
10 cílů,
12. Mgr. Daniel 
David, starosta 

Janova nad Nisou

1. Martin Půta, 
starosta Hrádku 

nad Nisou, kandidát 
na hejtmana 4. Mgr. Václav 

Horáček, starosta 
Železného Brodu 

6. Marek Pieter, 
starosta Desné

7. Mgr. Pavel Žur, 
ředitel Městského 
divadla v Jablonci 

nad Nisou

20.  Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka Muzea 
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

25.  Věra Hovorková, starosta Zlaté Olešnice
29.  Luboš Marek, starosta Kořenova
32.  Ing. Marta Procházková, ředitelka 

Eurocentra Jablonec nad Nisou

• Rovnoměrný a vyvážený rozvoj všech oblastí Libereckého kraje 
• Realizace projektů s přímým vlivem na zlepšení života a bezpečnost obyvatel 
•  Průhledná a jasná pravidla pro rozdělování fi nančních prostředků z rozpočtu a odpovědné 

nakládání s majetkem kraje 
• Zastavení podpory megalomanských staveb a akcí 
•  Zapojení veřejnosti, neziskového sektoru, měst a obcí do diskuse o dění v kraji a do rozhodování 

o jeho záměrech 
•  Podpora neziskových organizací zaměřených na práci s dětmi, mládeží, seniory a lidmi 

s handicapem 
• Kvalitní zdravotní a sociální péče dostupná na celém území kraje 
• Zachování, obnova a ochrana životního prostředí a historického dědictví 
• Zlepšení stavu silnic a místních komunikací na území Libereckého kraje 
•  Zastupitelstvo rozhodující na základě logických argumentů, zkušeností a osobní odpovědnosti 

zastupitelů a ne jen podle jejich politické příslušnosti 

které chceme uskutečnit s vámi:

 „To co všeobecně 
v politice chybí je 
slušnost a zdravý 
rozum a to bych 

chtěl změnit.“

15
Znáte nás z našich obcí a měst, 

žijeme s Vámi, známe Vaše starosti 
a chceme hájit Vaše zájmy.

Krajské volby 17.–18. říjen!



Základy programu ODS pro Krajské volby 2008
  Vyrovnaný rozpočet kraje

   Maximální využívání možností čerpání z evropských 

fondů

  Spolupráce se sousedními regiony

  Zlepšování stavu krajských silnic

  Zkvalitňování dopravní obslužnosti

  Rozvoj sítě cyklostezek

  Podpora projektů místních samospráv

  Kvalitní a efektivní celoživotní vzdělávání

   Otevřenost ve všech formách kontaktu mezi občany 

a úřadem

   Dostupná a kvalitní zdravotní péče

   Důsledná ochrana všech složek životního prostředí

   Sociální služby vysoké kvality a optimální 

dostupnosti

   Vybudování hospice v kraji

   Zajištění veřejné přístupnosti a rekonstrukce 

horského hotelu na Ještědu

  Péče o kulturní památky

   Obnova vybavení dobrovolných i profesionálních 

hasičů

  Podpora sportovních a kulturních organizací


