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Jsem
zastupitel/ka!
Ministerstvo vnitra připravilo publikaci
pro nové zastupitele obcí „Jsem
zastupitel/ka“. Publikace nabízí
především novým zastupitelům
a zastupitelkám praktickou pomůcku pro
základní zorientování se v problematice
výkonu funkce zastupitele obce
a fungování správy obce. Užitečná ale
bude i pro ostatní zastupitele.
Nebojte se tuto základní kuchařku šířit
mezi své kolegy z řad hnutí i zastupitele.
Příručku najdete ke stažení zde.

TAKÉ ČTĚTE:
Souhrnné informace
k zastropování energií
str. 5

SNĚMOVNOU PROŠLA
NOVELA STÁTNÍHO
ROZPOČTU
Poslanci na mimořádné schůzi schvalili
v závěrečném třetím čtení novelu státního rozpočtu pro rok 2022. Ta pracuje
s navýšením schodku státního rozpočtu
na 375 miliard korun. Novela počítá se
schválením i dvou navržených změn, které se pojí s přímou pomocí lidem, firmám
i veřejnému sektoru například s cenami
energií. Vyrovnané veřejné finance jsou
i nadále jednou z našich priorit při tvoření
rozpočtů na další roky.
„V současné situaci, kdy celá Evropa čelí
válce na Ukrajině a jejím přímým dopadům i na naši zemi, ale nevidím jiné řešení. Strukturální deficit přijde na pořad
dne v následujících letech. Výdaje, které

souvisí s navyšováním rozpočtu, jsou
primárně věnovány na pokrytí dopadů
energetické krize pro naše občany a firmy. Když budu jmenovat nejvýznamnější položky - jedna se o energetický tarif
plus 16,8 miliard, pomoc uprchlíkům
plus 10 miliard, nákup zemního plynu
do zásob 8,5 miliardy a valorizace penzí
7,8 miliardy. K té poslední položce připomínám, že v letošním roce jsme penze
zvýšili v průměru o 2500 korun. V lednu plánujeme další navýšení v průměru
o 850 korun,” uvedl předseda sněmovního rozpočtového výboru a poslanec
STAN Josef Bernard.

MIGRACE MÁ JEDINÉ ŘEŠENÍ: SPOLEČNÉ
Letos překonaly statistiky nelegální migrace neslavný rekord z roku 2015. Nárůst nelegální migrace sledovala policie už v průběhu
roku, v létě pak došlo k další eskalaci a bylo zjevné, že pašeráci lidí si Česko a Slovensko vybrali jako vhodnou trasu pro migraci lidí
putující k nám přes Balkán. Co s tím?
Ačkoliv nejsem „člověk hranic“ – a už vůbec ne hranic zavřených nebo neprostupných – a ačkoliv Schengenský prostor a možnost
volně se v jeho rámci pohybovat považuji za jeden z největších výdobytků našich i evropských nejmodernějších dějin, musel jsem
na konci září, po řadě předchozích kroků, sáhnout k řešení krajnímu a dočasně zavést kontroly na hranici mezi Českou republikou
a Slovenskem. Byl to zřejmě jeden z mála, ne-li jediný způsob, jak zamezit tomu, aby vůči nám stejné opatření uplatnilo Německo,
což by dál poškodilo naši těžce zkoušenou ekonomiku.
(Pokračování na str. 2)

STAN A MIGRACE

MIGRACE MÁ JEDINÉ ŘEŠENÍ:
SPOLEČNÉ
(pokračování ze str. 1)
Celkem teď kontrolujeme 27 hraničních přechodů a 251 km zelené hranice.
Ke znovuzavedení kontrol jsme přistoupili až poté, co předchozí jednání na úrovni policejních prezidentů i ministrů vnitra
ČR a SR nevedla ke kýženému cíli – tedy k takovým opatřením
na slovenské straně hranice, která by intenzitu proudu migrantů mířících do ČR snížila. Kontroly jsme zavedli nejprve na deset dní, jak nám to ukládá Schengenský kodex, po deseti dnech
jsme byli nuceni je prodloužit o měsíc a na konci října, přestože dopad kontrol už začínáme zřetelně vidět, jsme se rozhodli
opatření prodloužit o další měsíc. Od zavedení opatření až do
25. 10. jsme zkontrolovali 440 185 osob, 1138 osobám jsme odepřeli vstup na území ČR, 5137 osob jsme zajistili a zadrželi jsme
také 73 převaděčů, tedy lidí, kteří na často zoufalé situaci migrantů vydělávají. Důsledně také uplatňujeme readmise, tedy
navracení migrantů do bezpečné země, odkud k nám přišli,
a nevpouštíme na naše území lidi, kteří k tomu nemají oprávnění. Vyslali jsme zkrátka jasný signál, že přes naše území cesta
do Evropy nevede.
Chci zdůraznit, že pro lidi, kteří sem po tzv. „balkánské trase“
přicházejí, není ČR cílovou stanicí. Zvýšená migrace ani nevedla ke zhoršení bezpečnostní situace nebo zvýšení kriminality.
Přesto jsme se k problému postavili čelem, jako vláda, která dbá
na bezpečí vlastních lidí a je spolehlivým partnerem dalším
členským zemím EU.
Tolik tedy k situaci na česko-slovenské hranici.
Problém nelegální migrace do EU ovšem nevzniká na česko-slovenské hranici, a také ho tam nelze efektivně vyřešit. Tady
řešíme už pouze důsledky. I proto jsem v uplynulých týdnech
věnoval obrovitánské množství energie a času tomu, abych
coby ministr vnitra předsednické země aktivně tuto věc řešil. Poslední rada ministrů vnitra EU měla jedno jediné téma:
právě migraci. Shodli jsme se, že jediným receptem je společný postup EU – jednání se zeměmi původu, posílení Frontexu,
lepší ochrana vnějších hranic, přísnější postihy pro převaděče
a tlaku na to, aby země mimo EU dodržovaly mezinárodní do-

Nejsem člověkem hranic. Abychom si ale
mohli skutečně naplno užít svobodného
pohybu v rámci Evropské unie, tohoto
prostoru „bez hranic“, je potřeba důsledněji
střežit, kdo a za jakých okolností do tohoto
bezpečného prostoru vstupuje.
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VÍT RAKUŠAN,
předseda hnutí

hody. A navrhli jsme konkrétní kroky. Sám jsem se byl podívat
tam, kde problém migrace pociťují nejpalčivěji. Kypr a Řecko
jsou v první linii a považuji za naši povinnost jim s ochranou
evropské hranice i zvládáním azylového řízení pomoci: penězi, nasazením policistů a především zlepšováním fungování
Frontexu. Intenzivně také jednám se zeměmi západního Balkánu, nezbytnou součástí boje s nelegální migrací je totiž harmonizace jejich vízové politiky se zeměmi EU.
Jak už jsem řekl, nejsem člověkem hranic. Abychom si ale mohli skutečně naplno užít svobodného pohybu v rámci Evropské
unie, tohoto prostoru „bez hranic“, je potřeba důsledněji střežit,
kdo a za jakých okolností do tohoto bezpečného prostoru vstupuje. Skutečně účinná pomoc na vnější hranici EU nám umožní
vnitřní hranice mezi státy Unie opět vnímat jen jako čáry na
mapě, které nás nijak neomezují v cestách za prací a obchodem,
za kulturou, zábavou nebo za vzděláním. A to je Evropa, v jaké
bych si přál žít.

STAN A MIGRACE

PETR LETOCHA:
ČESKO NEJVÁŽNĚJŠÍ MIGRAČNÍ KRIZI
VE SVÉ HISTORII ZVLÁDÁ
Česká republika je velmi důležitou tranzitní zemí pro organizované skupiny převaděčů,
které profitují z nelegálního převozu migrantů. Právě skrze Česko se v posledních
měsících migranti, kteří za převoz zpravidla platí nemalé poplatky, pak dále dostávají
do severní a západní Evropy.
Je třeba si na rovinu říci, že se jedná o nejvážnější migrační krizi v historii ČR, a to i když bereme v potaz tu docela
nedávnou v roce 2015. Ministerstvo vnitra ji však i díky
obnoveným kontrolám na hranicích zvládá velmi dobře.
Na hladký průběh přechodu dohlížejí jak policisté, tak
vojáci Armády ČR. Hranice v jednu chvíli střeží 80 vojáků
a celkově je jich na pomoc vyčleněno 320, což významnou
měrou přispívá k naplnění cíle obnovených hraničních
kontrol. Příslušníci Armády a bezpečnostních sborů se
totiž zasloužili o to, že se k 9. říjnu podařilo zachytit téměř
dva tisíce nelegálních migrantů a bylo zadrženo kolem
padesáti převaděčů.
Všechny tyto úspěchy jsou důkazem, že obnovené hraniční kontroly mají smysl. Nápor migrantů však neustává,
a tak se ministerstvo rozhodlo prodloužit původní termín ukončení hraničních kontrol o 20 dnů, který se tímto
posunul z 8. na 28. října.
Důsledná práce ministerstva má pro mě ještě jeden cenný
aspekt – opozičním stranám, především SPD, se nepovedlo ve společnosti opět vyvolat strach z obrazu migrantů,
kteří přijeli do ČR krást, rabovat a znásilňovat. Svědky
této zavrženíhodné rétoriky jsme byli nuceni být právě
během předchozí migrační krize, která svým rozsahem
paradoxně nedosahovala takové velikosti jako ta nynější. Je důležité si uvědomit, že teď ani tehdy nebyla cílem
migrantů a značného počtu válečných uprchlíků Česká
republika. Byly to především země, jejichž azylová politika k nim byla přívětivější. Tím spíš to nikoho neopravňuje k tomu, aby ve společnosti rozdmýchával xenofobní
nálady a strašil méně mediálně gramotné spoluobčany.
Dobrou zprávou však je, že se podle dosavadních informací kriminalita v důsledku přílivu migrantů nezvýšila.
Petr Letocha,
poslanec
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STAN A ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ

MÁME ZA SEBOU
POLOVINU PŘEDSEDNICTVÍ
Začátkem října vstoupilo české
předsednictví do druhé poloviny. Během
té první rezonovala hlavně témata
spojená s ruskou invazí na Ukrajinu.
Ze dvou mimořádných Rad pro energetiku vzešla společná evropská opatření řešící energetickou krizi, kterou vyvolalo Rusko snížením dodávek plynu do Evropy. Členské státy odsouhlasily poskytnutí finančních prostředků Ukrajině, prodloužení
protiruských sankcí nebo pozastavení dohody, která zjednodušovala Rusům získání víz pro cesty do EU.
Zmírnění dopadů cen energií
Ministři pro energetiku se na konci září dohodli na dočasných
opatřeních, která přispějí ke snížení cen elektřiny pro domácnosti a malé a střední podniky. Dohoda zavádí povinné pětiprocentní omezení spotřeby elektřiny ve špičce, které automaticky
povede ke snížení ceny. Nebude totiž potřeba tolik využívat nejdražší zdroj pro výrobu elektřiny, kterým je v tuto chvíli zemní
plyn. Členské státy se dohodly na zastropování zisků výrobců
elektřiny s nízkými náklady, kteří těží z aktuálně vysokých cen
plynu. Nadměrné zisky půjdou na pomoc domácnostem a malým a středním podnikům. V rámci solidárního příspěvku
budou využity zisky firem, které podnikají v sektoru fosilních
paliv. Tento balíček je konkrétním krokem EU, jak pomoci členským státům při řešení současné energetické krize. Další návrhy, které pomohou obyvatelům a podnikům, včetně průmyslu,
by měla Evropská komise představit v nejbližší době. České
předsednictví pak bude pokračovat v co nejrychlejším tempu
vyjednávání a přijetí dalších kroků, které povedou ke snížení
dopadů vysokých cen energií na všechny obyvatele EU.
Další opatření proti Rusku a finanční pomoc Ukrajině
Už na neformálním jednání v Praze na konci srpna se ministři
zahraničí členských zemí EU shodli, že je potřeba ztížit Rusům
získávání víz v členských zemích. Výsledkem bylo zastavení
takzvané dohody o vízové facilitaci, která občanům Ruské federace umožňovala snazší proces. O pozastavení dohody formálně rozhodla Rada EU 9. září. Prakticky to znamená, že dostat víza do kterékoli země EU bude nyní pro Rusy nákladnější
a administrativně náročnější.
V polovině září členské státy odsouhlasily prodloužení sankcí
o dalších šest měsíců vůči 1 206 ruským občanům a 108 subjektům, které jsou spojeny s ruskou agresí na Ukrajině. Jedná se
například o úplný zákaz vstupu na území EU, zmrazení majetku nebo zákaz zpřístupnění finančních prostředků.
České předsednictví stálo u rozhodnutí o další makrofinanční
pomoci Ukrajině ve výši 5 miliard eur ve formě výrazně zvýhodněných dlouhodobých půjček. Jedná se o další část z balíku
celkem 9 miliard eur, který EU Ukrajině přislíbila v květnu.
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MIKULÁŠ BEK,

ministr pro evropské záležitosti

První miliardu schválili ministři už v červenci, předsednictví
bude dál pracovat na co nejrychlejším poskytnutí zbylých 3
miliard. Válkou zasažená země použije finanční prostředky na
běžný provoz státu, například zajištění chodu úřadů, škol nebo
nemocnic.
Pomoc Ukrajině byla hlavním bodem také na agendě ministrů
zemědělství EU, ke kterým se osobně připojil ukrajinský protějšek Mykola Solskyj. Ministři jednali především o zlepšení
kapacity vývozu ukrajinské zemědělské produkce, zejména
obilovin.
Neformální Rady v Praze
V Praze pokračovala série neformálních Rad. Na zářijových
zasedáních se setkali postupně ministři odpovědní za politiku soudržnosti, zdravotnictví, ochranu spotřebitele, finance
a zemědělství. Témata ekonomických důsledků ruské vojenské
agrese vůči Ukrajině, implementace Evropského plánu boje
proti rakovině nebo potravinového zabezpečení budou v příštích měsících také na programu formálních jednání v Bruselu.
České předsednictví v Radě EU není jen o politických jednáních, ale má rovněž bohatý kulturní program. V Praze i Bruselu se v září uskutečnila celá řada kulturních a doprovodných
akcí, například zahajovací koncert v Bozaru a benefiční koncert pro Ukrajinu, přehlídka českého designu a setkání s českou literaturou nebo představení Dejvického divadla a koncert
pro Evropu na hladině Vltavy.

STAN A ENERGETIKA

INFORMACE K CENOVÉMU STROPU
NA ENERGIE, KTERÝ ZAČNE PLATIT 1. 1. 2023
Vážení členové
a registrovaní příznivci hnutí Starostové a nezávislí,
rádi bychom vás informovali o tom, jak naše vláda prozatím
vyřešila problém enormně vysokých cen energií, který je jedním z důsledků ruské agrese na Ukrajině. Prosím, rozšiřte tyto
informace mezi všechny, komu mohou být užitečné.
Vzhledem k nekontrolovanému růstu cen energií, jehož jsme byli
v uplynulých týdnech a měsících svědky, se naše vláda rozhodla zavést zastropování cen energií. Cenový strop bude platit od
1. 1. 2023 a nahradí v současnosti platný úsporný tarif, jehož pozitivní dopady do výše záloh vidí velká část domácností již nyní.
Kolik budou energie stát? Ceny elektrické energie budou zastropovány na úrovni 6,05 Kč (včetně DPH, bez poplatků; cena bez

ČASTÉ OTÁZKY:
Co když mám momentálně spotovou cenu?
Pokud aktuálně máte tzv. spotovou cenu, máte
možnost svou smlouvu okamžitě vypovědět a do 30
dnů přejít na standardní smlouvu bez spotové ceny.
Tak se ochráníte před vysokými cenami ještě letos.
V roce 2023 pak přejdete na zastropovanou cenu.
Končí mi kontrakt. Jako starosta potřebuji
nasmlouvat energie pro obec už nyní. Co mám dělat?
Nezapomínejte na povinnosti vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Především u soutěží v režimu
podlimitních a nadlimitních zakázek doporučujeme
začít s poptáním včas. Pokud dostanete nabídku, která
převyšuje stanovený cenový strop, stát bude tu část ceny,
která strop přesahuje, hradit od 1. 1. 2023 za vás. Doporučujeme neuzavírat smlouvy na dobu delší než jeden rok.
Jak obcím pomůže státní obchodník?
Státní obchodník bude v budoucnosti zajišťovat
dodávky energií pro veřejnou sféru. Aktuálně už
problémy obcí s energiemi řeší jednak zastropování
cen, jednak již zmíněná kontraktační povinnost.
Pokud vaše obec odebírá více než 630 MWh plynu,
kontraktační povinnost se na vás již nevztahuje.
V takovém případě buď dostanete nabídku od
standardního obchodníka, a to se zastropovanou
cenou, nebo – pokud nabídku od běžného obchodníka
nedostanete – vám pomůže právě státní obchodník.
Další informace získáte na infolince 1212, kterou
provozuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, nebo na
webu www.energiezamene.cz.
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LUKÁŠ VLČEK,

1. místopředseda STAN
DPH a bez poplatků bude činit 5 Kč). Cena plynu bude zastropována na úrovni 3,03 Kč (včetně DPH, bez poplatků; cena bez DPH
a bez poplatků bude činit 2,50 Kč). To znamená, že zákazníci zaplatí dodavatelům maximálně tuto cenu, nad rámec cenového
stropu bude hradit náklady dodavatelům stát. Dobrou zprávou je,
že i pro rok 2023 je spotřeba elektrické energie osvobozena od poplatku za obnovitelné zdroje energie (OZE) ve výši 495 Kč/MWh.
Pro koho strop platí? V případě elektřiny pro všechny odběratele na nízkém napětí platí strop na celou spotřebu (100 %), stejná
je situace pro spotřebitele na vysokém a velmi vysokém napětí,
které jsou veřejnými zadavateli (typicky samosprávy, jejich příspěvkové organizace, školy, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, u malých a středních podnikatelů je zastropováno
80 procent spotřeby. V případě plynu mají kompletní spotřebu
zastropovanou domácnosti a maloodběratelé (do 630 MWh/
rok) a vybraní střední a velcí odběratelé (samosprávy, jejich
příspěvkové organizace, školy, poskytovatele zdravotních a sociálních služeb). Malí a střední podnikatelé mají zastropováno
80 procent spotřeby. Detaily najdete v samostatné příloze.
Vláda navíc zavádí tzv. kontraktační povinnost. Ta znamená,
že nikdo nezůstane bez dodávek energií: v případě, že se firmě nebo například obci nepodaří získat nabídku od žádného
obchodníka, dostane se (podobně, jako je tomu dnes u domácností) do režimu dodavatele poslední instance (DPI), který je
povinen nabídnout energie za zastropované ceny.

STAN VE SNĚMOVNĚ

ROK VE SNĚMOVNĚ
VE ZNAMENÍ VÁLKY
A NÁSLEDNÉ
ENERGETICKÉ KRIZE
První rok v Poslanecké sněmovně byl
jednoznačně ve znamení ruské války na
Ukrajině a s ní spojené energetické krize.
Putinovy tanky a rakety zasáhly Ukrajinu
24. února 2022, na válku se západem se
v podobě prázdných zásobníků s plynem
a spekulacemi na trhu s cenami energií však
Kreml připravoval již dlouhé měsíce předtím.
Vysoké ceny energií otřásají společenským smírem v jednotlivých evropských zemích a dávají prostor různým extremistům
a dezinformátorům, kteří inklinují k Rusku. Právě extremisté
a dezinformátoři nahlodávají jednotu evropských národů bojovat s imperiální ruskou politikou a vyvolávají zcela pomýlený
dojem, že se má s Ruskem vyjednat mír a pak nastane všeobecné blaho. Nenastane.
Vládní většina v Poslanecké sněmovně bojuje s vysokými cenami energií všemi dostupnými prostředky od prvních momentů, kdy ceny plynu a elektřiny vystřelily příliš vysoko. Nezapomínáme ani na to, že nás trápí rekordní míra inflace, která
velkou měrou pramení právě z rozhazovačné politiky předchozí vlády. Navýšili jsme proto příspěvky na bydlení a příspěvky
na pomoc v hmotné nouzi. V létě jsme zavedli tzv. úsporný tarif,
který pomohl snížit zálohy na energie a zlevnit účty za energie o 10-20 %. Našemu ministrovi Jozefu Síkelovi se podařilo
zajistit dostatek plynu v zásobnících. Nikdo tak nebude trpět
nedostatkem. V září přistoupila naše vláda k zastropování cen
energií. Ceny elektrické energie budou zastropovány ve výši
6,05 Kč za kWh a cena plynu ve výši 3,03 Kč za kWh. Průměrná česká domácnost tak ušetří desítky tisíc korun ročně oproti
stavu, kdyby k zastropování cen nedošlo. Vláda také pokračuje
v hledání celoevropského řešení, které bude pro zvládnutí této
krize nezbytné.
Já sám jsem podal dva pozměňovací návrhy, které pomohou
překonat tuto krizi. První se týká změny liniového zákona, abychom dali patřičnou prioritu výstavbě teplárenské sítě, v tomto
konkrétním případě výstavbě teplovodu z jaderné elektrárny
Dukovany do Brna. Chceme totiž odpadním teplem zásobovat
naši moravskou metropoli a tím snížit její energetickou spotřebu tepla z fosilních paliv. Druhý pozměňovací návrh se týká
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návrhu rozpočtu, kdy jsem spolu s ostatními navrhl, aby bylo
alokováno dalších 30 miliard na podporu firmám s vysokými
cenami energií a 8 miliard na podporu domácnostem. Jedná
se o mimořádný krok ve zcela mimořádné situaci, který má
ochránit české firmy a průmysl.
Věřím, že všechna tato opatření nám aktuální krizi pomohou
snáze překlenout a že u toho zachováme sociální smír. Je potřeba však myslet na budoucnost a činit takové kroky, aby nás
již Rusko a ani nikdo jiný nemohl v budoucnu takto ohrožovat.
Cestou je posilování energetické soběstačnosti. Proto potřebujeme budovat obnovitelné zdroje energie, které budou nejen
ekologicky, ale především ekonomicky výhodné. V Poslanecké
sněmovně jsme schválili první krok, který odstraní zbytečnou
administrativu a pomůže lidem budovat na svých domech
obnovitelné zdroje elektřiny. Nově nebude potřeba stavební
povolení na obnovitelné zdroje až do výkonu 50 kWp – což jen
pro představu je výkon slunečních panelů na střeše budovy
velikosti průměrného kravínu. Dále pracujeme na rozvoji komunitní energetiky, tedy aby výrobci energie z obnovitelných
zdrojů mohli přebytečnou energie prodávat do sítě. V následujících dvou letech pak bude předložena kompletní novela energetického zákona.
Rád bych na závěr poděkoval všem, kteří pracují na tom, abychom tuto krizi zvládli a vyšli z ní silnější a energeticky samostatnější, než jsme byli před ní.

STAN VE SNĚMOVNĚ

MARTIN EXNER:
RUSKO JE
TERORISTICKÝ STÁT
Ruská válka na Ukrajině, podle Putina
několikadenní „speciální vojenská operace“,
trvá už osm měsíců. Zdá se, že vzhledem
k ukrajinské hrdinné obraně a naopak
neschopnosti ruské armády zvolilo Rusko
novou taktiku. Raketové útoky a útoky dronů
na civilisty v centrech velkých měst. Mají
vystrašit civilisty svojí nepředvídatelností
a zlomit ukrajinskou morálku.
Rusko současně systematicky ničí ukrajinskou infrastrukturu, zejména elektrárny, včetně jaderných, rozvodny, vodojemy
a podobně, aby ukrajinskému obyvatelstvu zkomplikovalo běžný život. Záměrem Ruska je unavit Ukrajince, aby byli náchylní
přijmout mír za ruských podmínek a vyvolat další uprchlickou
vlnu do Evropy. Tím zatížit evropský sociální systém, sociální
smír a soudržnost. Na rozdíl od výbuchu na Kerčském mostě,
který je z vojenského hlediska důležitou zásobovací trasou
z Ruska na Ukrajinu, jsou útoky na civilní budovy velkých měst
vojensky bezvýznamné.
Toto je hanebnost, kterou Rusku civilizovaný svět po mnoho
desetiletí nezapomene. Rusko tak opakovaně potvrzuje, že je
teroristický stát.
Zatímco dosud si mohl někdo myslet, že masakry civilistů a masové hroby v Buči nebo v Izjumu mohly být aktivitami sadistických jednotlivců nebo velitelů, po koordinovaných raketových
útocích je snad už všem jasné, že jde o ruskou válečnou strategii. Ostatně se tím Putin a jeho generálové ani netají. Otevřeně
mluví o zničení Ukrajiny a ukrajinského národa, který podle
nich neexistuje.
Tato taktika se Rusku dosud vyplácela. Hitler i Stalin začínali
II. světovou válku se stejným cílem. Získat území a poddané.
Hitler prohrál a zatímco do západní Evropy přivezli Američané, Britové a Francouzi svobodu a demokracii, Rusko, tehdy
nazývané SSSR, vyhrálo, přivezlo komunismus a porobilo si východní Evropu na půl století. Stalin, na rozdíl od Hitlera, svého
cíle dosáhl.
My, v postkomunistické Evropě, jsme tím získali zkušenost,
jak totalita devastuje morálku a etiku, jak láme charaktery.
Jak nám Sovětský svaz přinesl úpadek, pasivitu lidí a likvidaci
elit. Mělo to vliv na životní úroveň, kariéru, přístup ke vzdělání, společenský status a tak dále. Tohle na západ od nás, díky
Bohu, neznají. Také proto jsme v roce 1989 na náměstích vola7 / STANOVINY ŘÍJEN 2022
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li, že chceme zpátky do Evropy. Pryč z vlivu Ruska. Zázrakem
a díky Gorbačovovi se to tehdy obešlo bez krve. Zato v Rusku
tento princip platí dosud.
Nyní chce do Evropy a k evropským hodnotám Ukrajina. Platí
za to krví, životy, zničením měst a miliony uprchlíků. Ruská
válka proti Evropě ale nezačala v únoru 2022 ani v únoru 2014
obsazením Krymu, ale nejpozději v únoru 2007 agresivním
projevem Putina na mnichovské bezpečnostní konferenci. Válku Rusko nevede jen tanky, letadly a děly proti Ukrajině, ale zejména dezinformacemi, ovlivňováním voleb, podporou extremistů a v neposlední řadě závislostí na ruském plynu a ropě.
Celá Evropa podceňovala zřejmé signály nebezpečí, zaslepeně
doufala, že Rusko je běžný obchodní partner a nyní za chyby
platíme. Miliony lidí v Evropě mají strach z války, ze zimy, z nedostupných energií a potravin. Putin potřebuje vyděsit evropskou veřejnost a obrátit její hněv proti elitám. Přál by si, aby
evropská veřejnost hodila přes palubu Ukrajince, Bělorusy,
Moldavany, Gruzínce, později nejspíš Baltské státy. Dále by cílil i na Maďary, Slováky, Čechy a národy z dalekých postsovětských zemí výměnou za plyn a ropu.
To nesmíme dopustit. Ruská agresivita je testem, za co nám stojí evropské hodnoty, jak pevná je naše solidarita. Jestli máme
odvahu je bránit a jestli dokážeme zvolit správné před pohodlným. Hodně jsme o evropských hodnotách mluvili, ale nyní
máme historickou příležitost ukázat, co jsme pro ně ochotni
obětovat. A nemylme se dál. Jednání a kompromisy s Putinem
by měly stejnou cenu jako kdysi jednání a kompromisy s Hitlerem. Tuhle válku na Ukrajině musíme vyhrát.

STAN A ŠKOLSTVÍ

MÍSTO ŠKOLY

JURTA ČI KONTEJNER
Peněz je málo, ale na školství se najít musí. Všichni
víme, že stav veřejných financí je napjatý. Přesto chceme navrhnout v rozpočtu na rok 2023 zvýšení výdajů
v kapitole ministerstva školství o více než miliardu
korun. Ty peníze chceme na výstavbu škol - na výstavbu a rozšíření kapacit základních škol.
V posledních měsících jsme zažili obrovský růst cen
stavebních materiálů. Mnoho projektů, spolu s tím
i mnoho obcí se dostalo do v podstatě neřešitelných
situací. Stavby jsou naplánovány a mohly by být zahájen příští rok, ale podmínky se v mezidobí změnily tak razantně, že se projekty dostaly mimo reálnou
možnost financování. Stát sice plánuje zvýšit investiční normativ na jednoho žáka, ale není to dostatečné.
Situace se vyvinula dramatičtěji.
Obce a zastupitelstva v tom nemůžeme nechat. Nebylo by to fér vůči nim, a především by to nebylo fér vůči
rodičům a dětem, které na řadě míst doslova nemají
kam chodit do školy.
Je to problém, který se týká především okolí velkých
měst, speciálně pak okolí Prahy. Aby bylo jasné, vůbec neříkám, že se jinde nevyskytuje – ale právě ve
středních Čechách je koncentrovaný. Ostatně tabulka
to ukazuje jasně. Od roku 2011 přibylo v celé zemi asi
215 tisíc obyvatel. Zhruba 133 tisíc ve Středočeském
kraji a něco přes 100 v Praze. V ostatních regionech
došlo k růstu mírnějšímu, v mnoha i k poklesu.
Někdo může říct, a bude mít pravdu, že lepší by bylo
zvýšit atraktivitu regionů, kde obyvatel i dětí ubývá.
Souhlasím, že potřebujeme programy pro Karlovarsko, Zlínsko či Ústecko a Moravskoslezský kraj. Jenže to
nám vyřeší budoucí potíže, nikoliv ale problém, který
existuje teď.
A tím problémem je fakt, že pro mnohé děti nemáme
v dalekém širokém okolí místa ve školách, protože stávající jsou naplněny a nové ve fázi příprav, jenže na ně
nejsou peníze. A nad tím nemůžeme zavírat oči. Vzdělané a chytré děti náš stát potřebuje. Najít řešení prostě
musíme!

Pro mnohé děti nemáme v dalekém
širokém okolí místa ve školách,
protože stávající jsou naplněny a nové
ve fázi příprav, jenže na ně nejsou
peníze. A nad tím nemůžeme zavírat
oči. Najít řešení prostě musíme!

VĚRA KOVÁŘOVÁ,

místopředsedkyně Poslanecké sněmovny
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ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH
PROJEDNÁVÁ SNĚMOVNA
Ve Sněmovně se v těchto dnech začíná projednávat novela zákona o pedagogických
pracovnících. Tento zákon je první, věřím že ze série změn školských zákonů, které
budou znamenat skutečné změny ve vzdělávání.
A že jsou potřeba. Svět se v posledních desetiletích
prudce mění a už dnes víme, že až 60 % dnešních
prvňáčků připravuje vzdělávací systém na povolání, které ještě neexistují. To je zásadní změna proti
časům našich prarodičů, kteří často se znalostmi ze
školy vydrželi až do důchodu. Zásadní dovedností
každého absolventa jakékoliv školy musí být: umět
se učit novým věcem.
Kde jinde začít změny ve školství než u samotných
učitelů a jejich přípravě na jedno z nejkrásnějších povolání, které utváří nové generace. A o tom je zákon
o pedagogických pracovnících. Cílem je realizovat
změny profesní přípravy učitelů akcentující zejména
jejich praktické dovednosti. Podpořit začínající učitele tak, aby po roku až dvou nevyhořeli a také posílit
postavení ředitelů jako manažerů.
Začínajícím pomůže v zákoně nově definovaný uvádějící a provázející učitel. Umožní nástup odborníků
z praxe, na 2.stupeň ZŠ a střední školy, kteří do 3 let
musí splnit předpoklady odborné kvalifikace. Reviduje se také odborné požadavky na speciální pedagogy, asistenty pedagoga a školské logopedy. Zákon
také navrhuje zakotvení pravidla o výši platů učitelů – závazek minimálního objemu financí na platy
učitelů 130 % průměrné mzdy.
Přes válku a energetickou krizi nesmíme zapomínat
na budoucnost. Bez skutečných změn ve vzdělávání nemusí být naše ekonomika za několik let plně
konkurenceschopná. Národ J.A.Komenského nesmí
zapomenout na své kořeny. Jen tak si zajistí budoucí
prosperitu.

Přes válku a energetickou krizi
nesmíme zapomínat na budoucnost.
Beze změn ve vzdělávání nemusí
být naše ekonomika za několik let
plně konkurenceschopná. Národ
J.A.Komenského nesmí zapomenout
na své kořeny.
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MICHAELA ŠEBELOVÁ: PREVENCE NENÍ NIKDY
DOST, U RAKOVINY PRSU TO PLATÍ DVOJNÁSOB
Jako každý rok přichází s říjnem také zdravotní kampaň s názvem Pink October. Vedle
Movemberu je měsíc povědomí o rakovině prsu v našich končinách relativně málo
známým, v důležitosti jsou si však bezpochyby rovny. Pořádají ji charitativní organizace
nejen s ohledem na osvětu, ale také s cílem získat prostředky pro další výzkum,
prevenci a diagnózu.
Možná si říkáte, že podobné kampaně v zemích s tak vyspělým
zdravotnictvím, jako mají země Evropy, nejsou potřeba. Bohužel
opak je pravdou. Na Parlamentním shromáždění Rady Evropy,
kterého jsem se zúčastnila, nám byla představena aktuální data.
Rakovina prsu je nejčastější typ rakoviny u žen - postihuje asi 10
% žen. Každoročně v Evropě přibývá asi půl milionů nových případů.
Současně s tím ale prudce klesají počty včas objevených případů
rakoviny prsu. Ať už je to způsobeno disimulací nemoci, tedy jejím
vnitřním popíráním, strachem z nadbytečné diagnózy či léčby,
obavami z mastektomie (odstranění prsu), z nežádoucích účinků
léčby rakoviny, nebo stále nedostatečnou informovaností žen.
A bohužel tyto aspekty mají tragické důsledky. Hlavní a nejdůležitější způsob, jak snížit riziko úmrtí spojeného s touto nemocí,
je totiž stále její včasné odhalení, tedy odhalení v co nejranějším
stádiu. Jen tak bude klesat nejen mortalita, ale také počet případů
náročné léčby, jako je například mastektomie a následná chemoterapie.
Právě proto jsou naprosto zásadní pravidelné prohlídky. Každá
žena starší 45 let má v České republice jednou za 2 roky nárok na
preventivní mamografický screening hrazený ze zdravotního pojištění. Ženy mladší 45 let si preventivně prsa mohou také vyšetřit,
a to podle vhodnosti buď ultrazvukem, nebo mamografem, vyšetření si však hradí samy. Toto vyšetření je doporučováno ženám ve
věku od 30-45 let, u kterých je zvýšené riziko výskytu onemocnění. Do této kategorie patřím i já, a tak posledních 5 let si pravidelně

Pro včasnou diagnózu jsou zásadní
pravidelné prohlídky. Každá žena starší 45
let má v Česku jednou za dva roky nárok
na preventivní mamografický screening.
Prosím, myslete na prevenci a připomínejte
ji i svým blízkým.
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zdravotnictví a organizace Loono s názvem „Poznej (si) prsa“ upozorňuje právě na nezbytnou prevenci spočívající v samovyšetření. Upozorňuje na významný pokles počtu žen účastnících se preventivních vyšetření prsu. Stejně tak bych upozornila na aktivitu
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu, které například v Kunčicích
pod Ondřejníkem edukovaly správnou techniku samovyšetření.
Díky podobným projektům, jako ten výše zmíněný, je spousta informací zásadních pro prevenci rakoviny prsu všude volně dohledatelných. Jak nám ale ukazují statistiky z posledních let, stále to
bohužel není dost.
Proto prosím na prevenci myslete a připomínejte ji také svým blízkým. Zdraví máme jen jedno.

jednou za rok zajdu na SONO prsou. Vyšetření je to zcela nebolestivé, časově nenáročné a není ani nákladné.
Nedílnou součástí prevence, kterou by každý měsíc měla provést
každá žena, je samovyšetření. Na internetu naleznete spoustu návodů, jak toto samovyšetření provést. Zvláštní pozornost by měla
být věnována zejména bulkám v prsu, ale také výtoku z bradavky
či změně jejího tvaru, změnám tvaru a velikosti prsu a změnám
na kůži prsu. Když se něco nebude zdát v pořádku, stačí navštívit
svého gynekologa či obvodního lékaře, který vystaví žádanku na
odborné vyšetření.
V České republice máme díky aktivitám Ministerstva zdravotnictví prevenci v teoretické rovině zvládnutou. Neméně, ne-li ještě
více, důležitou je však informovanost. Každá žena by měla znát
základní kroky, jak se starat o své vlastní zdraví, a vědět, jaké má
možnosti v případě, kdy se něco nezdá v pořádku. Proto si velice
cením množství projektů a neziskových organizací, které se u nás
zaměřují právě na zvýšení informovanosti a motivace k prevenci rakoviny prsu. Jednoho takového projektu jsem se společně
s dalšími poslankyněmi zúčastnila v rámci Českého dne proti
rakovině v květnu tohoto roku. Osvětová kampaň Ministerstva

OCENĚNÍ REKONSTRUKCE STÁTU
PUTUJE MINISTROVI VNITRA
VÍTU RAKUŠANOVI
Rekonstrukce státu ocenila Vít Rakušana za předložení novely informačního zákona a reformy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. Sama protikorupční Rekonstrukce státu k tomu uvádí: „Informační zákon je velmi účinným
nástrojem pro média a veřejnost pro kontrolu nakládání s veřejnými prostředky,
a ačkoliv není novela dokonalá, je výsledkem funkčních kompromisů. ÚDHPSPH
nově dostává efektivní řízení díky Kolegiu, což je nový útvar pro plánování dohledové činnosti a krok k větší nezávislosti samotného úřadu.“
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Michaela Šebelová:
„Tento týden se s českou delegací účastním podzimního
plenárního zasedání Rady Evropy. V rámci Parlamentního
shromáždění Rady Evropy byla přijata výzva odsuzující násilnou
represi a popírání základních práv íránských žen a dívek.”
		
Facebook

Josef Flek:
„Občanská válka v bývalé Jugoslávii nebyla pro modré barety
jednoduchá. Na veřejné poděkování však čekali 30 let. Mezi
dekorovanými byl i velitel praporu, brigádní generál Karel
Blahna nebo armádní generál Petr Pavel.”
Facebook

Lukáš Vlček:
„Po komunálních volbách má hnutí STAN v obcích a městech na
Vysočině desítky zastupitelů. Aby se ve své práci rychleji zorientovali, uspořádali jsme školení, kam dorazili sdílet zkušenosti úplní
nováčci i zkušení matadoři komunální politiky.”

Martin Exner:
„Nenávist a násilí proti LGBTQ+ lidem jsou zločin. Jsou to lidé
jako každý jiný.”
Twitter

Facebook
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STAN V SENÁTU
OČIMA NOVÉHO PŘEDSEDY SENÁTORSKÉHO
KLUBU STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH
Senátor a starosta Vrchlabí Jan Sobotka byl jednomyslně zvolen předsedou
senátorského klubu Starostů a nezávislých (STAN). V příštích dvou letech povede
devatenáctičlenný, druhý nejpočetnější klub, v horní komoře. Nahradil dosavadního
Petra Holečka, který neobhájil senátorský mandát.
Pane senátore Jane Sobotko, usiloval jste o funkci předsedy
klubu Starostů a nezávislých?
„Neusiloval. Návrh vzešel zespodu. Jednohlasně si to přáli a odhlasovali všichni členové našeho klubu.
Je to tak v mém životě. Přišla výzva a já jsem ji uchopil, protože
jsem tak zvyklý. Výzvy mě motivují ještě k vyšším výkonům.
V duchu mého kréda a filozofie: neprosazuji se, ale počkám si
na příležitost. Ta přišla a já ji chci využít co nejlépe. Zvážil jsem
reálně, že funkci přijmu a věřím, že zvládnu.“
Senátorský klub Starostů a nezávislých přišel po volbách
o některé výrazné osobnosti. Jak vidíte jeho fungování do
budoucna?
„O budoucnost klubu se nebojím. Utvořili jsme velmi dobrý kolektiv. Jeho členové se jak profesně, tak charakterově doplňují.
Máme nyní prostor, abychom se stabilizovali a jsem přesvědčen, že si budeme rozumět.“
Je něco, co byste chtěl změnit?
„Pracuji na tom, abychom především zlepšili vzájemnou komunikaci uvnitř našeho klubu, mezi poslaneckým klubem STAN
i vedením STAN.“
Co vidíte jako hlavní úkol nového předsedy klubu?
„Osobně se chci dopodrobna seznámit s obsahem práce a poznat všechny detaily. Při zběžném pohledu to vypadá skoro jednoduše, ale zdání klame. Chtěl bych nastolit nějaká trošku jiná
pravidla, ale v zásadě zůstaneme klubem, který si plně uvědomuje, že je součástí vládní koalice.“
Jak by měl podle Vás Senát ČR v nadcházejícím období pracovat?
„Vládní koalice má ústavní většinu i v Senátu a toho musíme
využít. Žijeme v období, kdy zuří válka v Evropě. Z mého pohledu by měl být Senát jistou pojistkou pro vládu, aby byla schopna
rychle, efektivně, bez chyb a ku prospěchu naší země a občanů
projednávat a řešit zákonné normy.
Jinak řečeno vláda by se měla opírat o Senát pro rychlé přijímání důležitých zákonů souvisejících např. s válkou, energetickou
krizí a dopady na ekonomiku.
Senát by neměl brzdit, vracet a komplikovat. To je i role našeho klubu, protože společně s ODS a KDU-ČSL tvoříme ústavní
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většinu, tudíž bychom měli pomáhat prosazovat znění zákonů,
které vláda předkládá do Parlamentu a následně přicházejí do
Senátu. Budeme přísní v posuzování zákonů. Budeme ctít vládu
a budeme ji podporovat. To je moje představa, i když se nemusí
shodovat s některými jinými názory.“

STAN O SVĚTĚ

ŠANCE NA BEZPEČNĚJŠÍ A BOHATŠÍ EVROPU
Ruská agrese na Ukrajině ukázala, jak stateční jsou Ukrajinci. Jak nám mohou být
inspirací v touze po svobodě a v obraně své vlasti, za což jsou připraveni obětovat i to
nejcennější, co mají.
Ukázala silnou Ukrajinu a silné USA. A Putinova agrese ukázala
i schopnost Evropy se rychle domluvit, akčně reagovat. Zároveň
ale připomněla, že Evropa se bez pomoci USA nedokáže postarat
o svoji bezpečnost. Že když je v problémech, obrací se na USA.
Ruská agrese a její následky dávají příležitost situaci změnit.
S ohledem na požadavky ukrajinské vlády a zkušenosti ukrajinských vojáků byla na Ukrajinu dodána těžká technika pocházející
z Ruska nebo dokonce ještě SSSR. Země bývalé Varšavské smlouvy
se tak vydaly ze svých, často už zastaralých, zbraní. Samozřejmě
je bude nutné nahradit. A tady se otevírá pro Evropu obrovská
šance. Pokud ji nevyužije, bude i nadále v rámci NATO slabším,
zranitelným, nedospělým partnerem USA.
Obnova vojenského vybavení je šancí
pro evropský průmysl i výzkum
USA na svoji obranu ročně vynaloží cca třikrát více než Evropa.
Mají jinou strukturu rozpočtu, armáda financuje daleko více
z funkcí státu než v Evropě. Peníze na obranu plynou do školství,
výstavby infrastruktury, sociální oblasti, ale i tak je rozdíl obrovský. Na výzkum a vývoj v oblasti obrany dávají USA cca desetkrát
více než Evropa a dovoz zbraní z USA do Evropy je cca osmkrát
vyšší než dovoz z Evropy do USA.
Tak výrazný nepoměr je nebezpečný. Evropa slábne. V oblasti
průmyslu, výzkumu a vývoje i hospodářství. Závislost Evropy na
USA se prohlubuje. Obnova vybavení armád po ruské agresi na
Ukrajině dává Evropě výjimečnou příležitost to změnit a pomoci
Evropě k růstu.
Nedostatečná spolupráce mezi evropskými státy při zajištění obrany stojí ročně až 100 miliard eur. Roztříštěnost nepřináší větší konkurenci, ale větší náklady. V USA existuje 30 obranných systémů,
v EU 178. Například velkých bojových tanků má Evropa 17 druhů,
USA jeden, bojových letounů má Evropa 20, USA 6. Náklady na výzkum jsou tak pro Evropany obrovské, výstup omezený. A výsledkem je slabá Evropa, která se musí obracet na USA o pomoc.
Američany bude více zaměstnávat Čína
To ale do budoucna není nutné. A ani rozumné. Doba bipolárního
světa je pryč. Už to není USA a na druhé straně SSSR/Rusko a střetová linie v Evropě. Čína po ekonomickém růstu roste i vojensky.
Rychlost jejího zbrojení a obsazování prostoru je varující. A USA
budou muset rozpínavosti Číny v prostoru Pacifiku čelit. Budou
muset svoji pozornost a sílu obrátit směrem k Číně. Ostatně ohlásil
to už Obama a pokračoval v tom i Trump. Okolnosti donutí i Bidena. V tu chvíli bude pro samotné USA výhodné, když Evropa bude
silná a schopná obrany. Když NATO bude stát na dvou nohách.
Naprosto rozumím potřebě obnovy naší vojenské techniky. Naprosto chápu, že je potřeba jednat co možná nejrychleji. A máme
být za co USA vděčni. Tak jako v letech 1917 a 1944, i letos Evropu
zachraňují. Ale upřednostnit hotové dodávky z USA a být přinej14 / STANOVINY ŘÍJEN 2022

JAN FARSKÝ,

místopředseda hnutí STAN
lepším jen subdodavateli je krátkozraké. Pro Evropu i pro USA.
Podle mého názoru je nutné investovat co nejvíce přímo v Evropě.
Obranný průmysl v Evropě vytváří cca 750 tisíc přímých i nepřímých pracovních míst. Každé euro investované do obrany má
multiplikační efekt 1,6, tj. generuje 1,6 euro, které se rozprostírají
mezi celou řadu činností a odvětví, jako je vybavení, vědecký výzkum a stavebnictví. Multiplikační efekt investic do obrany v oblasti kvalifikované zaměstnanosti je 7,6 (vyšší než v odvětvích,
jako je zdravotnictví, doprava a vzdělávání) a multiplikační efekt
investic do obrany v oblasti výzkumu a vývoje je 12 až 20 krát vyšší než ve stejných odvětvích, tj. investice do obrany generují růst.
Putinova invaze na Ukrajinu v roce 2014 prohloubila spolupráci
v evropské obraně. Brexit ji ještě urychlil. Teď máme šanci povýšit
Evropu na mocnost.
Byla by škoda propásnout příležitost na bohatší, bezpečnější a vyspělejší Evropu. Přijde vám to nereálné? Tak doporučuji příběh
Airbusu. Původní mezivládní záměr na postavení konkurence
Boeingu vyrostl ve firmu, která Boeingu nejen konkuruje, ale
žene vývoj vpřed a v mnohém samotný Boeing poráží. Jde to. Přemýšlejme s dlouhodobou vizí, mnohonásobně se nám to vrátí.

ENERGIE NAD ZLATO
- KONFERENCE INSTITUTU
MODERNÍ POLITIKY iSTAR
Další z konferencí Institutu moderní politiky iSTAR, tentokrát nazvaná “Energie nad zlato”, se zaměřila na hned několik aktuálních otázek problematiky energií. Panelisté se
věnovali nejen příčinám a důsledkům vysokých cen energií,
ale debatovali také o energetické soběstačnosti a nezávislosti, komunitní energetice nebo celoevropském řešení současné energetické krize.
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PARDUBICKÝ KRAJ

VOLIČI V PARDUBICKÉM KRAJI OCENILI
DOBROU PRÁCI STAROSTŮ ZA STAN
Netradičně už na konci září se občané
vypravili do volebních místností, aby si
vybrali nové zastupitele, kteří budou mít
po další čtyři roky na starosti správu
jejich obce nebo města. V Pardubickém
kraji celá řada starostů za STAN
obhajovala své pozice a často úspěšně.
Řečany nad Labem i nadále povede jako starostka Michaela
Matoušková, která je zároveň krajskou náměstkyní pro zdravotnictví. Od voličů dostala nejvíce preferenčních hlasů.
Na svou dobrou práci z minulých let bude navazovat také starosta města Sezemice Martin Staněk. Společně s kolegy si vysloužil více než 52 % hlasů. Sám Staněk získal s přehledem nejvíce preferenčních křížků.
Vítězství ve volbách zaznamenal STAN také v Dašicích na Pardubicku i se stávajícím starostou Petrem Zikmundem. Pohled
na výsledná čísla rozhodně musel potěšit starostu Ronova nad
Doubravou Marcela Lesáka. Kandidátku, jejíž byl lídrem, si
v souboji dvou uskupení vybralo 84 % voličů. Duel se konal také
v Ostřetíně. Současný starosta Miloš Vlasák a jeho kandidátka
Starostů a nezávislých získala 67,7 % hlasů.
Největší město v kraji, kde by STAN měl mít svého zástupce
v nejužším vedení, je desetitisícová Přelouč. Post místostarosty
pravděpodobně obhájí Ivan Moravec, který byl lídrem kandidátky Nezávislí pro Přelouč-STAN, NK. Od voličů si vysloužila
17,53 %. Ačkoliv tento zisk znamenal třetí místo, Ivan Moravec
měl nejvíce preferenčních hlasů ze všech přeloučských kandidátů.
Kandidátní listina Starostů a nezávislých bodovala i třeba
v Budislavi v okrese Svitavy. Tým kolem stávajícího starosty
Luboše Šplíchala získal 57,83 % hlasů. V souboji tří uskupení
kraloval STAN také ve Sloupnici ve stejném okrese, kde si vy-

Moc si vážíme všech voličů, kteří nám projevili
důvěru. Kandidátům, členům a příznivcům
děkujeme za jejich práci, kterou pomáhají
zkrášlovat své obce a okolí.
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MICHAELA MATOUŠKOVÁ

se připravuje na čtvrté volební období
ve funkci starostky Řečan nad Labem

sloužil 40,16 %. Dosavadní starosta Josef Škeřík z posledního
místa poskočil díky preferenčním hlasům na stříbrnou pozici.
V Chrudimi budou mít Starostové jednoho zastupitele – Erika
Jahnického. Společná kandidátka STAN a TOP 09 získala 7,23 %
hlasů a dva mandáty. Druhý bude vykonávat zástupkyně „Topky” Vladislava Michalová.
Moc si vážíme všech voličů, kteří nám projevili důvěru. Kandidátům, členům a příznivcům děkujeme za jejich práci, kterou
pomáhají zkrášlovat své obce a okolí.

STARÁME SE

SCHVÁLILI JSME
SANKČNÍ ZÁKON
Poslanecká sněmovna schválila zákon o národních sankcích vůči zahraničním společnostem a cizincům, kteří
by se dopustili závažných protiprávních jednání. Stát jim
bude moci například zabránit ve vstupu, pobytu nebo
zmrazit majetek. Norma umožní zavést restrikce také proti organizacím a režimům, které porušují lidská práva nebo
používají teroristické metody a kybernetické útoky.

RUŠÍME ZBYTEČNOU BYROKRACII,
SNĚMOVNA SCHVÁLILA KONEC
VELKÉHO TECHNIČÁKU

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila zrušení
papírové podoby velkého technického průkazu. Pokud se
podaří všechno včas schválit, tak by zrušení mohlo platit
od roku 2024. Spolu s koncem velkého technického průkazu by byly doplněny nezbytné údaje do toho malého. Roční
úspora: 19 milionů korun a klid řidičů.

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA
WWW.STARAME.SE

Kontaktujte nás! www.starostove.cz
facebook.com/starostove
Zadavatel / Zpracovatel: STAN

