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Sláva občanské společnosti
Nedílnou součástí demokratické společnosti je společnost občanská. Lidé sdružující se
do různých formálních i neformálních uskupení jsou jedním z hybných mechanismů lidského společenství.
Jedním z největších zločinů komunistů v době reálného socialismu byla snaha (do velké
míry úspěšná) zničit tuto lidskou přirozenou touhu sdružovat se (dobrovolně) za účelem prosadit společný záměr, pro podobný názor nebo jen tak za zábavou.
S povděkem sleduji, jak se česká společnost za posledních šestnáct let z útlaku předcházejících čtyřiceti let zdvihá a Liberec v tomto ohledu naštěstí není výjimkou. O tom, že v Liberci občanská společnost funguje, svědčí mnoho spolků, neziskových organizací, nadací,
církví a dalších.
V posledním roce se zde sešla skupina lidí se stejným názorem na vývoj v Liberci. Protože jim chyběly objektivní informace o dění v našem krásném městě, rozhodli se vydávat vlastní občasník, LIBERECKÝ ZASTUPITEL. Na stránkách těchto novin mohou čtenáři nalézt zajímavé informace o různých libereckých kauzách a také prostor, kde mohou vyjádřit své názory
na články nebo svůj vlastní pohled na život v krajském městě.
Jsem moc vděčný za to, že žijeme v době, ve které můžeme svobodně vyjádřit svůj názor.

Evropský volební program KDU-ČSL prosazuji v rámci nejsilnější parlamentní skupiny Evropské lidové strany-Evropských demokratů. Priority naší ELS-ED jsou
efektivní cestou ke zlepšení hospodářské i společenské situace v regionech i v České republice. Každé zlepšení doma je přínosem současně i pro Evropskou unii jako celek. Velkou výhodou pro mou práci je to, že se mohu opírat při jednáních v Evropském parlamentu
také o zkušené komunální politiky, odborníky z KDU-ČSL a další osobnosti.
Zuzana Roithová
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Kamil Jan Svoboda

Ještěd
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Liberecká radnice

Ing. Eva Kočárková

Stanislav Kubín

63 let, vdaná, 2 dospělí synové a dcera, 3 vnučky

63 let, ženatý, 4 děti, 9 vnoučat

Vzdělání: Vysoká škola zemědělská v Brně
Zaměstnání: Statutární náměstkyně primátora města Liberec
Veřejné aktivity: členka VV Strany pro otevřenou společnost
(SOS), členka výboru městské organizace SOS Liberec,
zastupitelka Libereckého kraje, členka Sokola

Vzdělání: střední odborné – elektrotechnika, průmysl. automatizace
Zaměstnání: v důchodu
Veřejné aktivity: místopředseda Diecézní rady Církve československé husitské, člen Kulturní rady ÚR CČSH, čestný místopředseda
MěO KDU-ČSL Liberec, člen o.s. Kruh autorů Liberecka (KAL)

Vždy před volbami se množí polemiky o počtech žen na kandidátkách politických stran.
Na tom, že jsou ženy v politice potřebné a prospěšné, se shoduje i většina mužů. Přesto zveřejněné statistiky pro letošní parlamentní volby ukázaly, že počty žen na kandidátkách mají
klesající tendenci. Tento stav by bylo potřeba
změnit.
Není možné v těchto několika řádcích rozebírat příčiny a důvody, proč se ženy neobje-
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Liberec

Evropská lidová strana:
V politice Společenství je nutno soustavně
podporovat rovné příležitosti pro ženy a vyloučení všech typů diskriminace.

vují na volitelných místech a ani ve větších
procentech na kandidátkách. Těchto příčin je
mnoho, a protože nevidím žádné rychlé řešení, kromě zavedení direktivních kvót a směrných čísel, mohu jedině doporučit ženám: „Je
nás 50% voliček, využijme preferenčních hlasů a volme ženy!“

Prostor a podpora
„malých kulturních aktivit“
Do roku 1970 příslušník vojenského letectva,
odkud byl v tomto roce v rámci prověrek jako
politicky nespolehlivý „odejit“. Od roku 1981 žije v Liberci, kde byl také dlouholetým předsedou
MěO KDU-ČSL. V roce 1999 po těžkých zdravotních problémech odstoupil ze všech stranických funkcí a byl zvolen čestným místopředsedou MěO. V současné době působí mimo
svých církevních aktivit především v kulturní oblasti. Od roku 1987 pořádal v Liberci ve spolupráci s M. Horníčkem a pod patronací ČSL „talk
show“ pořady „Přijďte k nám pobejt“, které do
dnešní doby existují pod názvem „Doteky“. Tento pořad získal i mezinárodní renomé, neboť jeho součástí jsou i vernisáže výtvarníků z dnešních členských zemí EU – Polska a Německa. Po
několik let je tento pořad podporován i grantem
MK ČR. To je na jednu stranu výhoda, ale na stranu druhou i velká starost, protože byrokracie
v přidělování grantů je značná, neustále narůstá
a pořadatele kulturních projektů do značné míry administrativně zatěžuje a vystavuje vysoké
nejistotě. A to je problematika, která zasluhuje
radikální řešení, protože postavení autorů kulturních projektů je vůči orgánům státní správy
více než nerovnoprávné a vysoce závislé doslova na „libovůli“ těchto orgánů.

Evropská lidová strana:
Pochopení evropského historického a kulturního dědictví by mělo zahrnovat zvláštní pozornost věnovanou střední a východní Evropě, která byla až do znovunastolení pluralitní
demokracie často přehlížena. Za tímto účelem musí být přeměněn program Kultura 2000
tak, aby se zvýšila jeho operativnost a jeho
přizpůsobení se očekáváním občanů. Měla by
být posílena konkurenceschopnost v kulturní
oblasti, s tím, že se budou brát v úvahu kulturní aspekty v projektech uskutečňovaných
ze strukturálních fondů.

Stanislav Kubín je autor nejen desítek „talk
show“ pořadů DOTEKY, kterými prošel nespočet významných osobností vědy, kultury a politiky, ale také autor divadelních her, poetických
pásem, rozhlasových pořadů a tří básnických
sbírek i více jak stovky esejů.
ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP
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Mgr. Věra Rosenbergová

Ing. Petr Šourek

43 let, vdaná, 2 děti

61 let, ženatý, 3 děti, 6 vnoučat

Nerušme malé školy
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Pracuji na malé venkovské škole v Mníšku
u Liberce, která je zároveň spádovou školou pro
okolní obce.
V současné době, kdy se školství potýká
s problémem nedostatku žáků a financí, jsou tendence menší školy rušit a vytvářet mamutí komplexy s velkým počtem žáků ve třídách. Domnívám se, že tato politika je krátkozraká a znamená
krok zpátky. Zvláště v době, kdy stále více přibývá integrovaných žáků s nejrůznějšími poruchami, kterým je potřeba věnovat individuální péči.
Ze zkušenosti vím, že školy s menším počtem
žáků mají příznivější klima, rodinnou atmosféru
a nadšené pedagogy pro práci s dětmi. Žáků ve

Věra Rosenbergová se svými žáky

Evropská lidová strana:
Klub ELS-ED důrazně podporuje vytvoření
prostoru znalostí. V rámci nové ekonomiky by
se měla udělovat priorita vzdělávání, výcviku a podpoře spolupráce s trhem práce. To
jsou klíčové prvky, které jsou důležité při přeměně Evropy v konkurenceschopnou společnost založenou na znalostech, ale také při konsolidaci a podpoře silných stránek evropské
identity dalších generací, jež bude založená
na respektování a podpoře různorodosti.

třídách je sice méně, ale učitelé mají možnost
se jim daleko více věnovat. Proto zastávám názor, že malé školy by neměly být rušeny, ba naopak daleko více podporovány. Často totiž dětem nahrazují rodinu a kromě toho obec, která
nemá školu, ztrácí na prestiži.

Vzdělání: Zemědělská univerzita Praha – Suchdol
Zaměstnání: poradce
Veřejné aktivity: předseda liberecké krajské organizace KDU-ČSL

Trvale udržitelný rozvoj
životního prostředí
Celý svůj profesní život jsem se pohyboval
v prostředí venkova a zemědělství. Pamatuji doby, kdy se ve jménu výroby levných potravin pro
obyvatele našeho státu doslova devastovala příroda a životní prostředí. Po roce 1989 a především vstupem České republiky do Evropské unie
se postoje k této problematice radikálně změnily. A to je dobře.
Co nám členství v Evropské unii přineslo?
Větší stabilitu zemědělského podnikání, zvýšení příjmů zemědělců a větší objem agrárního
obchodu.
Od roku 2007 nás všechny a hlavně venkovský prostor čeká další kvalitativní posun v pohledu na venkov. Už sám název nového fondu
„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova“ ukazuje směr, kterým se musíme ubírat.
Měli bychom si připomenout to, co na venkově
vždy platilo. Zemědělské podnikání má být nedílnou součástí života na venkově.
Je také žádoucí podporovat rozvoj občanských aktivit, neziskových organizací. Jenom tak
můžeme vrátit na venkov normální život, aby
tam lidé nejezdili jenom za rekreací, ale aby zde
trvale žili. Právě toto chování je jedním z příspěvků k trvale udržitelnému rozvoji životního
prostředí.

Evropská lidová strana:
Aby bylo možno zajistit životaschopné a sociálně soudržné venkovské oblasti, musí být
posílen druhý pilíř SZP a vytvořena nová všeobecná politika rozvoje venkova. Cílem je stimulovat víceúčelovost, rodinné podnikání
a venkovský průmysl, a tím podporovat zaměstnanost a předcházet vylidňování venkova.

Petr Šourek s vnoučaty
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Vzdělání: Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
Zaměstnání: ředitelka ZŠ a Mateřské školy v Mníšku u Liberce
Veřejné aktivity: členka Strany pro otevřenou společnost (SOS),
předsedkyně místní organizace SOS v Liberci, šéfredaktorka
občasníku „Liberecký zastupitel“, členka vokálního jazzového
kvintetu Teptet Liberec
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Kamil Jan Svoboda

Mgr. Pavel Kučírek

27 let, ženatý, dcera Markétka

50 let, 3 děti

Vzdělání: Obchodní akademie Liberec
Zaměstnání: organizační pracovník
Veřejné aktivity: předseda okresní organizace KDU-ČSL Liberec,
člen Kulturní komise KDU-ČSL, člen redakční rady Libereckého
zastupitele, koordinátor Tříkrálové sbírky pro Liberec, organizátor
kulturních akcí

Vzdělání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Zaměstnání: ekolog
Veřejné aktivity: předseda liberecké městské organizace
KDU-ČSL, místopředseda okresní organizace KDU-ČSL,
místopředseda krajské organizace KDU-ČSL, člen smíšeného
pěveckého sboru Ještěd
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Sociální oblast a kultura jsou oblasti, kterým
věnuji velkou část svého volného času. Vím, že
tyto oblasti se neobejdou nejen bez dobrovolníků, ale především bez lidí s patřičným vzděláním a kvalifikací. Proto mne velmi mrzí, že tyto
sféry jsou ze státních prostředků dlouhodobě
podfinancovány. Nedostávají se potřebné prostředky pro klienty sociálních zařízení, na opravu památek a podporu kultury, ani na odpovídající mzdy pracovníků v těchto oblastech.
Jsem rád, že v Evropské unii jsou instituce,
které podporu těchto oblastí považují za velmi
důležitou. Nyní je na Česku, jeho úřednících, aby

Evropská lidová strana:
• Je nutno zajistit plnění základních ustanovení systémů sociálního zabezpečení pro ty, kteří nejsou schopni se sami o sebe postarat, ačkoli reforma současného stavu se zdá být
nezbytná. Princip vzájemné podpory by měl zůstat základem evropského sociálního modelu.
• Bohatství Evropy spočívá v její kulturní specifice a rozmanitosti. Je nutno uchovat toto
společné dědictví a vytvořit evropský kulturní prostor s viditelnou přítomností. Je nutno
rozhodně podporovat odlišné jazyky a regionální kulturu Evropy, stejně jako její zvláštnosti v oblasti médií a filmu.

svým přístupem umožnili co nejefektivnější čerpání financí z evropských fondů.

Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí je v zájmu nás
všech, neboť člověk je jeho nedílnou součástí.
Další rozvoj je možný na základě respektování
podmínek ochrany životního prostředí i udržitelného rozvoje. Je důležité podporovat aktivity
smysluplné z hlediska životního prostředí. Jde
např. o získávání energie i z alternativních zdrojů, recyklaci odpadů, využití neudržovaných zemědělských ploch atd. Je také nutné přizpůsobit výsadbu lesů vývoji klimatu a v neposlední
řadě vychovávat příští generaci k úctě a porozumění přírodě. Na druhou stranu je třeba podpořit rozvoj komunikačních sítí a sídel. Musí se
vytvářet podmínky pro zastavení odlivu obyvatel z obcí a jejich celkové regresi.

Evropská lidová strana:

Křest CD

Pro zajištění životaschopného a udržitelného
zemědělství je třeba vyřešit tři problémy:
V prvé řadě ekonomický problém, který
spočívá v posílení konkurenceschopnosti
zemědělského sektoru. V druhé řadě sociální problém, tj. zlepšení životních podmínek
a ekonomických příležitostí ve vesnických
oblastech. V třetí řadě potřebujeme vyřešit
ekologický problém podporou správných ekologických praktik a poskytováním služeb souvisejících s udržováním biologické rozmanitosti a krajiny.

Relaxace na kole

Toho lze docílit mimo jiné zapojením širší veřejnosti do projednávání územních plánů a dalších dokumentací, protože ty mohou mít dopad
na sociálněekonomickou situaci občanů i kvalitu životního prostředí.
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Pozornost kultuře
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