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Vážení přátelé,
milí čtenáři našich STANovin,
uplynulý rok nebyl jednoduchý, ale
věřím, že už nás budou čekat věci
příjemnější. Blíží se čas Vánoc,
období, kdy budeme trávit čas se
svými nejbližšími. Vánoce budou
protentokrát trochu jiné, ale zkuste
si je, prosím, užít alespoň trochu
„normálně“, odpočiňte si a načerpejte
síly, protože v nadcházejícím roce
nás čeká spousta práce, na které se
budeme všichni společně podílet.
Věřím, že nás čeká rok změny. Změny,
kterou si všichni zasloužíme.
Tak nám všem přeji úspěšný vstup do
nového roku a pevné zdraví!
Vít Rakušan
předseda hnutí STAN

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

ROK 2020

Tento rok 2020 se nesl ve znamení úspěšných krajských a senátních voleb
pro naše hnutí, ale i nelehké situace v podobě koronavirové pandemie.
Teď už nás ale čeká rok plný výzev a důležitých kroků, tak vzhůru do nich!

STAN za nezávislá média

DĚNÍ KOLEM ČESKÉ
TELEVIZE NEBERU NA
LEHKOU VÁHU. CHCI TÉMA
OTEVŘÍT NA VOLEBNÍM
VÝBORU SNĚMOVNY
Rada České televize odvolala dozorčí komisi bez udání důvodu
a několik dní poté se objevila zpráva o rezignaci předsedy Rady
ČT již po půl roce ve funkci. Dění v Radě České televize je po
letošní dovolbě nestandardní a Petr Gazdík vybídl téma zařadit
na jednání volebního výboru.
„Situaci, která se odehrává v posledních dnech kolem České televize, považuji za ohrožení nezávislosti veřejnoprávního média. Je to špatný signál a je vidět, že Rada nefunguje standardně,
když předseda nevydržel ani půl roku za nového složení Rady.
Případ odvolání dozorčí komise minulý týden – bez rozpravy
a zdůvodnění – jen ukazuje na silová řešení a snahu ovládnout
veřejnoprávní televizi.
Nelze čekat až kontrolu nad Českou televizí získá skupina lidí,
které se principy nezávislosti médií nezamlouvají. Svoboda ve-

Petr Gazdík,
poslanec hnutí STAN

řejnoprávního média zodpovědného všem koncesionářským
poplatníkům je jedním z pilířů demokratické země. Proto chci
téma Rady ČT otevřít jako bod na dnešním jednání volebního
výboru Poslanecké sněmovny, která je zodpovědná za to, koho
do Rady ČT zvolila.“

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI NEZÁVISLÁ MÉDIA
Na Kavčích horách jsem 17. listopadu vystoupil na autodemonstraci za Českou televizi. A protože mě organizátoři vyzvali, abych zkusil vysvětlit, proč je zrovna teď situace kolem České
televize vážná, řekl jsem:
„Pravda vytržená z kontextu je horší než lež!“ napsala kdysi Petra Procházková. Přiznám se,
že si její slova dost často připomínám. Naposledy v minulém týdnu, kdy Rada ČT odvolala svoji
Dozorčí komisi. To samo o sobě nezní nijak děsivě. Ale že se tak stalo v předvečer schvalování
rozpočtu ČT, kde Dozorčí komise hraje rozhodující úlohu, že se tak stalo bez jakéhokoliv věcného zdůvodnění a nejspíš i v rozporu se zákonem, to staví celou věc do úplně jiného světla.
To, že poslanci zvolí do kontrolního orgánu zástupce, kteří vyhovují jejich politickému pohledu
na svět i na Českou televizi, se dá ještě pochopit. Ale že rozhodujícím kritériem pro jejich zvolení
není odbornost a zkušenost, ale výhradně kladný postoj k vládnímu hnutí ANO a naopak negativní postoj k řediteli České televize, je skutečně alarmující.

David Smoljak, senátor

A pak je tu ještě širší kontext, mezinárodní. V sousedním Polsku i v Maďarsku jsme zažili opakování stejného vzorce. Autoritářská moc se po vyhraných volbách vždy nejdřív vrhla na média
veřejné služby a proměnila je v média politické posluhy. My dnes máme nejlepší televizi ze
všech zemí Visegrádu. A ta televize nepatří vedení, nebo zaměstnancům a už vůbec ne politikům, vládním ani opozičním. Ta televize patří vám, koncesionářům.
Nenechte si ji prosím ukrást!

STAN pro budoucí spolupráci

STAN A PIRÁTI SE DOHODLI
NA SPOLEČNÝCH
PROGRAMOVÝCH
VIZÍCH
Piráti a hnutí STAN se dohodli na
společných programových prioritách pro
sněmovní volby 2021. Jedná se o další
metu v přípravě společné koaliční smlouvy.
Prioritou bude zajištění státu, který lidi
nezatěžuje, ale naopak podporuje v rozvoji
a pomáhá, když je to třeba.
„Politika je pro nás práce pro lidi a péče o lidi. Pokud půjdou Piráti a STAN do voleb společně a uspějí, zasadí se o stát, který bude
rychlý v pomoci, důrazný v prosazování práva a nenápadný, když
se nám povede dobře. Správu naší země chceme svěřit lidem poctivým a důvěryhodným, lidem, kteří mají zkušenosti a budou kvalitně rozhodovat ku prospěchu celé společnosti. Nechceme stát, který
je jen výnosnou hračkou pro oligarchy a jejich zákulisní hráče,”
uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.
„Došli jsme ke shodě na klíčových programových vizích pro naši
zemi. Je to směr, kterým se chceme v následujících letech společně
vydat. Naším cílem je férový stát, v němž každý ví, kam se obrátit,
když potřebuje pomoci. Naší ambicí je přetavit naše vize v reálné
kroky příští vlády. Česká republika se musí stát bezpečným a svobodným domovem a státem, který nebude brzdou v rozvoji schop-
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ností svých občanů a bude schopný se o ně postarat ve chvílích,
kdy to bude potřebné,” popsal vizi pro vedení státu předseda STAN
Vít Rakušan.
„Pokud naše strany koaliční smlouvu schválí, chceme lidem
nabídnout poctivé a kompetentní politiky, kteří zajistí přechod
k opravdu transparentnímu státu. Ušetříme tak peníze ze státní
kasy a zlepšíme kvalitu rozhodování. Budeme usilovat o spravedlnost bez ohledu na příjmy a postavení. Prosadíme krajskou příslušnost exekutorů, snazší insolvence a lepší regulaci půjček. Prioritou budou i férové daně, jednoduché a pochopitelné pro každého,
které zajistí kvalitní veřejné služby, důstojné důchody, dostupné
zdravotnictví a kvalitní školství. Snížíme zdanění práce. A v neposlední řadě chceme zajistit dostupnost lékařů a zdravotních služeb
v regionech. A hlavně, naše zdravotnictví musí být konečně zdigitalizováno,” uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub
Michálek.
„Chceme stát, který bude štíhlý a přívětivý k občanům. Stát s digitalizovanou veřejnou správou, který bude podporovat rozhodování co nejblíže občanům, se silnými samosprávami a jejich finanční
nezávislostí. Naší prioritou bude i zajistit potřebné financování
vzdělávání a celý vzdělávací systém modernizovat pro potřeby
21. století. Podpořit šetrný přístup ke krajině a pečlivě dbát na její
ochranu provedením praktických kroků velkého rozsahu. Chceme docílit moderního fungujícího státu, který nebude stagnovat
a bude rozvíjet potenciál našich občanů. Proto je naší prioritou rozhýbání inovací na všech úrovních, podpora průmyslu s přidanou
hodnotou a odstranění zbytečných byrokratických překážek pro
rozvoj podnikání v České republice,” doplnil místopředseda STAN
Petr Gazdík klíčové priority společné vize.

STAN pomáhá potřebným

POTRAVINOVÉ
BANKY POTŘEBUJÍ
VĚTŠÍ PODPORU OD
STÁTU
Potravinové banky poskytují pomoc charitám, samoživitelkám
a samoživitelům, poskytovatelům sociálních služeb nebo seniorům. V současné době koronaviru ale postrádají finance na základní potraviny i další skupiny obyvatel. Podle Věry Kovářové
je nutné, aby vláda zvýšila finanční podporu pro jejich zajištění.
„Nejen, že se potravinovým bankám zvýšil počet klientů, ale
v důsledku pandemie potravinové banky v mnohých případech
přišly i o sponzory nebo se setkaly s nedostatek darovaných
trvanlivých potravin. Na tuto situaci vláda reagovala až po několika apelech tím, že ze státního rozpočtu pro potravinové banky
vyčlení dvacet milionů korun,“ vysvětluje Kovářová.

V důsledku dopadu pandemie se předpokládá, že obyvatel, kteří
se stanou závislí na pomoci od těchto organizací, ještě přibyde.
I přesto, že dochází k pravidelnému navyšování dotací, navrhuje
Kovářová zvýšit alokace pro potravinové banky, které chce nyní
vláda jednorázově vyčlenit.
Věra Kovářová na tento problém již upozorňovala ministryni práce
a sociálních věcí i ministra zemědělství. V minulých dnech se také
celá řada politiků STAN zapojila do sbírky potravinových bank.

ODHALIT INFORMACE TAJNÝCH SLUŽEB JE
PRO NÁS NESMÍRNÝM BEZPEČNOSTNÍM RIZIKEM
Předseda hnutí STAN reagoval na žádost prezidenta republiky, ve které se dožaduje informací o činnostech ruských špionů i podrobností k živým operacím tajné služby. Jednání
prezidenta a jeho nejbližšího okolí označuje jako velmi nezvyklé a ohrožující.
„Nastala nestandardní situace, kdy si prezident republiky vyřizuje osobní účty a antipatie
vůči řediteli BIS Koudelkovi, se kterým má dlouhodobé spory. BIS jedná v posledních letech
velmi sebevědomě a dokáže jednoznačně označit kritická místa naší bezpečnosti. Identifikuje státy, jejichž činnost ohrožuje naši bezpečnost. Ocitáme se pod útoky cizích mocností
a pan prezident, jehož okolí není bezpečnostně prověřené, nyní žádá o nahlédnutí do živých
kauz a chce jména ruských špionů, kteří operují v České republice,“ říká předseda STAN Vít
Rakušan.
Podle Rakušana by mohla být BIS vystavena pochybnostem o bezpečnosti informací, které
si mezi sebou jednotlivé tajné služby předávají. Takové jednání by pak znamenalo i ohrožení
bezpečnosti celé České republiky.

Vít Rakušan,
předseda hnutí STAN

„Každá tajná služba na světě si logicky chrání své informační zdroje, a to nejen v době živých
kauz. Dostáváme se tímto do momentu, kdy by mohlo nastat bezpečnostní riziko pro Českou
republiku. Nevím, zda je náhodou, že zrovna v této době odjíždí s diplomatickým pasem jeden
z nejbližších spolupracovníků prezidenta do Ruské federace bez jasného zadání. Ani vláda,
která je zodpovědná za zahraniční politiku státu, netuší, s jakým poselstvím pan Nejedlý odjíždí. Musíme na tuto skutečnost reagovat. Poslal jsem návrh, aby tuto záležitost projednal bezpečnostní výbor Sněmovny. Je naší povinností podpořit v této složité době BIS jako organizaci,
která svébytně hájí bezpečnost České republiky,“ doplňuje Rakušan.

Práce zástupců STAN

KAUZA BEČVA NAZNAČUJE SELHÁNÍ
VYŠETŘOVACÍCH ORGÁNŮ. OD MINISTRA
BRABCE OČEKÁVÁM REZIGNACI
Zjištění redaktorů Deníku Referendum naznačují, že při vyšetřování kauzy otravy řeky Bečvy došlo k selhání institucí demokratického státu. Petr Gazdík proto vyzval ministra Richarda Brabce
k rezignaci a po ministru vnitra bude požadovat důkladné prošetření pochybení příslušných orgánů při vyšetřování celého
případu.
„Podařilo se nám zařadit bod ke kauze otravy řeky Bečvy na jednání Sněmovny a očekávám, že dojde k vyvození politické odpovědnosti. Ministerstvo životního prostředí ve věci vyšetřování
jedné z největších ekologických katastrof, buď absolutně selhalo
nebo se snaží vše zamést pod koberec. Ať už je skutečnost jakákoliv ministr Brabec by se měl zachovat jako chlap, vzít na sebe odpovědnost a skončit,“ vyzývá poslanec Gazdík ministra životního
prostředí k rezignaci.
Petr Gazdík domluvil schůzku s Janem Hamáčkem a bude s ním
diskutovat další postup při prošetřování činnosti příslušných orgánů v kauze otravy Bečvy.
„Více než dva měsíce trvá vyšetřovacím orgánům, než dokážou
najít důkazy i viníka, a mezitím mnohem více informací objasní
redaktoři internetového portálu. To už není jen ekologická katastrofa, ale selhání institucí demokratického státu. Domluvil jsem

proto schůzku s ministrem vnitra a budu s ním diskutovat kroky
vedoucí k důkladnému prošetření postupu vyšetřovacích orgánů,“ dodává Gazdík.
Pokud nebude přijata politická odpovědnost za pochybení, chce
poslankyně Jana Krutáková zřídit vyšetřovací komisi v Poslanecké sněmovně.
„Je zapotřebí vyslat signál, že tak rozsáhlá likvidace přírodního
rázu naší krajiny nezůstane bez postihu. Pokud ministr nepřijme
odpovědnost za svou neschopnost najít a potrestat viníky v kauze Bečva, budu usilovat o zřízení vyšetřovací komise Poslanecké
sněmovny, jejíž cíl bude zjistit, kdo je v této kauze zodpovědný
za selhání státu jako celku.“ upozorňuje poslankyně Jana Krutáková.
Podle Petra Gazdíka je právě vyvození odpovědnosti za pochybení v této kauze důležitým signálem pro veřejnost. Zároveň nabídl
sto tisíc tomu, kdo pomůže policii nalézt viníka.
„Je to ohrožení nejen naší krajiny, ale také zdraví lidí, kteří mohli
s nebezpečnou látkou přijít do styku. Problémy občanů na periferii jsou úředníkům v Praze dlouhodobě ukradené, ale mou povinností je udělat maximum, aby za katastrofu takových rozměrů padaly hlavy,“ doplňuje Gazdík.

KARLOVARSKÝ KRAJ MÁ NOVOU KOALIČNÍ SMLOUVU.
NOVÝM HEJTMANEM MÁ BÝT PETR KULHÁNEK
Zástupci sedmi stran a uskupení (STAN, Piráti, Místní, SNK1, VOK, ODS a KDU-ČSL) 11. prosince odpoledne v Karlových Varech podepsali
novou koaliční smlouvu. Na k tomu účelu proběhlé tiskové konferenci zároveň se smlouvou přestavili i navrhované složení krajské rady
včetně hejtmana, kterým má být podle dohody Petr Kulhánek (KOA). Jejich volba proběhne na pondělním krajském zastupitelstvu.
Samotná smlouva není příliš obsáhlá. „To, co je na nní podstatné, je to, že zdůrazňuje partnerský přístup vztahů. Obsahuje i blokační
pojistku, aby nemohl být kterýkoli ze subjektů upozaděn. Nepředpokládám, že by byla nějak přehnaně využívána. Vždy je nutné dojít ke
kompromisu v dohodovacím řízení,“ zdůraznil k obecnému rámci smlouvy Petr Kulhánek. Zároveň také zmínil, že při její tvorbě se vycházelo z rámce, se kterým měl zkušenosti při svém předešlém působení na karlovarském magistrátu, a že ona blokační pojistka nemusela
být za tu dobu nikdy použita.
Podoba krajské rady
V devítičlenné krajské radě zasednou Jan Bureš (ODS) jako první náměstek, dalšími náměstky pak budou Vojtěch Franta (Piráti) a Patrik
Pizinger (Místní). Radními budou také Dalibor Blažek (Místní), Jindřich Čermák (Piráti), Oľga Haláková (KDU-ČSL), Vít Hromádko (SNK1)
a Robert Pisár (STAN).
Uvolnění zastupitelé jsou celkem čtyři: Josef März (VOK), Pavel Čekan (Místní), Karel Jakobec (ODS) a Markéta Monsportová (Piráti). Koaliční partneři se dohodli, že funkci předsedy finančního výboru obsadí Martin Kalina (Piráti) a funkci předsedy kontrolního výboru přenechá
koalice opozici, konkrétně Martinu Hurajčíkovi (ANO).
V 45členném zastupitelstvu bude mít koalice 25 hlasů.

STAN ve Sněmovně
HNUTÍ STAN CHCE ZMĚNIT VLÁDNÍ NOVELU,
KTERÁ OHROŽUJE PRÁVO VEŘEJNOSTI
NA PŘÍSTUP K INFORMACÍM
Poslanci Starostů a nezávislých podpoří předloženou novelu
zákona o svobodném přístupu k informacím pouze v případě,
že bude odsouhlasen komplexní návrh, na kterém se podíleli
ve spolupráci s dalšími politickými stranami a organizací
Rekonstrukce státu.
„Vládní novela je útokem na svobodný přístup k informacím, jaký
naše země za třicet let nepamatuje. Návrh obsahuje významné
zásahy do práva na informace, aniž by prošly řádným meziresortním
řízením a povinným posouzením dopadů. Proto jsme s Rekonstrukcí
státu připravili komplexní návrh, který eliminuje všechny negativní
důsledky vládní změny,“ upřesňuje Oldřich Kužílek (STAN), expert
pro otevřenost veřejné správy.

výčtem. Je v souladu též se Směrnicí EU 2019/1024 ze dne
20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití
informací veřejného sektoru, zahrnuje i subjekt typu ČEZ,
2. upřesnění ochrany informací, které představují rovnost
zbraní v probíhajícím soudním nebo podobném řízení,
3. zlepšení návrhu na obranu před zneužitím zákona –
vymezuje úzce a předává vlastní rozhodnutí na nadřízený
orgán (§ 11a + 15),
4. upřesnění různých procesních aspektů, usnadňujících
vyřízení žádostí, např. běžnou anonymizaci osobních údajů,
okruh dotčených osob, které se musejí oslovit, nebo nahlížení
do spisu.

Komplexní pozměňovací návrh
k tisku 633 – vládní novela zákona o svobodném přístupu
k informacím
připravovaný ve spolupráci s Rekonstrukcí státu

Vypuštění
5. různá omezení přístupnosti informací, například zrušit
možnost poskytnout informaci o udělených pokutách (k § 10),
6. různá omezení aktivně zveřejňovaných informací, například
omezením doby zveřejnění, vyloučením údajů o příjemcích
zakázek,
7. různé formy prodlužování lhůt a procesních komplikací při
vyřízení, například pro odvolání (k § 16), pro prodloužení
lhůty ze závažných důvodů, zrušení možnosti podat stížnost
obyčejným e-mailem,
8. zavedení záloh na úhradu, které se ukazuje jako zbytečné
a příliš komplikující proces.

Vládní návrh má 39 novelizačních bodů. KPN vkládá 3 nové body,
pozměňuje (včetně drobných vypouštění) 12 bodů a vypouští 13
bodů. Některé změny a vypuštění jsou provázány – projevují se
ve více bodech.
Doplnění a úpravy
1. povinné subjekty – reakce na nález Ústavního soudu –
upřesnění pojmu „veřejná instituce“ demonstrativním

VLÁDA NESPLNILA, CO SLÍBILA.
PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU O 30 DNÍ JSME NEPODPOŘILI
Sněmovna v rámci mimořádného jednání hlasovala o dalším prodloužení nouzového stavu. Podle předsedy hnutí Víta Rakušana vláda nesplnila
to, k čemu ji Sněmovna zavázala. Předešlé týdny v nouzovém stavu vláda podle Starostů a nezávislých nevyužila k zavedení potřebných kroků,
kterými by ochránila nejrizikovější skupinu obyvatel, připravila strategii pro vakcinaci společnosti, navýšila kapacity testování či zefektivnila
trasování. Proto prodloužení nouzového stavu o třicet dní poslanci STAN nepodpořili.
Rozhodnutí vlády jsou podle předsedy STAN nadále zmatečná a argumentačně slabá. Systém PES ani přes výzvu poslanců nepočítá se situací
bez nouzového stavu a vláda tak nedodržuje přijatá usnesení Sněmovny.
„Vláda jen neustále slibuje, jak nouzový stav využije, ale nic z toho neplní. Ačkoliv se ministr zdravotnictví zavázal zveřejněním systému uvolňování, ve kterém nebude nutné být v nouzovém stavu, nestalo se tak. V současné chvíli je ale systém PES nastaven způsobem, že v každém
z jeho stupňů je nutné přebývat v režimu nouzového stavu. Nesouhlasíme s tím, aby se nouzový stav stal pro vládu běžnou záležitostí. Prodloužení o třicet dní proto nemůžeme podpořit,“ vysvětluje stanovisko hnutí předseda Vít Rakušan.
Dlouhodobým problémem, na který hnutí STAN upozorňuje, je nedostatečná komunikace ze strany vlády.
„Domnívám se, že vláda si nyní za svoji komunikaci, zmatky a neplnění závazků nezaslouží to, aby naše hlasy přispěly k opětovnému prodloužení
nouzového stavu na tak dlouhé období. Sněmovna má mít kontrolu nad činností vlády i v krizové době. Nemůžeme jim tu dát třicet dní k dispozici,
ať si ministři dělají, co chtějí. Obzvlášť, když vláda neplní své předchozí sliby a v řešení krize opakovaně selhává. Nedokázala si získat klíčovou
důvěru občanů, a místo aby je motivovala k dodržování pravidel, zavádí tvrdé restrikce a militantní přístup k lidem,“ dodává Rakušan.

STAN v Senátu
ČLENOVÉ SENÁTORSKÉHO KLUBU
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ POVAŽUJÍ DAŇOVÝ
BALÍČEK ZA NEZODPOVĚDNÝ PASKVIL,
KTERÝ NEMĚL VŮBEC VZNIKNOUT
Konec letošního roku se v Senátu
nesl v duchu jediného tématu,
a to tzv. daňového balíčku.
Návrh, který přišel z Poslanecké sněmovny, tedy sazby daně
na 15 a 23 procentech, zvýšení slevy na poplatníka na 34 tisíc
korun a nulové kompenzace výpadku příjmů obcím a krajům,
byl pro členy našeho klubu nepřijatelný. Z toho důvodu našemu
klubu připadal nejrozumnější návrh na zamítnutí této novely,
abychom neprohlubovali ještě více deficit našeho rozpočtu
o nějakých 130 miliard korun. Drtivá většina senátorů našeho klubu byla rozhodnuta hlasovat pro jeho zamítnutí, avšak
poté, co tento návrh neprošel, hlasovali jsme pro nejschůdnější
pozměňovací návrhy, které by snižovaly zásahy do veřejných
rozpočtů.
Jako velmi kompromisní se jevily pozměňovací návrhy přijaté ve
výborech. „Daňový balíček projednával hospodářský výbor, výbor
pro územní rozvoj a ústavně-právní výbor. Ve všech třech prošel
v zásadě shodný, resp. velice podobný pozměňovací návrh, který
odstraňuje zdanění prodeje cenných papírů nad 20 miliard korun,
zvyšuje daňovou slevu na poplatníka na částku 27 840 korun, ale
především snižuje zásah do daňových příjmů krajských a obecních
samospráv v rámci RUD, což je pro nás zásadní,“ uvádí Zbyněk
Linhart, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí.

Finální podoba daňového balíčku, kterou prohlasovali senátoři
za ODS, TOP 09, KDU - ČSL, ANO a ČSSD, upravuje zvýšení slevy
na poplatníka tak, že se v roce 2021 a 2022 vždy zvedne o 3 tisíce
korun až na konečných cca 30 tisíc korun. Obce a kraje získají
alespoň 80% kompenzaci za své budoucí výpadky příjmů, přičemž výše daňových sazeb 15 a 23 procent zůstala zachovaná
tak, jak navrhli poslanci. Bohužel tento daňový balíček, kterému jsme nedokázali zabránit, tak bude mít dopad na veřejné
rozpočty v příštím roce 98,7 miliard korun, přičemž v roce 2022
to bude až 120 miliard korun.

Příprava na dobu pouhelnou
„Jsme si vědomi toho, že před Karlovarským krajem v následujících čtyřech letech stojí poměrně hodně zásadních
úkolů,“ řekl Kulhánek a za možná nejvýraznější z nich označil transformaci regionu na období útlumu těžby hnědého
uhlí. „Tu dobu čtyř let je třeba využít tak, abychom na to byli
připraveni nejen z pohledu vize a myšlenky, ale i z pohledu
připravenosti na všechny zásadní strategické projekty. Snahou bude čerpat maximální zdroje, které jsou k dispozici, ať
už v rámci národní úrovně nebo ze zdrojů Evropské unie,“
zdůraznil.

Aktuální priority
Prioritami pro nejbližší období bude podle budoucího hejtmana potýkání se se současnou covidovou situací a dále pak příprava rozpočtu na příští rok tak, aby byl na prvním lednovém
zastupitelstvu připraven ke schválení. Třetí prioritou je pak
oblast zdravotnictví; tam už je na příští týden domluveno jednání s představenstvem krajské nemocnice.

STAN v Senátu
U ZMĚN ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU MUSÍ PLATIT
PRAVIDLO DVAKRÁT MĚŘ, JEDNOU ŘEŽ
Ve středu 9. prosince se poprvé v novém složení sešla Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury. V následujících dvou letech ji povede advokát a senátor
Zdeněk Hraba (STAN). Komise si během svého prvního zasedání určila priority, kterým se bude v tomto funkčním období
věnovat.
„Naše Ústava je účinná téměř 28 let a od té doby byla několikrát
měněna, bohužel ne každá změna však byla posunem k lepšímu. Proto by u změn ústavního pořádku mělo platit pravidlo
dvakrát měř, jednou řež,“ říká senátor a předseda komise Zdeněk Hraba.
Jako jeden z hlavních úkolů vnímá užší spolupráci se sněmovní ústavní komisí. „Na naše první jednání přišla i paní předsedkyně poslanecké Komise pro Ústavu Kateřina Valachová.
Spolu se shodujeme na tom, že veškeré ústavní změny musejí
naše komise společně pečlivě diskutovat,“ říká Hraba s tím, že
právě ve spolupráci obou komisí chce navázat na práci svého
předchůdce Jiřího Dienstbiera.
Komise se na svém zasedání zabývala prioritami na své další
funkční období. Mezi ty by podle předsedy Hraby měla s ohle-

dem na aktuální krizi patřit precizace ústavní úpravy krizových situací, a to ať už pro případ živelných, nebo zdravotních
katastrof. Dalším tématem má být i modernizace jednacího
řádu Senátu a prodloužení lhůty, během které se může horní
komora návrhy zákonů zabývat.
V současnosti je v různé formě projednávání 17 návrhů na
změnu ústavního pořádku, z nichž se nejvíce týká možnosti
zavedení celostátního referenda nebo ústavní ochrany vody.
Podán je také návrh na zavedení tzv. klouzavého mandátu
nebo návrh rozšíření Listiny základních práv a svobod o právo na obranu života i se zbraní v ruce, jehož spolupředkladatelem je i sám senátor Hraba.
Do práce komise promluví i sněmovní volby v příštím roce.
„Může se stát, že poslanci zvolení v příštím roce budou na
změny Ústavy nahlížet jinak. Ať už se ústavní priority poslanců posunou po volbách jakýmkoliv směrem, věřím, že Senát
bude i nadále pečlivě vykonávat svoji roli hlídacího psa našeho ústavního pořádku,“ doplňuje na závěr předseda Hraba.

JEDNACÍ SÁL SENÁTU ZDOBÍ BETLÉM Z PŘÍBRAMSKÉ VĚZNICE
V říjnu loňského roku jsem v Třebíči převzala záštitu nad odbornou konferencí s názvem „Kde se bere recidiva a jak na ni?“. Jednotlivé bloky
a workshopy expertů z vězeňské služby a neziskových organizací mě
vtáhly do nelehké a bohužel téměř neviditelné práce těchto lidí. Vystoupení vězeňské kaplanky paní Venduly Glancové z příbramské věznice mě
podnítilo k aktivitě a hledání cesty, jak pomoci. O měsíc později jsem
na pozvání paní kaplanky navštívila příbramskou věznici. Při prohlídce
vězeňských prostor jsem mimo jiné shlédla keramickou dílnu určenou
pro aktivity odsouzených a v ní byl čerstvě dokončený betlém pro kostel Svaté Hory u Příbrami. Dlouho jsem se nemohla odpoutat od tohoto
krásného a nebojím se říci uměleckého díla. Když jsem následně hovořila s odsouzenými, tak jsem jim děkovala za úžasný počin a zmínila jsem
se o mé touze jednou pořídit betlém do Senátu.
Nečekala jsem, že moje návštěva ovlivní odsouzené natolik, že se rozhodnou betlém pro Senát vytvořit. Když mi paní kaplanka v srpnu letošního roku telefonovala a oznámila mi, že betlém pro Senát bude na
konci září k vyzvednutí, nemohla jsem tomu uvěřit. Vzhledem k aktuální
situaci nebylo předání vůbec jednoduché. Poděkování zde patří paní kancléřce jednak za zajištění stromečku do Jednacího sálu, jehož zdobení jsem loňský rok iniciovala poprvé a troufám si říct, že se nám z toho
stala příjemná vánoční tradice, a také za organizaci převzetí betlému. Od 26. listopadu 2020 má tak Senát svůj první betlém, a to doslova
betlém s příběhem.
Ještě jednou děkuji všem, kteří stáli u jeho zrodu a které jsem měla tu čest potkat. Odvádí s odsouzenými veliký kus práce. Vyvést člověka
z temnoty na cestu světla, víry a naděje, je obrovský dar. Betlém je hmatatelným důkazem a darem jejich nikdy nekončící práce.
Více informací naleznete zde.
Hana Žáková, senátorka

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

KAŽDOROČNÍ BILANCOVÁNÍ
Tak tu máme zase konec roku. Měl by to
být čas postupného zpomalení, bilancování
a rozjímání nad tím, jaký ten uplynulý rok
vlastně byl. Zjistíme tak, že těch zpomalení
bylo vlastně hodně a že nyní už skoro není
jak více zpomalit. Přesto se domnívám,
že na krátké zamyšlení nad tím, co jsme
prožili, zažili, nebo co nás potkalo, si každý
čas určitě najde.
Na rok 2020 bude asi každý vzpomínat jako na rok covidu.
A to nemyslím, že by se mělo jednat o rok z čínského kalendáře,
přestože ten příměr není zase až tak vzdálen. Byl to rok ve znamení pandemie, různých omezení, nouzových stavů, vládních
nařízení, protiepidemických opatření, ale i nesplněných přání.
Pro mnohé možná i rok ztráty někoho blízkého, kamaráda nebo
kolegy. Přesto si myslím, že každý v něm přeci jenom najde něco
pozitivního. Něco, co se mu povedlo v osobním nebo pracovním
životě. Něco, co ho dokázalo rozesmát nebo zahřálo u srdce. I když
těch důvodů mohlo být letos přeci jenom méně. Opět se ale ukázalo, že my Češi, Moraváci a Slezané umíme v době ohrožení nebo
nouze táhnout za jeden provaz. Ta obrovská vlna solidarity, když
na jaře téměř všichni šili roušky, podíleli se na distribuci a rozvozu ochranných pomůcek, desinfekce nebo nákupů seniorům
a potřebným, to bylo něco, co člověku velmi často hrnulo dojetím
slzy do očí. Zjistili jsme, že naše zdravotnictví je ve velmi dobré
kondici a dokáže se vypořádat s každou nástrahou. Že máme hasiče, vojáky nebo policisty, kteří jsou schopni pomáhat i v činnostech, které nepatří mezi jejich každodenní chleba. Zkrátka, že jak
v dobách dobrých, tak především v dobách zlých se umíme semknout. Je totiž stokrát vyřčenou pravdou to, že nikdo jiný než my
obyčejní lidé, kteří se budeme chovat zodpovědně a ohleduplně
k sobě i ostatním, nedokáže nad pandemií vítězit.

Buďme hodní na všechny lidi, zvířata i
přírodu. Sledujme vánoční filmy a nestyďme
se u nich za slzy. Pozdravme co nejvíce zná
mých alespoň slovy, když to jinak nepůjde.
Šiřme dobrou náladu a ono se nám to vrátí.
Zkrátka užijme si Vánoc.

MUDr. Ivo Trešl,
senátor
Proto si v tomto čase dopřejme především pohodu, vyplněnou
příjemným sháněním milých věcí pro své blízké, děláním radosti našemu okolí, obdarováváním našich nejbližších. Těšme
se na věci nadcházející a užívejme si toho duchovního rozměru adventu a kouzla Vánoc. Sice se asi letos všichni nesejdeme
na tradičních vánočních jarmarcích či u rozsvěcování nazdobených vánočních stromů na náměstích. Je ale dobře, že čas
běží nezávisle na nás lidech, jinak by se totiž mohlo stát, že
se zastaví a už se mu nebude chtít rozběhnout. Buďme proto
na chvíli zase trochu romantičtí a zároveň optimističtí. Buďme hodní na všechny lidi, zvířata i přírodu. Sledujme vánoční
filmy a nestyďme se u nich za slzy. Pozdravme co nejvíce známých alespoň slovy, když to jinak nepůjde. Šiřme dobrou náladu a ono se nám to vrátí. Zkrátka užijme si Vánoc. A ty budou
takové, jaké si je uděláme.
To všechno bych vám všem chtěl popřát a zároveň bych vás
rád i v této době předvánoční chtěl poprosit o ještě chvilku
trpělivosti. Přestože občas nemusíme být úplně přesvědčeni
o správnosti nebo účelnosti některých opatření. Myslím, že
světlo na konci tunelu začíná být pomalu stále jasnější.
Veselé Vánoce.

ČAS ADVENTU

ZIMNÍ SEZÓNA PATŘÍ LYŽOVÁNÍ
V apelu na nejvyšší představitele naší země
zaznělo, aby rozhodnutí, kdy začne zimní
sezona na horách, učinili co nejdříve. Jsem
rád, že se bude v Česku lyžovat!
Vážení, rád bych se připojil s vinšováním. V současné situaci
musím konstatovat, že vymyslet přání je, ale i není jednoduché.
Vnímám tíživou ekonomickou situaci v souvislosti s pandemií
koronaviru a dopady opatření pro podnikatele na našem krásném území.
Je zřejmé, že vir zasáhne mnoho z nás. Proto vám přeji, aby nemoc, pokud proběhne, byla s co nejmírnějším průběhem, bez
trvalých následků. Abyste přečkali stávající období v pořádku.
Abychom se co nejrychleji vrátili do normálu.
Přeji nám všem, aby se letošní Advent a Vánoce staly symboly
návratu našich životů do běžného rytmu, aby se mnohým z nás
vrátil zavedený řád.
Já osobně se velmi rád jednou týdně propotím na hokeji nebo na
lyžích. Vždyť pravidelný sport je a měl by být životabudičem většiny z nás. Jako sportovce mě překvapilo rozhodnutí Vlády ČR,
která svým usnesením zakázala od 3. do 12. prosince 2020 užití
lyžařských vleků a lanových drah veřejností.
Jestliže od 3. 12. byly za jasně stanovených pravidel otevřeny
obchody, služby a restaurace, herny, sportoviště či koupaliště,
zoologické zahrady, muzea a galerie, děti se postupně vrátily do
školních lavic, změnily se návštěvní režimy u nejvíce ohrožených seniorů v zařízeních sociálních služeb, byly zrušeny zákazy nočního vycházení, prodeje v neděli a konzumace alkoholu
na veřejnosti, proč bylo zakázáno užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností ve volné přírodě?
Vždy je třeba pečlivě zvažovat konkrétní podmínky, které panují
v jednotlivých zemích. Výše uvedené rozhodnutí vnímám jako
vytvoření časového prostoru a snahu naší politické reprezentace
chovat se celoevropsky. Ve skutečnosti si však každá země určí
své priority a udělá po svém.
Lyžování je venkovní aktivita, lyžaři mají brýle, roušky, rukavice. Asociací horských středisek ČR byl vypracován mj. management front lyžařů čekajících na lanovky a vleky. Skiareály, hotely, restaurace a podnikatelé v českých horách mají zpracovány
odpovídající systémy a opatření k ochraně zdraví všech. Zrušeny
jsou „aprés-ski“, tj. veškeré volnočasové aktivity po lyžování.
S oblastní destinační společností pro turistickou oblast Krkonoše
– svazek měst a obcí jsme se připojili k iniciativě Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR, České unie cestovního ruchu a Asociace

Jan Sobotka,
senátor
horských středisek ČR se sdělením, že k uzavření lyžařských
areálů v období konce roku z důvodu nekontrolovaného šíření
pandemie Covid -19 není dost argumentů.
V apelu na nejvyšší představitele naší země zaznělo, aby rozhodnutí, kdy a jak začne zimní sezona na horách, učinili co nejdříve. Vždyť provozovatelé lyžařských areálů nemohou otevřít
střediska ze dne na den. Již začátkem prosince je začali připravovat, vyráběli technický sníh i s rizikem, že nebude potřeba,
nabírali sezónní zaměstnance apod. Informaci, že metodika
bezpečného chování na lyžích bude ministerstvy schválena,
a kdy ve skutečnosti začne provoz, potřebovali provozovatelé
co nejdříve.
Jsem rád, že Vláda ČR vyslyšela apel a rozhodla. Přeji všem spoluobčanům, národu lyžařů, aby si pohybu na čerstvém vzduchu
na českých horách ve zdraví užili. Prosím, dodržujte stanovená
pravidla bezpečného chování, buďte zodpovědní sami k sobě, ale
i lidem žijícím na horách, kteří pro vás veškeré služby zajišťují,
aby nedošlo ke zhoršení epidemické situace. Děkuji.

STARÁME SE

LISTOPAD 2020
CHCEME REZIGNACI MINISTRA
BRABCE ZA KAUZU BEČVA.
HLEDÁNÍ VINÍKA KATASTROFY
JE JEHO SELHÁNÍ
Zjištění Deníku Referendum naznačila, že při vyšetřování
kauzy otravy řeky Bečvy došlo k selhání institucí demokratického státu. Petr Gazdík proto vyzval ministra Richarda
Brabce k rezignaci a po ministru vnitra bude požadovat důkladné prošetření pochybení příslušných orgánů při vyšetřování celého případu.
„Je mou povinností udělat maximum, aby se našel viník
katastrofy a padaly hlavy za neschopnost celou kauzu
vyřešit,“ upozornil poslanec Petr Gazdík. Proto se sešel
s ministrem vnitra k informacím o dalším postupu a vypsal
stotisícovou odměnu za informace od svědků, které povedou k nalezení skutečného viníka otravy řeky Bečvy. Poslankyně STAN Jana Krutáková doplnila, že pokud ministr
nepřijme odpovědnost, ani nenalezne viníka, bude usilovat
o zřízení vyšetřovací komise Sněmovny, aby se zjistilo, kdo
je za selhání vyšetřovacích orgánů zodpovědný.

NENECHÁME KOMUNISTY
NARYCHLO PROTLAČIT LEX
DUKOVANY A OHROZIT TÍM
STRATEGICKOU BEZPEČNOST ČR
Plánované rozšíření jaderné elektrárny Dukovany, pokud
se bude realizovat, bude největší veřejnou investicí v dějinách ČR. Vítěz případného výběrového řízení bude České
republice partnerem na desítky let, a proto není možné, aby
bylo projednání rychlé a ve spěchu tak, jak to v Poslanecké sněmovně tlačí komunisté a SPD. STAN spolu s dalšími
stranami takovému kroku úspěšně zabránil.
„Považujeme za nepřijatelné, aby Poslanecká sněmovna
naslepo a ve spěchu souhlasila s nízkouhlíkovým zákonem,
který dláždí cestu stavbě jaderné elektrárny Dukovany II
bez řádného projednání na bezpečnostním výboru,” shodl
se Vít Rakušan s předsedy dalších opozičních demokratických stran.

ODSTRANILI JSME ZBYTEČNOU
ZÁKONNOU VÝJIMKU ŠITOU NA
MÍRU ANDREJI BABIŠOVI
„Podařilo se nám napravit zákon o evidenci skutečných
majitelů – tedy že odpovídá evropské legislativě. To znamená odstranění zbytečné výjimky přidané naší vládou, že
se Andrej Babiš jako člověk mající vliv na Agrofert, tedy
podnik, který v České republice čerpá obrovské dotace,
nemůže schovávat jako jeho konečný beneficient za legislativní výjimku a vykrucovat se z vlastního střetu zájmů,“
upozornil předseda hnutí Vít Rakušan.
Problematické ustanovení bylo jiným pozměňovacím návrhem vyňato a my teď můžeme jen doufat, že do budoucna bude legislativa zpřesněná a hlavně - že se bude vykládat tak, jak má. Tedy, už nebude žádné chození za dveře,
protože bude vše jasné i po právní rovině.

BRÁNÍME NEZÁVISLOST ČESKÝCH
VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ
Rada České televize odvolala dozorčí komisi bez udání důvodu, načež rezignoval předseda Rady ČT již po půl roce
ve funkci. Dění v Radě České televize je po letošní dovolbě nestandardní a Petr Gazdík ihned otevřel téma na volebním výboru Sněmovny, kde chce, aby se tím zabývalo
i plénum.
Senátor STAN David Smoljak podpořil demonstrace na
obranu svobodných médií a celou záležitost zařadil na
program senátní komise pro sdělovací prostředky. Ta
přijala na základě dvou právních analýz usnesení, podle
něhož způsob odvolání dozorčí komise Radou ČT nebyl
v souladu se zákonem o České televizi, a to zejména pokud
jde o transparentnost, která je pro veřejnoprávní médium
klíčová.

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA
WWW.STARAME.SE

PARDUBICKÝ KRAJ

NAŠI LIDÉ
V PARDUBICKÉ KRAJI
MICHAELA MATOUŠKOVÁ,
krajská náměstkyně pro zdravotnictví
“Silné zdravotnictví potřebuje zaměstnance plné energie”
Starostka Řečan nad Labem a členka předsednictva STAN
Michaela Matoušková se po krajských volbách stala náměstkyní
hejtmana pro oblast zdravotnictví. To prochází v době
koronavirové pandemie zatěžkávací zkouškou. Kraj však vedle
zvládnutí nelehkého období čekají rekordní investice do nových
nemocničních pavilonů a technologií.
Oblast zdravotnictví byla vždy velice exponovanou a v současné
době to platí dvojnásob. S čím do funkce přicházíte?
Především přicházím s pokorou a úctou ke všem, kteří v době
koronavirové nákazy pracují v první linii. Do zdravotní
i ošetřovatelské péče jsou v Pardubickém kraji denně zapojeny
tisíce lidí, kteří zachraňují lidské životy a sami riskují. Sleduji
plné nasazení lékařů, sester a všech dalších zaměstnanců ve
zdravotnictví i v sociálních službách a mám pokoru před jejich
prací. Silné zdravotnictví potřebuje hlavně zaměstnance plné síly
a energie. Ti proto musí mít možnost svoji energii a sílu regenerovat.
Do přístrojů a budov ve zdravotnictví investujeme stále hodně, teď
potřebujeme investovat i do lidí, do fyzického a psychického zdraví
našich zaměstnanců.

Mými prioritami je více rozšířit paliativní péči pro těžce nemocné
pacienty v jejich domácím prostředí, a to znamená prohloubit
spolupráci v oblasti zdravotně-sociálního pomezí. Určitě budu
pomáhat rozvíjet dostupné a kvalitní zdravotnické služby
poskytované rovnoměrně po celém našem kraji, pomáhat budovat
dobré jméno a důvěru v naše nemocnice a další zdravotnická
zařízení. Tím hlavním předpokladem je spokojenost personálu,
která závisí na vztazích, komunikaci a informovanosti uvnitř
zdravotních zařízení, a na to peníze nepotřebujeme. Když spolu
budeme více mluvit, posílíme důvěru mezi sebou, což bude mít
jistě i pozitivní vliv i na vztah s pacienty.

HANA ŠTĚPÁNOVÁ,
předsedkyně majetkové komise
Bývalá krajská radní pro regionální rozvoj, evropské fondy
a inovace bude pro Pardubický kraj i nadále pracovat, a to jako
předsedkyně majetkové komise.
Jak byste zhodnotila uplynulé čtyřleté období ve funkci radní
Pardubického kraje? Na co se nejvíce těšíte v nové pozici?
V předešlém volebním období jsem za STAN byla členkou Rady
Pardubického kraje. Byla to práce, ve které jsem mohla využít
své předchozí čtrnáctileté zkušenosti starostky obce Morašice
a místopředsedkyně Mikroregionu Litomyšlsko. Práce radní mne
velmi bavila, měla jsem radost, že přináší své ovoce do celého
kraje. Peníze z EU přes odbor rozvoje plynuly do středních škol, do
nemocnic, do sociálních zařízení, do modernizace silnic II. třídy,
do kultury a i do rozvojových měkkých projektů. Za čtyři roky se
podařilo využít nebývalé množství peněz z fondů Evropské unie
ve prospěch spravovaného území. Za to patří velké poděkování
všem úředníkům z krajského úřadu, kteří se jakkoli podíleli.
V současné době jsem jednou ze čtyř zastupitelů Pardubického
kraje za STAN. Účast budu mít v majetkové komisi rady jako
neuvolněná předsedkyně. Jsem ráda, že je to opět práce pro lidi
a pro území našeho krásného kraje. Práce, která má smysl.

PARDUBICKÝ KRAJ
OLDŘICH KOBLÍŽEK,
předseda krajského výboru pro životní
prostředí, venkov a zemědělství
Starosta obce Vraclav a bývalý člen Zastupitelstva Pardubického
bude v nadcházejícím čtyřletém období vykonávat funkci předsedy
krajského výboru pro životní prostředí, venkov a zemědělství.
Jaké jsou vaše další cíle a preference jako zastupitele pro
zemědělství, venkov a zemědělství?
Nechci nečinně přihlížet a čekat, až bude pozdě, až z kohoutků
poteče jen tolik vody, kolik nám jí zahraniční provozovatelé našich
vodních zdrojů a vodovodů dovolí spotřebovat, a až bude tak
drahá, že se budeme bát umýt i nádobí. Navrhnu zákonodárnou
iniciativu pro návrat zdrojů vody do rukou českých obcí a měst.
Chci přispět k realizaci účinných opatření pro zadržení vody
v krajině, pro vyšší absorpční schopnost zemědělské půdy. Chci najít
a prosadit motivace pro vlastníky půdy a zemědělce ke správnému
zacházení s půdou, aby plnila svoji funkci. Jako jednu z možností
vidím rozvrstvení daní ze zemědělské půdy podle pěstovaných
plodin – zhodnocujících nebo znehodnocujících půdu.
Mým cílem je i provázanost Pardubického kraje s obcemi a městy,
vzájemná informovanost o potřebách a problémech v daných
územích pro lepší součinnost při rozvoji méně prosperujících částí
kraje. Inspirují mě i vlastní zkušenosti a poznatky, proto se budu
po kraji dobře dívat. Při řešení problematiky kraje mám v úmyslu
jít cestou, stejně jako v minulém volebním období, návštěvami

výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva
Pardubického kraje zajímavých míst, kde jsou dobře vyřešené
problémy s krajinou, přírodou, vodou, povodněmi, suchem,
odpady a dalšími záležitostmi a jejich propagování na území kraje.

JIŘÍ HÁJEK,
místopředseda krajského výboru
pro dopravu a dopravní obslužnost
Doprava, dopravní obslužnost a stavitelství. To jsou mé priority
v rámci mého zastupitelského mandátu na Pardubickém kraji a je
pro mě ctí a závazkem, že budu moci spolurozhodovat o budoucnosti
dopravy. Vždyť z našeho regionu vzešly významné dopravní
osobnosti: první český aviatik Jan Kašpar, stavitel a projektant
železnic Jan Perner nebo vynálezce lodního šroubu Josef Ressel.
Mým cílem a prioritou jsou kvalitní dopravní komunikace
v Pardubickém kraji, což souvisí s adekvátními financemi na jejich
opravy, které chci prosadit. Rád bych se jako zástupce STANu stal
v rámci dopravního výboru jakýmsi „ombudsmanem“ pro starosty
měst a obcí, tj. chci shromažďovat jejich podněty a připomínky
k dopravní problematice a předkládat je následně s řešením do
výboru. Zlepšit komunikaci - to je jeden z hlavních cílů mé práce.

Přejeme vám krásné svátky vánoční,
především zdraví vám i vašim rodinám
do nového roku 2021.
STAN v Pardubickém kraji

