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Vážení a milí čtenáři,

poprvé se na vás obracím ve zcela nové 
roli. Je mi velkou ctí vést po zakladateli 
a jedinečném předsedovi Petru Gazdíkovi 
Starosty a nezávislé. V prvé řadě bych mu 
chtěl ještě jednou (a udělám to jistě mno-
hokrát) poděkovat za to, jak silné hnutí 
dokázal spolu s dalšími našimi kolegy vy-
budovat, kam dokázal hnutí STAN dovést. 
Můj příchod nebude znamenat revoluční 
změnu. Mám na co navazovat a také jsem 

rád, že je STAN v rozbouřeném politickém 
moři stabilní kontinuální silou bez skan-
dálů a obratů ve smýšlení o tom, kam má 
česká společnost směřovat. Nebudu měnit 
směr ani způsobovat veletoče, naopak. 
Chci, aby tato kontinuita zůstala zachová-
na.
Po dubnovém sněmu mám ještě hlubší po-
cit, že to půjde. Mám neskutečnou radost 
z velké podpory nejen pro mne, ale i pro 
další mé zástupce v čele Starostů a nezá-
vislých. Jsem rád, že po mém boku stojí 
zkušený politik Jan Farský, že ve vedení 
zůstává Petr Gazdík, že místopředsed-
kyní bude Věra Kovářová, které se daří 
prosadit řadu našich návrhů i z opoziční-
ho poslaneckého křesla, a že je vedle mě 
i Radim Sršeň, jeden z našich kandidátů 
do Evropského parlamentu. 
Vůbec celé předsednictvo je mixem zku-
šených komunálních a celostátních politi-
ků. Chci jim dopředu poděkovat za to, že 
mi pomohou získat pro naše vize dostatek 
příznivců a přesvědčit je, že jsme volitel-
nou silnou, která je alternativou současné 
vládní politice. 

Pokračování na str. 4

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

STANOVINY
Stále sbíráme 
absurdity
Stát má sloužit, ne překážet. Takové 
bylo naše heslo před volbami do 
poslanecké sněmovny. Chováme se podle 
něj, přicházíme s návrhy, které lidem 
usnadňují život. Chceme pomáhat tam, 
kde o to opravdu stojíte. Jako Starostové 
jsme na to zvyklí z měst a obcí. 

A proto jsme spustili projekt Absurdity, 
již před rokem, symbolicky 1. dubna. 
Nejednalo se však o žádný aprílový žert. 
Dáváte nám tipy na to, co je podle vás 
potřeba rychle změnit. Nesmysly, na 
hlavu postavenou realitu v naší zemi, 
největší problémy na českých úřadech 
a ve státní správě, se kterými jste se 
setkali. Cílem je změnit legislativu tak, 
aby úřady lidi zbytečně neobtěžovaly 
a taky nebyly zatěžovány zbytečnou 
administrativou. Přišlo nám již přes 120 
podnětů, které řešíme. Vznikly z toho 3 
konkrétní legislativní návrhy, ostatní nám 
posloužily jako podklad pro interpelace 
na ministry. Někdy řešíme “pouhé” 
povzdechy našich spoluobčanů. Ale i tato 
drobná práce má smysl. 

Pomozte nám také a pošlete nám svůj tip. 
Stačí ho zadat do formuláře na 
www.starostove-nezavisli.cz/
absurdity nebo poslat na mail 
absurdity@stan.cz. A my se vám 
ozveme a maximum nesmyslů 
napravíme. Boj proti přebujelé byrokracii 
je jedním z hlavních cílů politiky Starostů 
a nezávislých, dokonce se jedná o druhý 
bod politiky 5 inovací nového předsedy 
hnutí STAN Víta Rakušana. Podněty 
mají napomoci tvorbě takových zákonů, 
které podpoří elektronizaci státní správy, 
celkově ji zeštíhlí a zrychlí. Takže, máte 
i vy svou oblíbenou absurditu? A mohli 
bychom ji znát?

Pomozte nám také 
a pošlete nám svůj tip. 

Stačí ho zadat do formuláře na 
www.starostove-nezavisli.cz/absurdity 

nebo poslat na mail 
absurdity@stan.cz.

ŘEŠÍME 
SKUTEČNÉ 

PROBLÉMY, 
ZATÍMCO JINÍ 

POUZE SNÍ

ABSURDITY



Sněm STAN

X. REPUBLIKOVÝ SNĚM 
HNUTÍ STAN

Pavel Čížek, 
Plzeňský

Petr Hlubuček, 
Praha

Petr Holeček,
Středočeský

Zdeněk Hraba, 
Středočeský

Jana Krutáková, 
Jihomoravský

Michaela Matoušková, 
Pardubický

Věslav Michalik, 
Středočeský

Stanislav Polčák, 
Středočeský

Martin Půta,
Liberecký

Lukáš Vlček,
Vysočina

Hnutí Starostů a nezávislých si na svém X. Republikovém sněmu zvo-
lilo nové vedení v čele s předsedou, kterým se stal dosavadní I. místo-
předseda a úspěšný starosta Kolína - Vít Rakušan. Ten představil svou 
vizi směřování hnutí a politických priorit pro následující období.

Nové předsednictvo hnutí STAN

Po úvodních zdravicích hostů dostal slovo dlouholetý předseda hnutí 
STAN Petr Gazdík, který přítomným oznámil, že se již nebude ucházet 
o post předsedy hnutí STAN. „Odcházím z čela hnutí spokojený, přede-
vším kvůli tomu, že má rodina mou prací netrpěla, a naopak mi byla 
celou tu dobu podporou. O budoucnost Starostů a nezávislých nemám 
sebemenší strach, protože hnutí ani zdaleka nehrozí personální vy-
prázdněnost. Mému nástupci budu nápomocen, aby dostal dost času 
pro akreditaci na politické scéně,“ uvedl ve svém úvodním projevu 
Petr Gazdík.

Volební část sněmu 

Kandidát na předsedu hnutí STAN Vít Rakušan ve svém projevu před-
nesl vizi, kudy by se pod jeho vedením hnutí mělo ubírat, a také před-
stavil tzv. Politiku 5 inovací: „Musíme si říct o vládní odpovědnost 
v příštím volebním období a vytvořit proevropskou demokratickou 
vládu. Musíme usilovat o to, abychom byli příští vládní silou, kte-
rá bude hájit liberální směřování země a bude se zabývat reálnými 
problémy lidí. Prioritou bude zaměření na akutní témata, která trápí 
občany naší země: vzdělávání, životní prostředí, zejména zabránění 
suchu a nedostatku vody, zjednodušení daňového systému, refor-
ma sociálních dávek a státní správy, kdy cílem má být jednoduchý stát 
bez překážek, moderní, digitální a blízký občanům.“

Předsednictvo hnutí STAN:

Předseda hnutí
Vít Rakušan, 
Středočeský

1. místopředseda hnutí
Jan Farský, 

Liberecký

Místopředseda
Petr Gazdík, 

Zlínský

Místopředsedkyně
Věra Kovářová, 

Středočeský

Místopředseda
Radim Sršeň, 

Olomoucký



Sněm STAN

Michaela Opltová, 
Plzeňský

Eliška Olšáková, 
Zlínský

Jana Plamínková, 
Praha

Karel Drašner, 
Ústecký

Petra Pecková, 
Středočeský

Jana Přecechtělová, 
Olomoucký

Hana Štěpánová, 
Pardubický

Hana Kordová 
Marvanová, Praha

Jiří Hájek, 
Pardubický

Petra Gajičová, 
Karlovarský

Martin Mrkos, 
Vysočina

Radomír Vondra, 
Jihomoravský

Václav Vostradovský, 
Jihočeský

Richard Nádvorník, 
Královéhradecký

Michal Vávra, 
Královéhradecký

Petr Hejma, 
Praha

Michal Obrusník, 
Olomoucký

Daniel Marek, 
Středočeský

Jan Lacina, 
Praha

Do celostátního výboru bylo zvoleno 19 osob, 
které tak v orgánu doplnily předsednictvo a předsedy krajských organizací:

ODPOLEDNÍ 
ČÁST SNĚMU
V odpolední části představil čerstvý 
předseda Vít Rakušan spolu s předse-
dou poslaneckého klubu Janem Far-
ským a senátorem Mikulášem Bekem 
priority hnutí STAN. Lídr hnutí pro 
evropské volby 2019 Stanislav Polčák 
představil delegátům koaliční program 
a svou dosavadní práci v Evropském 
parlamentu. Proběhly změny stanov, 
z nichž nejvýraznější změnou bylo 
zrušení orgánu Nejvyšší rady, přene-
sení její kompetencí na Rozhodcovský 
a smírčí výbor a ustavení nového orgá-
nu Legislativní rady, která má za cíl ko-
ordinovat a připomínkovat legislativní 
činnost parlamentních klubů. 

Celý záznam X. Republikového 
sněmu naleznete na Youtube 

Starostů a nezávislých na 
odkazu: https://www.youtube.

com/user/STAROSTOVE



NÁŠ STÁT JE 
NEMOCNÝ, 
MUSÍME HO LÉČIT
Chtěl bych vidět STAN ve vládě, protože tak dokážeme mno-
hem lépe léčit stát, který je, jak stojí v nedávné zprávě NKÚ, 
„zasukovaný“. Žijeme ve 21. století a přesto narážíme denně 
na relikty rakousko-uherské státní správy. Náš stát zdaleka 
není spravedlivý ke všem, řada lidí se jím cítí být opuštěná. 
Opouští nás elita v podobě renomovaných vědců, lékařů, uči-
telů a mnoha dalších, kteří necítí podporu politiků v rozvoji 
státu a jich samých. 
To se musí změnit, jinak zůstaneme daleko za našimi spojen-
ci v Evropské unii, kde je vzdělání základním předpokladem 
moderní společnosti, kde inovace pomáhají státu v konkuren-
ceschopnosti a zároveň v tom, jak být přívětivý a srozumitelný 
všem obyvatelům státu. 
O takových věcech se nemá jen snít a mluvit, taková předse-
vzetí je třeba naplňovat. 
Ve svém kandidátském projevu na našem dubnovém sněmu 
jsem nastínil pět hlavních inovací, kterým bychom se měli 
v následujících letech intenzivně věnovat. Vládní politika tyto 
oblasti buď zcela ignoruje, nebo jsou jen na okraji jejího zájmu. 
Náš vzdělávací systém zásadně zklamává a kompetenčně ne-
připravuje lidi na život ve 21. století. Přitom vzdělaná spo-
lečnost je základním předpokladem toho, aby byl stát demo-
kratický, rozvíjel se a byl konkurenceschopný. Je dobře, že se 
Petru Gazdíkovi uvolnily ruce a získal čas připravit zásadní 
reformu vzdělávacího systému v České republice, která nebu-
de znamenat jen vyšší a důstojné ohodnocení pro pedagogy. 
Systémovou změnu chystá spolu s rektorem Masarykovy uni-
verzity, senátorem Mikulášem Bekem, senátorem Jiřím Rů-
žičkou a senátorem Jiřím Drahošem, který se postavil Miloši 
Zemanovi v prezidentské volbě a rovněž hájí barvy STAN v Se-
nátu. Na reformě pracují i s dalšími experty, kteří mají chuť 
české školství proměnit a vědí jak na to. 
To je ostatně můj další cíl: přimknout ke STAN i lidi mimo 
politiku, kteří však svou odbornou erudicí dokáží Starostům 
pomoci Česku dospět v moderní evropský stát. Takový stát, 
v němž se lidé necítí být šikanováni přebujelou administra-
tivou, ale který jim naopak zjednodušuje život. Spravedlivý 
stát, ve kterém nebude mít žádná komunita či skupina lidí po-
cit, že je opomenuta. Musí se změnit sociální politika, a to za 
cenu výrazných změn a velké pomoci komunálních politiků, 
kteří jsou lidem nejblíž. 
Měl by se rovněž proměnit vztah vlády směrem ke komunál-
ním politikům. Neměli by být vnímáni jako ti, kteří jen nata-
hují ruce a žádají peníze (bohužel takto to v poslední době čas-
to popisuje premiér země). Měli by být vnímáni jako spojenci 
v rozvoji státu, jako ti, kteří jako první cítí dopad vládních 
opatření a musí jim čelit. Pokud v tomto politici zásadně ne-

změní myšlení, pokud budou vnímat princip subsidiarity jako 
odebírání moci, pak se bude stát jen těžko rozvíjet k lepšímu. 
Rád bych byl s našimi lidmi v regionech více ve spojení, dis-
kutoval s nimi o klíčových chybách, kterých se česká vláda 
v posledních letech dopouští, a rád s nimi budu hledat řešení, 
jak to změnit. A pokud se nám podaří být vládní stranou, pak 
bude větší šance, že se tato naše společná práce nakonec zúro-
čí. 
Existuje však řada oblastí, a není to jen vzdělávání, jejichž 
proměna nesnese odkladu. Znamená to také vzít naši práci 
a vedle veřejnosti ji představit také premiérovi země a žádat 
jej, aby se neomezil jen na své snění, ale konal. 
Neznamená to, že STAN mění partnery. Nadále chceme mít ve-
dle sebe demokraticky smýšlející politiky, kteří mají vize, do-
káží je skutečně naplnit a neomezují se pouze na předvolební 
marketing. Našimi partnery jistě nebudou komunisté a extre-
misté. Dnes však ve sněmovně sedíme v opozičních lavicích, 
musíme tedy využít všechny možnosti, které povedou k roz-
hýbání zaseknutého státu. Pevně doufám a věřím, že se to již 
brzy i díky vaší přízni změní.

Vít Rakušan,
předseda hnutí

Slovo PŘEDSEDY



Pět INOVACÍ

INOVACÍ
Vzdělávací systém
Sociální systém
Státní správa
Ekonomický systém
Ochrana krajiny

Inovace sociálního systému
Jsme stranou mnoha obětavých komunálních politiků, kteří dobře vidí, 
kolik lidí se v současné době ocitá v nouzi či jinak strádá. Snažíme se 
tomu pomáhat na místní úrovni, ale problém je hlubší, a tak sociální 
systém musí nutně projít řadou klíčových změn. Dlouho zažitý systém 
dávek by měl postupně přijmout rovněž principy pobídek, obec by měla 
být pro své obyvatele partnerem a pomocníkem. 

Inovace ekonomického systému 
Česká republika má stále složitý daňový systém a je nestabilní. 
Podnikatelé nesou ohromnou administrativní zátěž, opatření jako EET 
likviduje drobné živnostníky. Vláda projídá rozpočet a neinvestuje do 
vědy a inovací, klíčových odvětví pro 21. století. STAN chce opak a pro 
občany přehlednost a přívětivost v komunikaci se státem. 

Inovace vzdělávacího systému
Vzdělaná společnost je základem spokojeného a prosperujícího státu. 
Vzdělání je klíčem k demokracii. Náš vzdělávací systém však zklamává 
a kompetenčně nepřipravuje lidi na život ve 21. století. Chceme 
to změnit. Připravujeme proto velmi jasnou a konkrétní reformu 
vzdělávacího systému v České republice, konzultovanou respektovanými 
osobnostmi spolupracujícími se STAN a opřenou o jejich názory

Inovace státní správy
V naší státní správě stále fungují relikty rakousko-uherské státní správy. 
Nejde zdaleka jen o problémy, jako je například místní příslušnost. 
Problém je daleko hlubší, odkládá se velmi nutná digitalizace, která 
je dnes vlastní každému modernímu státu. Státní správa musí projít 
změnou velmi rychle tak, aby kontakt s ní lidem život zjednodušoval 
a žádným způsobem jim nekladl překážky. 

Inovace vztahu k naší krajině
Změna klimatu s sebou přináší řadu problémů pro Zemi i její obyvatele, 
životní prostředí však dosud bylo na okraji zájmu vládních politiků. 
Nacházíme se však v době, kdy nestačí jen měnit zákony, v této oblasti 
je nutná i změna myšlení. Environmentální výchova, strategické plány, 
spolupráce státu s obcemi a tvorba vhodných opatření pro zmírnění 
ekologických škod je pro STAN správnou cestou. 



STAN v PARLAMENTU 

I ŠESTNÁCTILETÍ BY MĚLI 
MÍT PRÁVO ZVOLIT SI 
VEDENÍ SVÉ OBCE
Na sněmu ohlásil nový předseda Vít Rakušan návrh snížit věkovou hranici 
pro aktivní volební právo v komunálních volbách na 16 let. Zákon už jsme 
předložili. 
Návrh směřuje primárně ke komunálním volbám, kde to dává největší smysl. 
Šestnáctiletí už vnímají, co se kolem nich děje, a měli by mít vliv na to, jak bude 
život v jejich obci vypadat. Mladá generace se navíc dnes mnohdy lépe orien-
tuje v záplavě informací, protože v takovém světě vyrůstá. STAN také v rámci 
připravované reformy vzdělávání považuje za zásadní vést žáky a studenty 
celkově celou výukou ke kritickému myšlení, a to částečně i na úkor biflování 
velkého objemu dat. Reformu do několika měsíců představí senátor Mikuláš 
Bek spolu s emeritním předsedou Petrem Gazdíkem.
Další velmi důležitou prioritou pro celou Českou republiku je boj se suchem 
a nedostatkem vody a znečištěním té podzemní. Bohužel to evidentně není 
prioritou vlády. V poslanecké sněmovně jsme navrhli projednat kroky k zadr-
žení vody v krajině a omezení eroze. Koalice ANO, SPD a KSČM hlasovala proti 
a projednávat tak nic nebudeme. Nebylo přijato ani naše usnesení, které zava-
zovalo vládu vytvořit plán konkrétních kroků a opatření vedoucích k zame-
zení nadměrné vodní i větrné erozi půdy a snižování její kvality a k zamezení 
zhoršování kvality spodní i povrchové vody. 
Nemám v plánu to ale nechat být a budeme vládu dále vyzývat, aby v oblasti 
životního prostředí a udržitelnosti začala konečně konat. Není možné, aby na-
příklad protierozní vyhlášku odkládala v takovéto situaci už dva roky. 

Jan Farský,
1. místopředseda STAN

Koncem minulého roku byl dokončen přeshraniční projekt Slatěmi a pláněmi Šumavy 
a Bavorského lesa. V rámci projektu byla dobudována a opravena cyklostezka a naučná 
pěší stezka propojující Kvildsko s oblastí Mauth – Finsterau. Stezka je v terénu doplněna 
informačními tabulemi, odpočinkovými místy a QR kódy s popisem území, přírodních 
fenoménů a společné česko – bavorské historie. Projekt Slatěmi a pláněmi Šumavy 
a Bavorského lesa je iniciativou obce Kvilda a obce Mauth - Finsterau. Náklady na projekt na 
české straně dosáhly 10 330 000 Kč a v Bavorsku cca 60 000 €.
Projekt je z 85 % spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - 
Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 a na české straně dále z 5 % ze státního rozpočtu 
z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Deseti procenty se podílí na české části rozpočtu 
obec Kvilda a patnácti procenty na bavorské části obec Mauth - Finsterau. Nově vybudovaná 
část cyklostezky a naučné pěší stezky v úseku Jezerní slať – Kvilda bude oficiálně předána 
turistům s otevřením letní sezóny na jaře 2019. Nový úsek stezky je v lokalitě Jezerní slať 
napojený na místní komunikaci č. II/169 Rejštejn - Horská Kvilda - Kvilda a na cyklotrasu č. 331 
Sušice - Bučina. Stezka vede atraktivním přírodním územím šumavských slatí směrem do obce 
Kvilda. V obci Kvilda je napojena zpět na stávající cyklotrasu č. 331 (zároveň i modrá turistická 
značka) a pokračuje jako cyklotrasa a pěší stezka na Bučinu a do Finsterau. Na bavorské 
straně byl opraven a nově popsán úsek Bučina – Finsterau. Vznikla tak tematická přeshraniční 
naučná trasa Jezerní slať - Finsterau. Nová přeshraniční stezka zpřístupní atraktivní území 
šumavských slatí a přiblíží jejich přírodní zajímavosti i historii. Na celé trase Jezerní slať – Kvilda 
- Bučina - Finsterau bude stezka vybavena jednotným informačním systémem (QR kódy), který 
bude navázán na webový portál „Turistický informační systém Šumavy a Bavorského lesa“. 
Turisté se dočkají i nového zázemí v podobě 4 odpočinkových a informačních bodů.

Dobře ukotvený STAN

Čerstvý senátor David Smoljak 
a předseda klubu STAN Petr Holeček.



STAN ve SNĚMOVNĚ 

POMÁHÁME 
DOBROVOLNÝM SPOLKŮM 
V OBCÍCH
Letošní duben byl pro STAN velmi výživný - a pro mě osobně taky. Cesty po 
České republice, náš celostátní sněm a vedle toho běžná práce ve sněmovně 
– legislativní i jiná.  Nejprve chci poděkovat vám všem, členům a příznivcům 
STAN, za podporu, která mi umožnila obhájit post místopředsedkyně STAN. 
Mohu vám slíbit, že se pokusím vaši důvěru splatit svědomitou a cílevědo-
mou prací. Celostátnímu sněmu předcházely stovky kilometrů po celé naší 
republice, kdy jsem navštívila některé krajské sněmy a měla možnost setkat 
se s řadou z vás osobně. Bylo to super! Není nad osobní kontakt, a to se mi 
potvrdilo i v rámci senátní kampaně našeho kandidáta Davida Smoljaka, kdy 
jsme s kolegy z poslaneckého klubu přiložili ruce a nohy k dílu a zapojili se 
do kontaktní kampaně. Výsledek? Parádní, David Smoljak byl zvolen senáto-
rem! A teď konečně k našim legislativním návrhům. Podali jsme jednu novelu 
a dva pozměňovací návrhy. Novela zákona spočívá ve zjednodušení pravidel 
pro školy a školky, pokud jde o úpravu odpovědnosti za úraz dítěte, resp. žáka. 
Dále jsme podali pozměňovací návrh týkající se dárců krve, který motivuje 
zaměstnavatele uvolňovat své zaměstnance za účelem darování krve. Druhý 
„pozměňovák“ jsme předložili k novele zákona o EET. Podle něj se hranice pří-
jmů rozhodná pro vznik povinnosti vést EET u spolků navyšuje ze současných 
300.000,- Kč na 500.000,- Kč ročně. Není to změna, která by plnila titulní strán-
ky novin, ale hasičům, divadelníkům nebo třeba sportovcům v obcích snad 
trochu pomůže. A co říci na závěr? Jedna pranostika říká, že pokud je duben 
pěkný, pak květen bude ještě hezčí. Můžu jen doufat, že to bude platit i pro naše 
aktivity v poslanecké sněmovně.

Věra Kovářová,
poslankyně STAN

Dále pokračuji v práci na přesunu úřadů z Prahy do regionů a též v zastavování ne-
zákonných exekucí. 9. dubna jsem uspořádal konferenci právě k přesunu úřadů, jíž 
se účastnili i zahraniční hosté z Estonska, Velké Británie a Norska, kteří představili 
zkušenosti s přesunem úřadů v jejich zemích. V Norsku už žádný další úřad nesmí 
sídlit v Oslu a z Londýna musí být do roku 2030 přesunuto do regionů 50 % všech 
úřednických míst. Relokace je skutečně moderním světovým trendem a v mnoha 
zemích probíhá nebo již proběhla. Dalšími příklady může být Mexiko, Jižní Korea, 
Malajsie nebo Dánsko. Problém se zvětšujícími se regionálními rozdíly v příjmech, 
kvalitě školství ale i dostupnosti služeb řeší skoro všude. 

Povedlo se nám zastavit další neoprávněné exekuce. Teď se tématu chytl i pan 
premiér, který ve svém pravidelném nedělním kázání na Facebooku napsal, že už 
200 000 nezákonných exekucí zastavil. Kéž by. Není to ale bohužel pravda. Poté co 
jsme na tento „nesoulad“ upozornili, začal premiér konat a pan ministr Kněžínek 
se tím konečně začal zabývat. Otázkou zůstává, jak to bude po nedávných perso-
nálních změnách na pozici ministra. Já budu v zastavování exekucí každopádně 
pokračovat. Není možné, aby se v právním státě něco takového jako nezákonné 
exekuce dělo. 

Jan Farský, předseda poslaneckého klubu STAN

Dále pokračuji v práci na přesunu úřadů z Prahy do regionů a též v zastavování ne-Dále pokračuji v práci na přesunu úřadů z Prahy do regionů a též v zastavování ne-

V zastavování neoprávněných 
exekucí polevovat nehodlám

Jana Krutáková, poslankyně STAN

Během dubna jsem měla možnost diskutovat s občany 
Moravského Písku, kde hrozí obrovská ekologická kata-
strofa. Ani ne 500 metrů od vodního zdroje zde byl sta-
noven dobývací prostor pro těžbu štěrkopísku. Přitom 
se jedná o  zdroj, který zásobuje vodou přes 140 000 
obyvatel Jihomoravského kraje. Vláda se přitom tváří, 
jako by se nejednalo o problém. V době, kdy voda všude 
chybí a lidé ji na mnoha místech pijí z cisteren, nadřazuje-
me podnikatelský zájem před ochranou vodních zdrojů. 
V této věci jsem několikrát interpelovala ministra život-
ního prostředí, který mě pokaždé odkázal na rozhodnutí 
soudu. Nevzdám to a budu dál usilovat o to, aby byla na 
prvním místě ochrana pitné vody. Proto již pracuji na 
změně legislativy.

Jana Krutáková, poslankyně STAN

Během dubna jsem měla možnost diskutovat s občany Během dubna jsem měla možnost diskutovat s občany 

Vláda se stále tváří, že 
nedostatek vody není problém

Aprílovou dobu jsem ve sněmovně strávil několika 
schůzkami s ministrem školství. Nejen o konkrétních ak-
tuálních problémech, které jako krajský radní pro škol-
ství cítím, ale hlavně kvůli chystané reformě vzdělávání. 
Nechceme prostě s Mikulášem Bekem stavět na vodě.
Společně s  Věrou Kovářovou jsme připravili interpelaci 
a  tedy tlak na ministryni fi nancí, aby nerušila fi nanční 
úřady v regionech.
A především - intenzivně se chystal sněm STAN. Byla to 
tedy doba, kdy jsme já jako odcházející předseda a Vítek 
Rakušan jako kandidát na předsedu byli v hledáčku po-
litických reportérů přímo ve sněmovně. Když se za těmi 
několika rozhovory - a vlastně za celým mediálním zpra-
vodajstvím z našeho sněmu - ohlédnu, myslím, že obraz 
STANu z toho vůbec nevychází špatně.

Petr Gazdík, poslanec STAN

Aprílovou dobu jsem ve sněmovně strávil několika Aprílovou dobu jsem ve sněmovně strávil několika 

Intenzivně pracuji na 
reformě českého vzdělávání



Eurovolby 2019

EVROPA JSME MY!
Za několik dnů budeme moci zvolit již po čtvrté své zástupce 
do jediné přímo volené instituce Evropské unie – Evropského 
parlamentu. Za posledních 5 let jsme o Unii slyšeli hromadu 
výroků, povětšinou negativních a hrubě zavádějících. Netvr-
dím ovšem, že EU není zralá na některé vnitřní změny, řadu 
z nich ostatně navrhujeme v našem volebním programu. 

EU je zralá na vnitřní změny, navrhujeme je
Jen stručně vyjmenuji, že jsme pro posílení role národních 
parlamentů v evropském legislativním procesu, prosazujeme 
zákonodárnou střídmost Unie, tj. zásadní redukci evropských 
právních aktů, což se mimochodem už v tomto období podaři-
lo – počet nově vydaných předpisů EU výrazně poklesl (o více 
než 50 % oproti minulému období). V neposlední řadě trváme 
na přísném dodržování dvou základních principů činnosti 
Unie – zásady postupu Unie u svěřených pravomocí a přede-
vším principu subsidiarity, tj. zásad, že Unie smí postupovat 
jen v těch politikách a oblastech, které jsou jí výslovně člen-
skými státy svěřeny, a že legislativou EU lze řešit pouze ty 
problémy, jež nejsou efektivně schopny vyřešit členské státy 
samostatně (navrhujeme posílit také kompetence soudního 
dvora EU). 

Unie bude muset v dohledné době projít vnitřními změnami, 
více dbát na ztotožnění občanů EU s postupy Unie, prostě není 
možné, aby se politika Unie odtrhávala od pochopení Evropa-
nů. Narůstající odcizení vztahu občané – Unie by nepochybně 
mohlo Unii zásadně oslabit až rozložit. 

Chci tímto ilustrovat, že naše hnutí si je vědomo potřeb vnitř-
ních změn Unie a nejsme hluší k výzvám. Ovšem Starostové 
a nezávislí zásadně trvají na proevropském směřování České 
republiky, spolupráce členských států EU je klíčovým národ-
ním zájmem naší země, která leží ve středu Evropy a jakýkoli 
rozpad či oslabování Unie by nás tak výrazně poškodil (ostat-
ně cca 80 % našeho vývozu směřuje právě na vnitřní trh EU). 
Je ovšem také nutné obnovit vztah důvěry mezi členskými 
státy Unie, který byl zásadně narušen v minulých pěti letech. 
Čím? Za prvé až nepochopitelným lpěním na trvalých přeroz-
dělovacích kvótách pro uprchlíky a za druhé zformováním 
vlád, jejichž reakce na víceméně pochopitelné žádosti člen-
ských států potýkajících se s přílivem uprchlíků byly jen zá-
porné, bez adekvátní jiné možnosti evropské spolupráce. Oba 
dva faktory jsou pro další vývoj Unie hrubě negativní. 

EU nerozhoduje za nás, rozhodujeme v ní MY
Na druhou stranu je stejně hrubým zkreslením, když se velmi 
často tvrdí, že zlá Unie nás nutí k přejímání evropské legislati-
vy, kterou si nepřejeme. Česká republika byla v uplynulých 15 
letech svého členství přehlasována jen v několika málo přípa-
dech. Dovolím si uvést příklady hlasování Babišových minis-
trů, kteří podpořili některé problematické návrhy, které jsme 
spolu s kolegy z TOP 09 naopak nemohli podpořit. Směrnice 
o autorském právu, jež zavádí jak řadu pozitivních změn, tak 
výrazně nedomyšlenou úpravu povinnosti předběžné detekce 

nahrávaného obsahu. Babišova vláda s touto copyrightovou 

úpravou souhlasila. Nebo změkčení požadavků Evropského 
parlamentu, který požadoval razantní zakročení proti nele-
gální dvojí kvalitě potravin v evropském prostoru. Česká vlá-
da podpořila oproti stanovisku EP změkčení směrnice, která 
tak představuje jen malý posun vpřed. V oblasti zemědělství 
a péči o krajinu pak česká vláda zastává naprosto nepokrytě 
zájmy pouze velkých agrárních koncernů, odmítá rozumné 
návrhy na změny ve společné zemědělské politice, přičemž 
důsledky již dnes vidíme na naší krajině, neschopnosti zadr-
žet vodu, realizovat protierozní opatření atd. 

Co z daného plyne? Měli bychom od českých zástupců, přede-
vším od vlády, která má výrazně vyšší možnosti ve vyjedná-
vání s ostatními členskými státy, požadovat vysvětlení jejích 
postupů a také vyvození zodpovědnosti za její postoje v Radě 
EU či postoje premiéra na Evropské radě. V Evropské unii roz-
hodujeme totiž MY, naše vláda, naše členka Komise, naši vole-
ní zástupci v Evropském parlamentu.

Přijměte proto pozvání k nadcházejícím volbám do Evropské-
ho parlamentu. Naši kandidátku pod názvem Starostové s re-
gionálními partnery a TOP 09 podpořilo 16 regionálních usku-
pení a celostátních partnerů. Jsem přesvědčen, že víme, jak 
chceme EU změnit, ale jsme také zásadně proevropskou koali-
cí těch, kteří si uvědomují svoji zodpovědnost za naši zemi a za 
naši Evropu. Evropa jsme totiž MY.

Stanislav Polčák,
europoslanec



REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ 
AGENTURA PARDUBICKÉHO KRAJE 
OSLAVILA DVACETINY
Citace ze stránek Pardubického kraje: „Pardubice – Začátkem 
dubna roku 1999 byla založena Regionální rozvojová agentura 
Pardubického kraje. Jejími zakládající členy byly Regionální hos-
podářská komora Pardubického kraje a největší města a jejich 
sdružení (Pardubice, Chrudim, Přelouč, Česká Třebová, Ústí nad 
Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy a Zájmové sdružení práv-
nických osob ORLICE). Naprostá většina zakládajících měst jsou 
členy dodnes. Do dalšího dvacetiletí vstoupila agentura s novým 
logem.“

Když je člověku 20 let, tak je podle zákona už 2 roky dospělý, dva 
roky může řídit automobil, je již 5 let trestně odpovědný, větši-
nou je v tomto věku téměř soběstačný, ale do svatby a výchovy 
dětí má daleko. Jeho věk je záviděníhodný.

Co se dá říci o dvacetileté agentuře? Její kanceláře sídlí v budově 
Pardubického kraje. Je to zájmové sdružení právnických osob, 
které podporuje rozvoj Pardubického kraje. Aby tento cíl na-
plnila, úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu, zejména 
s místními samosprávami měst a obcí. Radí svým členům, ale 
i nečlenům v oblasti strategického plánování, dotačních titulů 
a dalších oblastí, které mají vliv na regionální rozvoj. Pro své 
partnery a klienty zajišťují přípravu investičních a neinvestič-
ních projektů. Její zaměstnanci mají velké zkušenosti s přípra-
vou, realizací a řízením projektů. 

Agentura pomáhá zejména s projekty z oblasti infrastruktury, 
cestovního ruchu, občanské vybavenosti či životního prostředí. 
U neinvestičních projektů je to například oblast rozvoje lidských 
zdrojů, komunitních aktivit a cestovního ruchu.

Zabývají se jak malými projekty, tak i rozsáhlými investičními 
akcemi, které jsou financovány z EU. V minulých letech agentu-
ra zpracovávala například žádosti o dotace na projekty realizace 
úspor energie pro střední školy, přípravu projektových žádostí 
na modernizaci silnic II. a III. tříd nebo přípravu projektů v ob-
lasti zdravotnictví. Zaměstnanci si kladou za cíl být vyhledáva-
ným partnerem při tvorbě a realizaci projektů přispívajících ke 
zvyšování úrovně a kvality života v Pardubickém kraji.

Dvacetiletý člověk většinou nemá děti. U naší agentury je tomu 
jinak. Má jednu dceru, tedy dceřinou společnost, se jménem 
P-PINK (Podnikatelský inkubátor Pardubického kraje). P-Pink 
vznikl v loňském roce. Jeho posláním je podporovat talentované 
studenty vysokých a středních škol, ale i další dospělé zájemce, 
a umožnit jim začít podnikat i s malým finančním zázemím. 

Agentura oslavila výročí v dubnu ve foyer ČSOB Pojišťovny za 
doprovodu hudby Jiřího Ševčíka + band. Poté následovalo nefor-

PARDUBICKÝ KRAJ

mální setkání. Oslavou se tak otevřel prostor pro další léta 
úspěšné činnosti. Před Regionální rozvojovou agenturou je 
stále plno práce. Aktuálně to je příprava žádostí o dotace do 
konce programového období 2020, průběžné řešení dlouho-
dobých mezinárodních projektů, jako je AQUARES a CONDE-
REFF, či projektu podpořeného z Operačního programu Vý-
zkum, věda a vzdělávání, takzvaného I-KAP, kde je agentura 
partnerem s finančním příspěvkem a žadatelem je Pardubic-
ký kraj. 

K tomu všemu přeji Regionální rozvojové agentuře při jejích 
20. narozeninách výborné finanční zdraví, pracovité zaměst-
nance s dobrými nápady a potřebnou houževnatostí a vytrva-
lostí i umění skloubit náročnou práci se soukromým životem.

Hana Štěpánová,
radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj, 
evropské fondy a inovace



Prosperující 
města, 
silná Evropa

Vít Rakušan
předseda STAN

Stanislav
Polčák

„Volím Stanislava Polčáka
do Evropského parlamentu.“
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