Tisková zpráva Starostů pro Liberecký kraj
Liberec 18. dubna 2012

Kandidátka Starostů pro Liberecký kraj je složena ze zkušených komunálních politiků, kteří
zastupují všechny regiony Libereckého kraje. Na kandidátce jsou také zástupci sportovního
prostředí, které reprezentuje zájmy neziskového sektoru Libereckého kraje.
Dnes představujeme prvních devatenáct jmen a kompletní kandidátku Starostů pro Liberecký
kraj zveřejníme do konce května zároveň s volebním programem pro Liberecký kraj na roky
2012 – 2016. S tímto volebním programem požádáme o podporu obyvatele Libereckého kraje
a také další nestranické a nezávislé komunální politiky.
Naším cílem je získat do voleb podporu významné části starostek a starostů nebo jejich
zástupců z celého Libereckého kraje. Ti umožní následně přenos informací od obyvatel, a také
zajistí kontrolu dodržování našeho volebního programu ve svých obcích.

„Chceme odpovědný, transparentní a vstřícný Liberecký kraj“
Volební program Starostů pro Liberecký kraj bude vycházet z těchto pěti základních tezí:
•

Odpovědné hospodaření Libereckého kraje bez dalšího zadlužování
Prosazení otevřených veřejných zakázek jako prostředku k úsporám veřejných peněz
Zastavení nesystémových dotací

•

Průhledné a zodpovědné rozhodování Libereckého kraje
Zveřejňování všech smluv a finančních toků dokumentů na webu kraje
Podklady pro jednání zastupitelstva jsou veřejný dokument
Jasný systém pro fungování krajských firem a společností

•

Liberecký kraj vstřícný ke svým obyvatelům
Obce, občané, neziskový sektor a zaměstnavatelé jsou naši partneři
Jasná pravidla pro rozhodování o grantových programech
Podpora veřejné dopravy

•

Obnova majetku Libereckého kraje
Investice do škol, zařízení sociálních služeb a nemocnic jako priorita rozpočtu
Efektivní opravy krajských silnic

•

Odstranění škod na majetku kraje způsobených povodní v roce 2010

Kandidátka pro krajské volby 2012
1.

Martin Půta, Hrádek nad Nisou, starosta, krajský zastupitel, předseda Euroregionu
Nisa, kandidát na hejtmana, 40 let

2.

Marek Pieter, Desná, starosta, krajský zastupitel, 38 let

3.

Ing. Eva Burešová, Doksy, starostka, 33 let

4.

Lena Mlejnková, Semily, místostarostka, 37 let

5.

PhDr. Hana Maierová, Turnov, starostka, předsedkyně Sdružení Český ráj, členka
předsednictva Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 58 let

6.

Ing. Vladimír Boháč, Liberec, předseda krajského sdružení ČSTV
Libereckého kraje, 61 let

7.

Mgr. Petr Tulpa, Jablonec nad Nisou, náměstek primátora, 54 let

8.

Vladimír Mastník, Lomnice nad Popelkou, starosta, krajský zastupitel, 65 let

9.

Vladimír Stříbrný, Heřmanice, starosta, zástupce dobrovolných hasičů, 42 let

10.

Mgr. Jaromír Dvořák, Nový Bor, starosta, krajský zastupitel, 51 let

11.

Jiří Löffelmann, Skalice u České Lípy, starosta, 52 let

12.

Ing. Michael Canov, Chrastava, starosta, učitel na gymnáziu Liberec, 51 let

13.

Mgr. Tomáš Vlček, Česká Lípa, 2. místostarosta, učitel českého jazyka
a dějepisu, 38 let

14.

Lukáš Pohanka, Vratislavice nad Nisou, starosta, zastupitel města Liberec, 33 let

15.

Mgr. Daniel David, Janov nad Nisou, starosta, 40 let

16.

Jana Švehlová, Proseč pod Ještědem, starostka, 42 let

17.

zástupce sportovního prostředí

18.

František Kaiser, Mimoň, starosta, 64 let

19.

Eva Zbrojová, Harrachov, starostka, 48 let

20.

Ing. František Chlouba, Rychnov u Jablonce nad Nisou, starosta, 58 let

Další informace
Mgr. Kateřina Malá, volební manažer SLK
+420 723876742

