, 
že zóna přírodní bude mít 7 327,6 ha (20,2 % území KRNAP), zóna pří-
rodě blízká bude mít 8 106,8 ha (22,3 % území KRNAP), zóna soustře-
děné péče 20 702,3 ha (57,0 % území KRNAP) a zóna kulturní krajiny 
bude mít 183,7 ha (0,5 % území KRNAP).

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

Jan Sobotka,
senátor STAN a starosta Vrchlabí

„V současné době vedeme zásadní diskuzi 

o budoucí podobě Krkonoš nejen pro 

návštěvníky, ale především pro zdejší 

obyvatele.“



EU: POŽEHNÁNÍ, NEBO PROKLETÍ? CO PAKA?
Začátkem května tohoto roku uplyne patnáct let od našeho dob-
rovolného vstupu do Evropské unie. Za tu dobu jsme se postup-
ně dopracovali k tomu, že k ní máme nejméně pozitivní vztah ze 
všech států EU. Proč je tomu tak ve státě, který získal z EU přes 
700 miliard a i v přepočtu na jednoho občana vytěžil z EU téměř 
nejvíce peněz? Štvou nás „nesmyslná“ nařízení a směrnice, pří-
lišná regulace, změť nepřehledných právních norem. Ruku na 
srdce, kdo víme přesně, kolik je viny v EU a kolik v nás? Proč jsou 
ve Francii či Španělsku nižší nároky než u nás, i když se řídíme 
stejnou směrnicí?
Jsou to bohužel parlament, vláda a ministerstva, které v záko-
nech, nařízeních vlády či vyhláškách velmi často ukládají povin-
nosti nad rámec požadavků směrnic EU. A když pak přijde nějaký 
problém, je naším zvykem spoustu věcí svádět na někoho jiného 
a hlavně nevidět chybu u sebe. A tak opakujeme desetkrát, sto-
krát, tisíckrát: za to může EU! Za to může Brusel! A je zcela nabí-
ledni, že dnes, v době tak oblíbených „fake news“, platí pořád i to 
staré české, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. EU je pro-
stě ideální otloukánek, protože se reálně nemůže bránit slovním 
výpadům. Není nikdo, kdo by ji aktivně bránil. Nemá, tak jako 
u nás např. předseda vlády, tým marketérů, který by jí poradil, jak 
se má vykroutit z nepříjemných otázek, případně taktiku na ně 
stále dokola vůbec neodpovídat s odkazem „jste zkorumpovaní, je 
to kampaň“.
Často se poukazuje na problémy s čerpáním fondů EU, ale už se 
neuvádí, že jsme si složitý systém vymysleli a navrhli sami přesně 
v duchu hesla „proč to dělat jednoduše, když to jde složitě“. Peníze 
např. v oblasti NUTS II Severozápad rozkradli naši občané a, světe, 
div se, za kontrolu na svém území jsme jako členská země odpo-
vědni také my. Pak se divíme, že státům, které jsou čistými plátci, 
to vadí. Každému z nás by přece vadilo, kdyby někdo zpronevěřil 
peníze, které mu dáme na nějaký stanovený účel. Tyto kriminál-
ní činy jsou oprávněně pranýřovány a musíme za ně nést odpo-
vědnost. Jsou jich plné noviny, a tak házíme vše do jednoho pytle. 
Bylo jich však jen zlomek z celku, a na to se zapomíná. I na dobré 
věci pak bohužel dolehl zápach z těchto kauz, a to je velká ško-
da. Vzniklo totiž i mnoho skvělých věcí, které jsou rozprostřeny 
v mnoha koutech naší země. Projekty financované z EU tak nepo-
chybně posunuly veřejný sektor o několik let vpřed. Bez aktivity 
to však nešlo. Mnohé samosprávy se pustily do práce a dokázaly 
peníze účelně využít k potřebám svých občanů.

Jak pomáhají fondy EU v Nové Pace?
V Nové Pace vnímáme fondy EU jako neopakovatelnou, zcela mi-
mořádnou možnost pomoci si při rozvoji města. Ne vždy naše pri-
ority odpovídají vypsaným programům. Tak si je hradíme z vlast-
ních zdrojů. V našem rozvojovém plánu se však našlo spoustu věcí 
způsobilých k financování z EU, a s těmi pracujme. Největší dotaci 
65 mil. Kč jsme čerpali v roce 2013 na potřebnou rekonstrukci 
čistírny odpadních vod a je nepochybné, že každá dotace v oblas-
ti vodního hospodářství má pro občany přímý pozitivní vliv na 
pomalejší růst vodného a stočného. Evropské dotace měly velký 
vliv na Novou Paku i v loňském roce a budou mít i v těch dalších.
V roce 2018 jsme realizovali prostřednictvím výzvy Místní akční 
skupiny Brána do Českého ráje projekt revitalizace Komenského 
ulice s dotací 11,4 mil. Kč, který novými, bezbariérovými chodní-
ky a úpravami zbezpečnil dopravu na hlavní příjezdové místní 
komunikaci do centra města. Dokončili jsme též projekt sedmi so-

ciálních bytů s dotací 8,3 mil. Kč, který nám umožní lépe pomoci 
zaměstnaným matkám samoživitelkám s nízkými příjmy. Vý-
znamný je i projekt modernizace informačních systémů pro vý-
kon veřejné správy s dotací 5,7 mil. Kč, který zajistí moderní soft-
ware a výpočetní techniku pro městský úřad. Realizovali jsme 
i několik projektů studií krajiny, veřejných prostranství či plánu 
územního systému ekologické stability, které pomohou lépe na-
stavit meze územního rozvoje.
Další akce máme již schváleny na příští dva roky dopředu. Jedná 
se zejména o projekt „Terminál hromadné dopravy Nová Paka“, 
který EU podpoří částkou 46,8 mil. Kč. Dále necelými 15 mil. Kč 
podpoří i projekt nízkoprahového klubu pro děti a mládež, který 
bude mít zejména sociálně preventivní dopad. Významný je i pro-
jekt vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti na 
základní škole Husitská s dotací 14,5 mil. Kč. S dalšími projekty 
uspěly i mikroregion Novopacko či neziskové organizace, které 
působí na území města. Všechno to jsou pro nás projekty, které 
mají jasný pozitivní dopad na život občanů. I okolní města byla 
úspěšná a jsme za to rádi, protože to pomáhá širšímu regionu. Pro-
jekty neměly žádný politický lobbing. Nepřijel žádný slibující po-
litik z Prahy, který by ve světle reflektorů prohlásil, jak vše zařídí. 
Vše jen poctivá práce. Připravili a podali jsme projekty do fondů 
EU. Poté čekali na rozhodnutí, někdy dost dlouho, ne vždy jsme 
uspěli. Zatím jsme však neměli pocit křivdy, že nás někdo politic-
ky předběhl, a to je velký rozdíl od dotací českých.

Naší velkou chybou je, že v Česku mluvíme o EU zejména jako 
o třetí osobě, a ne jako o sobě samých. Zde vězí hodně z podstaty 
věci. Před patnácti lety nám měla EU pomoci na cestě k prosperi-
tě. A to se i stalo. Z volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu 
výrazně profitujeme. Finančně však fakticky pomáhají ty státy, 
které jsou čistými plátci do EU. To ty jsou ochotny přerozdělit část 
svých daní ve prospěch ostatních. Když se stalo Irsko čistým plát-
cem, byl to pro ně důkaz vzestupu a důvod k oslavě. Co se stane, 
až my překročíme průměr EU a budeme čistým plátcem do EU? 
Budeme slavit, nebo remcat, proč máme někomu pomáhat? To si 
netroufám odhadnout. Je třeba být samozřejmě k EU, ale i k sobě 
kritický, je to náš bytostný zájem, ale problémy by se měly řešit 
věcně. Ne se schovávat a vymlouvat se. V počtu obyvatel jsme v EU 
jedenáctí ze sedmadvaceti, malost máme jen ve svých hlavách. Je 
důležité hlavně vědět, co je pro naši budoucnost zásadní. Ze spo-
lečného trhu a stabilního právního prostředí profitujeme všichni. 
Evropský soudní dvůr zaručuje občanům práva a svobody i pro-
ti jejich vlastním státům v roz-
sahu, o jakém mohou v drtivé 
většině zbytku zemí světa jen 
marně snít, a ani řešení konflik-
tů pouze mírovou cestou není 
mimo EU příliš obvyklé. To jsou 
ty hodnoty, které často pro ma-
licherné záminky ztrácíme ze 
zřetele. Člověk někdy stojí těsně 
před malým kopečkem neštěstí, 
nedokáže ho přehlédnout a ani 
se ho nepokusí překonat, a proto 
nikdy nezjistí, že za ním může 
stát hora dobra.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

Josef Cogan,
starosta Nové Paky


