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Vážení čtenáři a čtenářky, v Pardubickém kraji postavili Starostové a nezávislí do čela své kandidátky pro krajské volby 2020 
hned dvě ženy, obě se zkušenostmi starostek. Lídryně a adeptka na hejtmanku MICHAELA MATOUŠKOVÁ je dlouholetou 
starostkou Řečan nad Labem. HANA ŠTĚPÁNOVÁ je za STAN už čtyři roky členkou koalice ve vedení kraje jako radní pro 
regionální rozvoj, evropské dotace a  inovace. Ze trojky je „jistí“ JIŘÍ HÁJEK, pardubický patriot a stavitel tělem i duší. 
Do desátého místa jsou za nimi čtyři starostové, podnikatel a  zakladatel kin-ballu a  žena s  odborností v  hydrogeologii 
a zkušenostmi s projekty v oblasti cestovního ruchu. A stejně pestrá je kandidátka až do konce. Jejich záměry jsou poctivé, 
zkušenosti lidské a zápal poznáte z jejich řádků i tváří. 

Co je zdravý kraj?

„Je to zdravá krajina a zdraví lidé v ní, přičemž ono zdraví 
člověka vnímáme ve všech aspektech jeho života,“ vysvět-
luje lídryně Michaela Matoušková a uvádí některé z pri-
orit STANU v Pardubickém kraji: „Jistoty kvalitního zdravot-
nictví, rozvoj sociálních služeb především pro seniory a lidi 
s handicapem - to jsou oblasti, na které potřebujeme zaměřit 
pozornost. Chceme, aby se služby lékařské a sociální pomo-
ci více přiblížily k obyvatelům a byly dostupné pro každého 
v celém kraji. V podpoře kvalitního životního prostředí se 
chceme zasadit o to, aby se hejtmanství zaměřilo na země-
dělskou politiku, zejména pak na zadržování vody v kraji-
ně a na hospodářské procesy, které ovlivňují kvalitu půdy. 
A v neposlední řadě, aby vláda kraje podporovala tradiční 
zemědělství a také lokální výrobce a lokální potraviny.“

STAN má své záměry i pro zdravé školství a prosazuje, že je 
třeba více investovat do infrastruktury a učinit učební obory 
ještě zajímavější. V oblasti sportu musí kraj vytvářet i vhod-
né podmínky pro sportovní aktivitu nesoutěžního charak-
teru, hlavně pro děti pod šest let a pro seniory. Tím podpoří 
zdravý životní styl obyvatel, který působí preventivně i ve 
zdravotní a sociální oblasti. „Ekonomická krize postihne nás 
všechny a už teď schází Pardubickému kraji spousta peněz. 
Proto musíme více podporovat města a obce, venkovské 
prodejny, zemědělce, farmářské trhy. A určitě nesmíme za-
pomenout na investice,“ říká „trojka“ Jiří Hájek, který je stí-
novým radním pro dopravu.

STAROSTOVÉ STAVÍ STAN PRO ZDRAVÝ KRAJ
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V dopravě má STAN v záměru přes zákonodárnou ini-
ciativu hejtmanství prosazovat taková opatření, aby-
chom vystavili „stopku“ tranzitní nákladní dopravě na 
silnice II. a III. tříd. „A podpoříme další úseky „tichého 
krytu komunikací“ tak, abychom snížili hlukovou zá-
těž obyvatel. Návštěvníci i obyvatelé dnes ucpaných 
Pardubic musí mít kde zaparkovat a dostat se na úřa-
dy a do nemocnice. Naším cílem je také vytvoření 
integrovaného plánu dopravy pro krajské město Par-
dubice a okolí – propojení modrých (krajských) a čer-
vených (městských) autobusů,“ vysvětluje Jiří Hájek.

Máme k Vám nejblíž

„Z hlediska samosprávy jsou lidem nejblíže právě 
starostové. Vědí o jejich potřebách a každodenních 
starostech skoro všechno a často jsou první, kdo řeší 
jejich potřeby s bydlením, dopravou, školou i se zdra-
vím. A také musejí mírnit dopad často nesmyslných 
a nekompetentních rozhodnutí vlády a dopady krizo-

vých situací, což jsme na vlastní kůži zažili v uplynu-
lých měsících,“ uvedl předseda STANu pro Pardubic-
ký kraj, krajský zastupitel a starosta Vraclavi Oldřich 
Koblížek. Zdůvodnil tak, proč by toto hnutí rádo na 
krajské úrovni zopakovalo a ještě povýšilo úspěch 
z roku 2016, kdy získalo tři zastupitele a pozici ve 
vládnoucí  koalici.

www.stan-pardubickykraj.cz/

www.facebook.com/starostove.pardubicky/

STAN 
PRO ZDRAVÝ 
KRAJ
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Otázka Kdo jste? Vás asi nepřekvapí, že…
Říká se, že abych věděla kam jít, je dobré vědět, kdo jsem 
a jaké jsou mé role, že? (úsměv). Jsem dcerou milovaných 
rodičů, kteří mi dali ten nejcennější dar – život a předali 
ty správné hodnoty, a kteří dosud mé cesty provázejí s lás-
kou v srdci. Jsem maminkou dospívající dcery, kterou se 
snažím vést poctivému a čestnému životu a vychovávám 
ji společně s mužem, který mě provází devátým rokem 
mým životem a jsme těmi nejlepšími parťáky. 
V Řečanech nad Labem jsem se narodila a žiji zde celý 
život. Třetí volební období pracuji na zlepšování života 
zdejších lidí. I když jsem původním povoláním účetní 
a ekonomka, vím, že vše se penězi měřit nedá. Právě cit 
a empatie jsou těmi vlastnostmi, které mě provází již 41 
let mým životem. 

Co vás motivuje k tomu, že kandidujete na hejtmanku?
Baví mě věci posunovat, měnit. Nebaví mě nadávat, co 
je špatně a co by se mělo. Nabízím své zkušenosti i pro-
jekty, na kterých si lze výsledky mé práce ověřit. Za dobu 
mého starostování jsme v obci se šikovnými lidmi opra-
vili obecní majetek, vystavěli síť silnic a vybudovali dět-
ská hřiště. Seniorům jsme poskytli nový domov v Komu-
nitním domě, který jsme zrekonstruovali ze zchátralého 
Domu služeb. Zde žijící babičky a dědečky jsme seznámi-
li s dětmi ze školky a školy a začali jsme propojovat životy 
nejmladších a nejstarších občanů obce. V Komunitním 
domě jsem otevřela konzultační středisko Univerzity tře-
tího věku, která je přidružená pod Českou zemědělskou 
univerzitu v Praze. A tenhle nápad nám přinesl vítězství 
v celostátní soutěži Komunální projekt roku 2018. V sou-
časné době se věnujeme také zadržování vody v krajině 
a zahájili jsme komplexní pozemkové úpravy, které by 
měly vyřešit nejen nedostatek vody v našich rybnících, 
ale také vodní a větrnou erozi půdy.

Kraj je už větší sousto….
Hodně cestuji a samozřejmě vnímám, co vše se Staros-
tům a nezávislým v současné koalici ve vedení Pardu-
bického kraje už podařilo. Je toho hodně, kolegům, kteří 
to odpracovali, děkuji. Jejich „skládání účtů“ najdete na 
další straně novin.

Pro zdraví občanů i prostředí tak, jak jsme si předsevza-
li i v tématu naší letošní kampaně, však musíme udělat 
ještě víc. 

Co si tedy zaslouží větší pozornost i činy v našem 
kraji?
Zlobí mě doprava. Lidé ve městech a obcích už nesmí 
obtěžovat hluk a ohrožovat je kličkování mezi kamio-
ny, když chtějí přejít silnici. Musíme jim zajistit bezpečí 
a zdraví. Proto k budované tepně na Moravu D 35 pat-
ří obchvaty a přivaděče hned, ne až za 5 let. Abychom 
mohli projet krajem jako po másle, musí se lépe a trvan-
livěji opravovat krajské silnice a mosty, a skončit pou-
hé záplatování. Také samotné Pardubice potřebujeme 
lépe projet a lépe v nich zaparkovat.
Krajina Pardubického kraje je líbezná a z velké části ze-
mědělská. Podpora kvalitního životního prostředí má 
své „mouchy“.  Kvůli nevhodnému hospodaření i zde 
dochází ke znehodnocení půdy, ve které mizí voda. 
A to i přesto, že letošní léto hodně prší. Chceme tu mít 
tradiční plodiny místo řepky a kukuřice! Cestou je 
motivace a pomoc zemědělcům a farmářům vracet se 
k tradičnímu ekologickému zemědělství, podporovat 
výrobce lokálních zdravých potravin, chovatele dobyt-
ka a pěstitele plodin bez chemie. 

Půl milionu spoluobčanů v našem kraji si zaslouží spra-
vedlivou pozornost ve všech oblastech života. A vyspělá 

společnost se pozná podle toho, jak je schopna pečovat 
o ty, kteří péči potřebují.

Mojí vizí je vytvoření sítě paliativní péče, protože vážně 
nemocní lidé by měli mít možnost stonat doma a být se 
svými blízkými. S tím souvisí i rozvoj terénní sociální 
i hospicové služby. 

Co je Vaší přidanou hodnotou?
Mám praxi i vzdělání v oboru veřejné správy a regi-
onálního rozvoje. Spolu s desetiletou praxí starostky 
obce a v oboru poradenství pro veřejnou správu jsou 
výhody, které mohu ve vedení kraje zúročit a pomo-
ci tak většímu počtu obyvatel než v komunální sféře. 
Tématika obcí a života lidí v nich je mi blízká a ne-
beru ji jen jako práci. Pokud mohu, nikdy nenechám 
nikoho „ve štychu“ a vždy se snažím pomoci, co je 
v mých silách. 

A Váš hodnotový žebříček? 
Spravedlnost, pravdomluvnost, úcta ke stáří i mezi lid-
mi navzájem. Mám ráda, když lidé drží slovo a pokud 
mohou, tak ho splní. Pro mnohé jsem zpovědnicí, člově-
kem, který nikdy neodmítne pomoci. Většinou bývám 
pevná v názorech, ale dovedu názor změnit, pokud má 
někdo lepší. Jsem otevřená novým zkušenostem a vě-
dění. A rodina je pro mě to nejcennější.
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„BAVÍ MĚ VĚCI 
POSOUVAT 
A MĚNIT,“ 
říká lídryně 
Michaela 
Matoušková

V  jednatřiceti letech se stala první ženou - starostkou obce Řečany nad Labem a v  jejím čele dnes stojí deset let. Jejím 
velkým darem je citlivost a empatie, a proto ji přitahuje sociální oblast. Tématika obcí a života lidí v nich je jí blízká a vnímá 
ji jako poslání.  Pro STAN pracuje již čtyři roky, na celostátní úrovni druhým rokem.  Velkou radost ji udělalo ocenění Nadějná 
politička roku 2019. Přátelé o ní říkají, že je spolehlivá, umí se zasadit o dobrou věc a vytrvat, když už jiní upadají. Nejdůležitější 
hodnotou je pro ni rodina. Kandiduje na hejtmanku.

Kandiduji jako lídryně, 
abych tyto a další problémy 
a otázky mohla pomoci řešit. 
Pokud budu moci jakkoliv 
pozitivně přispět spoluobčanům 
svým konáním, bude mít má 
práce smysl. 
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Prostřednictvím Hany Štěpánové má STAN už čtyři 
roky zodpovědnost za regionální rozvoj, evropské 
fondy a  inovace. Na hejtmanství ji vynesl úspěšný 
výsledek STANu v  roce 2016 v  krajských volbách. 
Přišla se zkušenostmi starostky obce Morašice na 
Litomyšlsku. Ráda se učí a poznává nové, cítí se dobře 
v  přírodě a  se svými vnoučaty, s  milými lidmi, věnuje 
se psychologii. Byla jednou ze tří zakládajících členů 
STANu v Pardubickém kraji a věří starostům, že dokážou 
cílevědomě pracovat ve prospěch občanů. Byla by 
i nadále ráda tou, na kterou se můžete spolehnout.

Čtyři roky práce pro kraj

„Pracovala jsem tak, abychom za STAN splnili své 
sliby o rovnoměrném rozvoji celého území Pardu-
bického kraje.“
Pardubický kraj na dotacích pořízených odborem roz-
voje v tomto období rozdělil či rozděluje peníze do 
všech oblastí rozvoje života obyvatel kraje. Získané do-
tace za 4 roky se dotkly 213 projektů o objemu celko-
vých fi nančních nákladů 10,937 miliard Kč. Většina 
projektů má podíl peněz z EU cca 80 %, projekty na 
realizaci úspor energie cca 30 %. Projekty se týkaly 
Modernizace škol zřizovaných Pardubickým krajem, 
modernizace zdravotních zařízení v oblasti staveb i je-
jich vybavení. Další přeměny sociálních zařízení, aby 
se podobaly běžným domácnostem. Financování dal-
ších stovek kilometrů rozbitých krajských silnic II. a III. 
třídy. Opravy kulturních památek, oblast zemědělství 
a oblast IT. 

Zlaté české ručičky se také dočkaly
Bylo jaro 2020 a přišel „COVID 2019“. V souvislosti 
s nedostatkem ochranných prostředků kraj prostřed-
nictvím Odboru rozvoje v dubnu vyhlásil individuál-
ní dotace podnikatelům. Ti předkládali své nápady. 
A pokud uspějí, dostanou peníze na vývoj výrobku, na 
transformaci výroby z té původní na jinou, alternativní.  
Výsledkem je například vývoj bezdotykového dávkova-
če na dezinfekci, výroba formy na výrobu výtěrových 
tyčinek, roušky ze speciálních nanovláken a další.
Podpořila jsem založení Podnikatelského inkubáto-
ru P-PINK v roce 2018, jsem předsedkyní správní rady 
a dále pomáhám s jeho rozvojem. P-PINK slouží podni-
katelům, studentům a široké veřejnosti v získávání zna-
lostí, poskytuje možnosti sdílené kanceláře, případně 
místo pro virtuální adresu.  Za dva a čtvrt roků existen-
ce proběhly desítky vlastních, nebo spolupořádaných 
akcí s partnerem (CzechInvest, Krajská Hospodářská 
Komora, sdružení podnikatelů). Dále stovky individuál-
ních jednání. Pro školy jsme uspořádali asi 30 worksho-
pů za účelem podpory jejich podnikavosti. 

Pomoc obcím
Za mého působení radní na kraji jsme přímo z krajské-
ho ropočtu podpořili 33 příjemců dotace na rozvojové 
projekty v problémových mikroregionech Pardubic-
kého kraje za 27 173 000 Kč. V případě dotačního pro-
gramu na pořízení územních plánů jsme podpořili 68 
obcí za 6 341 425 Kč. 

Podpořila jsem Sdružení místních samospráv, které 
pomáhá středním a menším obcím. V krajské radě jsem 
vyjednala fi nanční podporu pro oblast Pardubického 
kraje na existenci koordinátorky ve výši 240 000 Kč roč-
ně. 
Intenzivně spolupracuji s Místními akčními skupi-
nami v celém kraji a s dobrovolnými svazky obcí. 
Podpořila jsem dotace pro nejmenší obce tzv. „malý 
leader“, které byly v loňském roce navýšeny. V letoš-
ním roce jsem se „poprala“ o zachování dotace i v době 
úspor kraje (důsledky pandemie).

Kotlíkové dotace
Při výměně starých neekologických kotlů podpořil 
Pardubický kraj občany takzvanými „kotlíkovými do-
tacemi“. Dosud je obdrželo 4 500 žadatelů s celkovou 
schválenou dotací přes 494 milionů korun. Do konce říj-
na 2020 probíhá 5. výzva, ve které je k rozdělení částka 
176,4 mil. 

Bezplatné vzdělávání pro starosty 
Zavedla jsem pro starosty bezplatné vzdělávání, a to 
považuji za velmi přínosné a důležité pro celé území 
kraje. Vzdělaný starosta dokáže skvěle pracovat pro své 
svěřené území a pro své občany. Práce každé starostky 
a starosty prospívá nám všem. Školení hradí kraj, ročně 
jsme vyčlenili půl milionu korun na 16 akcí (4 témata 
vždy na 4 místech v kraji).  

Z mého pohledu je náš kraj skvělé místo k žití. Vznikají 
však okolnosti, které nás nutí k novým řešením. Musí-
me se více věnovat otázkám přírody, sucha, opatřením 
na zmírnění dopadů měnícího se klimatu. Po korona-
virové době se ukazuje i nutnost větší podpory regio-
nálních výrobců potravin, ale i dalších produktů. Jako 
nutnost vidím, aby více produktů vznikalo co nejblíže 
spotřebitelům. Aby důležité produkty a potraviny vyrá-
běli regionální výrobci a my abychom nebyli tolik zá-
vislí na dovozu. 

Hana Štěpánová, krajská radní

PARDUBICE – ZDRAVÉ SRDCE PRO PARDUBICKÝ KRAJ 
Pardubický patriot a politik (bývalý starosta Pardubic 
V) je stavař tělem i  duší. V  krajských volbách je 
stínovým radním STANu pro dopravu a najdete jej na 
třetí pozici. Jeho motto – Skví se jako Pardubice – Skví 
se jako Pardubický kraj dokládá jeho závazek: pomoci 
zlepšit podmínky pro život lidí, ať bydlí kdekoliv. Je 
otcem, manželem a  šťastným dědou. Krom toho je 
rybář, nadšenec do motorek a  horských kol. A  bude 
mu teprve 59 let.

„Do politiky jsem nevstupoval pro peníze, do té doby 
jsem vcelku úspěšně podnikal. Ale chtěl jsem ovliv-
ňovat věci veřejné ve prospěch občanů. Starosta 
a starati se - tudy vede cesta. Mojí základní hodno-
tou je rodina. Když máte dobrou, zdravou a spokoje-
nou rodinu, můžete myslet i na politiku.“ 

STAN pro zdravou dopravu
Pardubický kraj je přirozeným centrem dopravy 
naší země. Z regionu vzešli zakladatelé dopravy 
v Čechách, z těch největších jmenujme aviatika Jana 
Kašpara, projektanta železničních tratí Jana Pernera 
nebo vynálezce lodního šroubu Josefa Ressela. Bo-
hužel, náš kraj není dopravně zdravý a jeho občané 

strádají. D35, obchvaty měst, či nekoncepční řešení 
parkování v Pardubicích. To vše naše občany štve. 
Jako stínový radní pro dopravu bych si přál zlepšit 
komunikaci našeho kraje se státem a státními do-
pravními organizacemi. Zlepšit koordinaci jednot-
livých státních, krajských či městských dopravních 
i jiných staveb, třeba i podporu lodní dopravy a oži-
vení řek v Pardubicích. To vše pro prospěch občanů 
našeho kraje!

Jsem hrdý na to, že mohu kandidovat za STAN a vě-
řím, že v krajských volbách uspějeme. Protože STAN 
je velmi zajímavá alternativa pro ty, kteří nechtějí 
tradiční strany či tradiční „hnutí“. Je před námi ná-
ročná cesta, a jsem připraven na ni vyrazit. Pomůže 
nám náš silný tým osobností, který jen na kandidát-
ce. Chtěl bych pochválit obě ženy, se kterými sdílím 
tuhle dvoustranu: naši krajskou radní Hanku Štěpá-
novou, která řeší regionální rozvoj, evropské fondy 
a inovace. A samozřejmě naši lídryni Michaelu Ma-
touškovou, která má jasný tah na branku a byla by 
určitě skvělou hejtmankou.

MALÝ „VÝSLECH“ 
JE NA MÍSTĚ: 
HANA ŠTĚPÁNOVÁ JE RADNÍ 
ZA STAN UŽ ČTYŘI ROKY

JIŘÍ
HÁJEK
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Zakousneme se do vzdělání 

Martin Staněk, 
starosta Sezemic

STAN pro zdravou krajinu

Oldřich Koblížek, 
krajský zastupitel, 

starosta Vraclavi

4

Hejbneme kostrou napříč 
generacemi 

Martin Paur, překladatel, autor 

programu pohybové gramotnosti

STAN PRO 
ZDRAVÝ KRAJ 2020

Máme k vám nejblíž 

Zuzana Tvrzníková, 
starostka Zámrsku

Pardubice zdravé srdce 
Pardubického kraje 

Alice Paurová,
trenérka kinballu

Myslet na druhé je náš 
každodenní chleba  

Michaela Matoušková, 
kandidátka na hejtmanku
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Pardubickým krajem 
jako po másle  

Jiří Hájek, 
stavební expert

5

Máme k Vám nejblíž

David Šimek,
starosta Příluky

Zdraví jako řípa 
na prvním místě 

Jan Křivka,
záchranář

Starostové do vedení 
kraje patří 

Tomáš Dubský,
starosta Vysočiny

Starostové a nezávislí do vedení 
Pardubického kraje patří. Lidé znají naši 
práci v obcích a městech, jsme jim nejblíž. 
Jsme ověřeni praxí, opíráme se o zkušenosti 
i úspěšné projekty.  Starost o lidi je naším 
každodenním chlebem.

Co je pro vás oříškem, 
to my hravě rozlouskneme

Hana Štěpánová,
radní Pardubického kraje
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STÍNOVÁ RADNÍ 
PRO SOCIÁLNÍ OBLAST
Starost o lidi je náš každodenní chleba 

Mým mottem je: „Uč se a žij tak, aby ses mohla ohléd-
nout“ (napsal mi jej do památníčku můj taťka, a tak se 
tím snažím řídit celý život). Co se týká mých hodnot, vy-
znávám pravdomluvnost, úctu ke stáří, úctu mezi lid-
mi. Těší mě, že jsem ve společnosti férových a poctivých 
lidí, kteří mají stejná přesvědčení a hodnoty a nebojí 
se je předávat dál. Dohromady tvoříme správný tým 
s úžasnou energií. Děkuji jim. Věřím, že jsme dobrou 
volbou pro voliče v Pardubickém kraji. (Moje další myš-
lenky najdete na straně 2).

Zkvalitníme a zpřístupníme sociální služby všem, 
kteří je potřebují. Jejich nabídka musí být spravedlivá 
pro celý kraj. Podpoříme rodinné pečovatele na 
plný úvazek. Propojíme týmy odborníků a rychleji 
pomůžeme, když se lidem změní život ze dne na den. 

STÍNOVÁ RADNÍ 
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Co je pro vás oříškem, to my hravě rozlousknem

Mým mottem je věta: „Dokud se neusmíváte, nejste ni-
kdy úplně oblečení.“ (Evan Esar). Mými hodnotami jsou 
spravedlnost, pravdivost, čestnost, pracovitost, vytrva-
lost, houževnatost, cílevědomost, laskavost, soucitnost, 
ale v případě nutnosti schopnost porvat se především 
za druhé.

Obdivuji lidi, kteří se chovají jako lidé za každé situace, 
je pro ně důležitá slušnost, soucit a další vlastnosti, kte-
ré se skrývají ve slovech „zůstat člověkem“.

Naší vizí je harmonický, vyvážený a zdravý život lidí 
v celém našem kraji. Proto v oblasti regionálního roz-
voje už 4 roky směřujeme k rovnoměrné a spravedlivé 
podpoře všech jeho oblastí. 
(Více o skládání účtů na straně 3)

STÍNOVÝ RADNÍ PRO DOPRAVU
Pardubickým krajem jako po másle   

Mojí základní hodnotou je rodina. Když máte dobrou, 
zdravou a spokojenou rodinu, můžete myslet i na poli-
tiku :-) Mým srdcem jsou Pardubice, které jsou srdcem 
celého kraje. S oblibou říkám, že když budou mít Par-
dubice zdravé srdce, bude zdravý celý Pardubický kraj. 
Uděláme pro to maximum. Máme skvělý tým.

Naší vizí je dostupný, průjezdný a bezpečný Pardubic-
ký kraj ve všech svých částech. Obchvaty měst a obcí 
jsou pro nás prioritou. Budeme pokračovat v opravě 
krajských silnic a zlepšíme komunikaci s obcemi při 
plánování těchto prací. Návštěvníci i obyvatelé Pardu-
bic musí mít kde zaparkovat a dostat se na úřady a do 
nemocnice. Krajským městem musíme mít možnost 
projet jako po másle. 

STÍNOVÝ RADNÍ PRO ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ
Udržíme vodu v krajině  

Jsem rád tím, kým jsem, mám rád lidi a každému přeji to-
též. Mezi mé hodnoty patří zdraví, zdravý úsudek, schop-
nost naslouchat, organizovat a vést, jít příkladem, odvaha, 
odhodlání, dotahování věcí do konce, zásluhy o rozvoj 
obce. Přátelé o mně občas říkají, že jsem osvícený vůdce.
Kandiduji za zdravou vodu, zdravé životní prostředí, 
zdravé potraviny a za zdravý selský rozum.
Za lepší hospodaření s vodou. Nechci nečinně přihlížet 
a čekat, až bude pozdě, až z kohoutků poteče jen tolik 
vody, kolik nám jí zahraniční provozovatelé našich vod-
ních zdrojů a vodovodů dovolí spotřebovat a až bude 
tak drahá, že se budeme bát umýt i nádobí. Chci přispět 
k zavedení účinných opatření pro zadržení vody v kra-
jině. Je třeba účinně motivovat vlastníky půdy i hospo-
dáře ke správnému zacházení s půdou, aby plnila svoji 
funkci. Chci jíst zdravé regionální potraviny, chci zdra-
vou přírodu, zdravý pohyb.

Podpoříme zemědělce a farmáře vyznávající tradiční 
ekologické zemědělství, výrobce zdravých lokálních po-
travin, chovatele dobytka a pěstitele plodin bez chemie 
a konzervantů. Uvedeme do života opatření pro ochra-
nu vody a krajiny a pro obnovení správné funkce země-
dělské půdy. 

NEBAVÍ MĚ „BRBLAT V KOUTĚ“

Již mě nebaví „brblat v koutě“. Cítím v sobě touhu změ-
nit to, na co já a mé okolí brblá. 
Jsem již několik let příznivcem STANu, shoduji se s jeho 
politickým řešením nastalých situací. 
Jsem beran, tak občas jdu do něčeho hlava nehlava, ale 
dokážu o tom přemýšlet a rád přijmu jiný, lepší návrh 
k řešení situace.
 

ZAKOUSNEME SE DO VZDĚLÁNÍ  

Chci pomáhat malým obcím a menším městům, aby se 
na ně v krajích nezapomínalo.
Mým mottem je Werichovo: „Kdo víno má a nepije, kdo 
hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se 
vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.“

Směřujeme k pružnému kraji ve vzdělávání a k pro-
stupným reálným a středním školám. Studenti musí 
mít možnost namíchat si vzdělání podle svého talentu, 
schopností a zručnosti. Více zapojíme zaměstnavatele 
a podnikatele. 

MICHAELA MATOUŠKOVÁ
starostka Řečan nad Labem 
kandidátka na hejtmanku

HANA ŠTĚPÁNOVÁ
radní Pardubického kraje, bývalá 
starostka, Morašice u Litomyšle

JIŘÍ HÁJEK
stavař, bývalý starosta Pardubice V

OLDŘICH KOBLÍŽEK
starosta Vraclavi, krajský zastupitel, 
předseda STAN Pardubický kraj

MARTIN STANĚK
starosta Sezemic

DAVID ŠIMEK
starosta Příluky na Svitavsku

STAVÍME STAN 
PRO ZDRAVÝ KRAJ
PŘEDSTAVUJEME KANDIDÁTY DO DESÍTKY

1

2

3

4

5

6



STÍNOVÝ RADNÍ PRO SPORT, 
KULTURU A CESTOVNÍ RUCH
Hejbneme kostrou napříč generacemi 

Moje oblíbené motto je „Příroda nestanovila žádné hra-
nice našim nadějím“ od Nicolase de Condorceta a moje 
hodnoty dle Sókratése: „Život nepodrobený zkoumání 
nemá cenu žít.“ Sókratés. A tak jej zkoumám. Moje při-
daná hodnota je mé soustavné sebevzdělávání. A proč 
kandiduji? Představoval bych si jiný stát, více hry pod-
le pravidel. A ještě nikdy jsem nezkusil, zdali jsem vo-
litelný.

Prosazujeme větší podporu pohybu, i takového, při 
kterém se nesoutěží, pro malé děti i pro seniory. Spor-
tovním zařízením v kraji budeme rozdělovat podporu 
spravedlivě. O cyklostezky a turistické trasy budeme 
pečovat jako o tepny. Oživíme systém propagace kraje 
a o kulturní dědictví budeme pečovat jako o poklad.

STÍNOVÝ RADNÍ PRO 
ZDRAVOTNICTVÍ
Pro kraj zdravý jako řípa     

Dokážu být hnacím motorem a pokud se do něčeho za-
kousnu, tak nepolevím. Chci zhodnotit vše, co jsem se 
za celý život naučil a předat náš domov v řádném stavu 
budoucím generacím. Respektuji politiku a odmítám 
politikaření. 

Budeme věnovat více pozornosti a péče zdravotníkům 
a ošetřovatelům, kteří jsou v první linii a nasazují ži-
voty. Jsme pro obnovení kvalitní sítě Lékařské služby 
první pomoci (LSPP). 

Pro záchranu životů rozšíříme síť heliportů pro rych-
lou záchrannou službu. 

ZDRAVÍ LIDÍ, 
ZDRAVÝ KRAJ
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OBHAJUJI KVALITNÍ ŽIVOT 
NA VENKOVĚ

Moje motto „Je důležité, co lidé dělají, a ne to, jak o tom 
mluví.” Rád bych se zapojil do rozvoje našeho kraje 
a využil svých zkušeností z komunální politiky.
Dlouhodobě obhajuji kvalitní život na venkově, s čímž 
neodmyslitelně souvisí bezpodmínečné zachování zá-
kladních služeb i v těch nejmenších obcích. Myslím, že 
se umím ozvat, když je to nutné. Největší výhodou STA-
Nu je podle mne autentičnost a zkušenost se skutečný-
mi problémy, které lidé mají.

MILUJI ŽIVOT SE VŠÍM, 
CO PŘINÁŠÍ.

Proč kandiduji? I když mám velmi prosperující fi rmu 
a mnoho běžících projektů, cítím, že je čas dát vše, co 
umím a znám, mé vlasti, neboť mě nyní opravdu potře-
buje a učiním to ráda s nasazením mně vlastním.
A proč za STAN? Mám ráda svobodu a nezávislost, to mi 
STAN poskytuje. Starosty považuji za speciální „druh“, 
který je třeba hájit, kolik toho musí unést. Pracuji pro 
starosty přes dvě desítky let, a teď mohu být součástí, ve 
spojení, to je velká výzva a radost. 

RENATA ŠEDOVÁ
manažerka, hydrogeoložka, Ústí nad Orlicí

MARTIN PAUR
autor programu pohybové gramotnosti, 
překladatel

JAN KŘIVKA
řidič – záchranář, 
bývalý starosta Spojilu

ZDRAVÁ EKONOMIKA 
POD STANEM                                                           

„Podporuji hnutí STAN, protože mi vyhovuje 

jeho liberální charakter s důrazem na 

svobodu a spravedlnost. Je to hnutí 

antitotalitní, proevropské a mám v něm řadu 

kamarádů. Je vybudované odspodu a to je 

mi sympatické.“  

Pomůžeme k rozvoji místní ekonomiky. Navrhneme, jak 
lépe hospodařit s majetkem kraje. STAN navrhuje změnu 
rozpočtového určení daní, abychom posílili krajské 
a obecní rozpočty. Při přerozdělování krajských dotací 
budeme více podporovat ty, kteří se chovají ekologicky.

POD STANEM                                                           POD STANEM                                                           

JAN
HŘEBEJK

Na této dvojstraně jsme vybrali z programu a medailonků kandidátů, které v plném znění najdete na: www.stan-pardubickykraj.cz.

PODPORUJE NÁS
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TOMÁŠ DUBSKÝ
starosta Vysočiny na Chrudimsku, 
dobrovolný hasič 



Zadavatel: STAN

Zpracovatel: Petra Süsserová

PŘEDSTAVUJEME DALŠÍ KANDIDÁTY OD 11 DO 50

11. TVRZNÍKOVÁ ZUZANA
starostka, kynoložka

21. Mgr. BOLEK TOMÁŠ
starosta, pedagog

22. MUDr. ŠALAMON PAVOL 
lékař, geriatr

23. ŠKEŘÍK JOSEF
starosta

24. Ing. KOHOUT PAVEL
starosta, inženýr dopravních staveb

25. Ing. JIRSÁK JAN
projektant

26. Bc. ŠEVČÍKOVÁ LENKA
starostka, ekonomka

27. VLASÁK MILOŠ
starosta, předseda Sokol Ostřetín

28. Mgr. ČEPOVÁ BOHUSLAVA
starostka, pedagožka

29. Mgr. Bc. KOUŘIL KAREL
radní obce, pedagog

30. Ing. MORAVEC IVAN
místostarosta, pedagog

31. LUBOŠ ŠPLÍCHAL
starosta

32. Ing. LESÁK MARCEL
starosta, meteorolog, klimaktolog

33. Ing. VACEK PAVEL
stavební technik

34. MUDr. DEJDAR DANIEL
lékař, chirurg, Přelouč

35. MARŠÍK JAN
student vysoké školy

36. Ing. MATYS PAVEL
místostarosta, stavební technik

37. Ing. VOLNÝ JAN
bezpečnostní technik

38. DOLEŽAL MATĚJ
místostarosta, pedagog, fl orista

39. Ing. ŠTĚPÁNEK LADISLAV
projektant

40. HOJSÁK JAN
kontrolor v automobilce

41. MLATEČEK LADISLAV
člen rady obce, myslivecký hospodář

42. Ing. ZDENĚK MLYNÁŘ
konstruktér jističů

43. PÍŠOVÁ JAROSLAVA
starostka, referentka zásobování

44. Ing. Bc. PRAŽAN JAROMÍR
středoškolský pedagog

45. VRBATOVÁ PETRA
starostka, vedoucí skladu

46. ELIÁŠ PAVEL
zastupitel kraje, starosta, strojník

47. BOROVEC MICHAL
stavbyvedoucí

48. Mgr. ANDRLE PETR
zastupitel, pedagog gymnázia, 
komisař basketbalu

49. Ing. FIŠER VÁCLAV
starosta, IT technik

50. BARTOŠ FRANTIŠEK
starosta

12. Mgr. ZIKMUND PETR
starosta, pedagog

13. Bc. PAUROVÁ ALICE 
trenérka kinballu

15. Ing. KOČÍ ZDENĚK
stavební technik

18. Mgr. SCHMIED PETR 
starosta, pedagog

19. Ing. CINDR MILOSLAV 
zastupitel, geodet

20. MUDr. KÁNSKÝ JAROMÍR 
lékař, Hrochův Týnec

16. PhDr. JIŘÍ KOTYK Ph.D.
historik, 
emeritní vysokoškolský pedagog

17. Mgr. MARTIN HEJKRLÍK 
zastupitel, ředitel Sociálních 
služeb Králicka

Česnek je přírodní antibiotikum, vyrůstá v naší čes-
ké úrodné půdě, o kterou se musíme dobře starat, 
aby byl zdravý a měl vynikající chuť a sílu. Proto se 
s Vámi o něj rádi podělíme. Naši kampaň STAN pro 
zdravý kraj a září v Pardubickém kraji provoníme 
česnekem. 

Pořídíme jej na rodinné farmě v Chvojenci, u pěs-
titelů a šlechtitelů českého sadbového česneku 
Ing. Václava Kozáka a koupíme přímo na jejich ro-
dinné farmě. Je to krásný příběh, kdy syn pokračuje 
ve šlépějích svého otce a v rodinné tradici. V sou-
časné době jsou šlechtiteli nejvíce odrůd česneku 
v zemích Evropské unie a jejich sortiment je oceně-
ný Zlatým klasem. Děkujeme, že podporujete české 
šlechtění a české zemědělce. 

www.cesnek.cz

V ZÁŘÍ NÁS 
POTKÁTE 
S ČESNEKEM

www.stan-pardubickykraj.cz

14. Mgr. VAVŘÍN JAN
pedagog na Gymnáziu Polička, 
organizátor Ukliďme Česko v Litomyšli


