
JSME NA 
VAŠÍ STRANĚ

Přijďte volit 10.�–�11. října



Vážení spoluobčané, vážení voliči strany ČSSD, 
ve dnech 10. – 11. října 2014 se uskuteční komunální 
volby do zastupitelstev obcí. 

Představujeme Vám náš volební program, ve kterém 
chceme podpořit Vás, občany, v oblastech, které si 
přejete změnit a které jsou pro Vás nejdůležitější. Jsme 
připraveni převzít zodpovědnost za kvalitní fungování 
města. Jsme slušní lidé, kteří nejsou, stejně jako Vy, 
spokojeni s dosavadní politikou města. 

Děkujeme za Váš hlas. Přijďte k volbám. 

S úctou Bc. Pavla Řechtáčková, lídr volební strany ČSSD

Volební program ČSSD 
pro Jablonné v Podještědí
•  zasadíme se o revitalizaci kempu a koupaliště, naším cílem 

je oživení turistického ruchu. 
•  nebudeme rozprodávat majetek města, jako to uskutečnilo 

předchozí vedení. Jsme  přesvědčeni, že výhodnější je si jej 
ponechat, zejména ten, který nám všem společně může sloužit. 

•  chceme zrekonstruovat areál pivovaru tak, aby ho následně 
mohla využívat veřejnost pro pořádání kulturních akcí. 
Zároveň by se mohl stát atraktivním cílem pro turisty. 

•  zaměříme se na podporu aktivit mládeže, sportovců a místních 
zájmových organizací.

•  provedeme modernizaci a obnovu dětských hřišť.
•  zeptáme se občanů, zda stojí o vybudování nákupního centra 

v Jablonném a v případě jejich zájmu se postaráme 
o jeho vybudování. 

•  zasadíme se o zvýšení bezpečí ve městě a eliminaci počtu 
hazardních heren.

•  budeme se snažit na projekty získat maximální možný 
objem fi nančních prostředků z dotací Evropské unie, abychom 
městský rozpočet zatížili co nejméně. 

•  budeme podporovat i spádové obce, které jsou pro nás důležité.



Kandidátní listina

Česká strana sociálně demokratická

1. Bc. Pavla Řechtáčková 
47 let, úřednice

2. Jan Blahovec 
42 let, dělník

3. Štěpán Hrňa 
56 let, podnikatel

4. Olga Hanusová 
64 let, učitelka v mateřské škole

5. Jana Dozorcová 
61 let, podnikatelka

6. Ing. Václav Koprnický 
35 let, úředník

7. Oldřich Němeček 
38 let, podnikatel

8. Bc. Ladislava Dozorcová 
27 let, podnikatelka

9. Kamil Hanus 
35 let, vedoucí provozu

10. Ing. Pavel Odehnal 
61 let, podnikatel

11. Ing. Pavel Odehnal 
61 let, podnikatel

12. Jeannine Mrštná 
77 let, důchodkyně

13. Marcel Dozorec 
18 let, student

14. Jan Kvapil 
69 let, důchodce

15.
Kateřina Kořínková 
38 let, zaměstnanec Krajské vědecké 
knihovny Liberec

16.
Kateřina Pavlasová 
40 let, zaměstnanec Botanické 
zahrady Liberec

17. Josef Vaníček 
76 let, důchodce



Lídryně ČSSD: Losovačka připravila 
Jablonné o miliony aneb jak zatajit 
informace občanům
O  pět milionů bude naprosto zbytečně chudší rozpočet Jablonného 
v Podještědí. Městu chce o tuto částku pokrátit dotaci na Revitalizaci 
Markvartického rybníka Ministerstvo životního prostředí. Původně mělo 
uhradit 58 milionů, nyní bude muset do své kapsy pro zbytek sáhnout 
právě město. A proč? Protože stavební fi rmy, které postoupily do užší-
ho výběru, byly vybrány elektronickým losováním.  Podle MŽP se ne-
průhledně vybíral dodavatel u čtrnácti projektů z celé země souhrnem 
za více než miliardu korun v  Operačním programu životní prostředí 
(OPŽP). Nové vedení MŽP jejich „losovačku“ považuje za netranspa-
rentní kvůli tomu, že nevyhověli požadavku, aby změnili čísla fi rem při-
hlášených do soutěže. 

Lídryně  za ČSSD Pavla Řechtáčková, která kandiduje v komunálních 
volbách do zastupitelstva města Jablonné v Podještědí sama považuje 
postup při výběru vítězného uchazeče za selhání současného vedení 
města, které odnesou především obyvatelé Jablonného. 

„V době, kdy se radnice po celé republice předhánějí, která z nich bude 
transparentnější, jdeme u nás proti proudu. Losovačka je podle mého 
názoru při výběru uchazečů o  veřejnou zakázku nejméně průhledná.  
Ministerstvo pro životní prostředí potvrdilo, že vedení radnice pochybi-
lo, a to porušením zákona o veřejných zakázkách a rovněž pravidel pro 
poskytnutí dotace,“ vysvětluje Pavla Řechtáčková, lídryně České strany 
sociálně demokratické (ČSSD) v  blížících se podzimních volbách do 
obecních a městských zastupitelstev. 

Snaha lídryně informovat občany prostřednictvím zpravodaje města 
Jablonného v Podještědí však skončila neúspěšně. „Bylo mi sděleno, 
že mi tento text neotisknou, konkrétně: Redakční rada se unesla, že 
nezveřejní Váš příspěvek, a  to z důvodu: vytrženo z kontextu, jedná 
se o neuzavřenou záležitost,“ upřesnila Pavla Řechtáčková s  tím, že 
občané mají právo dozvědět se názor i druhé strany. „Podle mého ná-
zoru město nemá zájem, aby občané byli zcela a plně informováni. Pět 
milionů korun je v objemu městského rozpočtu značnou částkou, která 
by se dala lépe využít,“ říká Pavla Řechtáčková. „Tento projekt může 
být uhrazen z dotací. Peníze mohly posloužit například na fi nancování 
revitalizace koupaliště a kempu či rekonstrukci pivovaru pro kulturní 
účely,“ doplňuje lídryně  Pavla Řechtáčková.  (le)


