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VVĚĚCC::    OODDPPOOVVĚĚĎĎ  

Vážený pane Bartoši, 

děkuji za Vaši zprávu. Bezesporu je potěšující Váš občanský zájem o události regionální politiky Statutárního města Liberce.  

Předně bych chtěla upřesnit záležitost ohledně setkání v Lidových sadech. Komunistická strana Čech a Moravy respektive její 

reprezentanti vykonávající mandát od občanů v pozici senátorů, poslanců či zastupitelů komunikují standardním způsobem. Jsou to 

jednak schůzky ve dnech a hodinách určených pro veřejnost, elektronickou komunikací, telefonicky, na veřejnosti přístupných 

zasedáních, při sjednaných osobních schůzkách či prostřednictvím médií. Po vnitrostranické linii pak máme pravidelné a mimořádné 

schůze a další formy výměny názorů a tvorby stanovisek.  

Ono setkání v Lidových sadech nejen, že nebylo v režii Komunistické strany Čech a Moravy, ale termín tohoto setkání nebyl s našimi 

zástupci předem ani řádně projednán a je poněkud neseriózní odložit všechny již předem domluvené schůzky a jednání jen z toho 

důvodu, že se bez předchozí dohody nějaká jiná politická strana či uskupení rozhodne uspořádat veřejnou akci, kterou si svévolně 

pojmou jako setkání všech reprezentantů politických stran a hnutí s voliči. 

Jako představitelka KSČM a zastupitelka Statutárního města Liberce i já jednám dle svého nelepšího svědomí se zřetelem na hájení 

zájmů občanů, kteří mne volili. Jak asi chápete, právě Komunistická strana Čech a Moravy prioritně dbá na zájmy pracujících lidí a 

podnikatelů. Zájmy různých konsorcií či holdingů hájí předně pravicové strany. Náš postoj k nepatřičnému vlivu různých 

lobbistických skupin je tak z podstaty věci negativní. Dlouhodobě se proto v mezích možností snažíme k jednotlivým krokům 

Statutárního města Liberce přistupovat tak, abychom korupční či klientelistický prostor minimalizovali.  

Již dvacet let máme v zastupitelstvu Statutárního města Liberce statut opozičních politiků. Již mnohem dříve, než vůbec nynějšího 

primátora Mgr. Jana Korytáře začalo téma korupce zajímat, jsme v zastupitelstvu odváděli a odvádíme práci, která proti korupci 

směřuje.  

Tato práce je velmi složitá. Když zastupitel obdrží několika-set stránkový dokument podkladů k jednání jeden týden před zasedáním 

zastupitelstva, vynakládáme nemalé úsilí na prostudování a ověření dokumentů a jejich následků, a to alespoň u těch bodů jednání, 

kde lze možnost korupčního prostředí relevantně předpokládat nebo kde je projednávaný závazek či majetek značné hodnoty. 

Tímto způsobem jsme již nesčetněkrát přinejmenším zmírnili možné negativní dopady z různých návrhů a smluv, které se nám pro 

město zdály nevýhodné a vysoce riskantní. Postupujeme však vždy systematicky a snažíme se svá případná podezření podložit fakty. 

Jak se ukazuje, je zřejmě naší chybou, že ke každému podezření, projednávání či případně úspěchu nesvoláváme tiskové konference, 

nepořádáme demonstrace a netiskneme letáky. Bohužel propagace naší práce by tak byla významně dražší než práce samotná. 

Navíc bychom tak odčerpávali čas i finance právě z naší každodenní činnosti. Nezískáváme tak sice mediální „body“ u veřejnosti, ale 

na druhou stranu jsme si vědomi, že tímto systematickým postupem se nám často podařilo dosáhnout hmatatelných úspěchů, což 

není vždy zrovna pravidlem u mediálních kampaní (předně pak prohlášení a obviňování bez důkazů či relevantních podkladů). 
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Primátor Mgr. Jan Korytář si za své partnery v boji proti korupci vybral mnoholeté koaliční partnery předchozích vlád liberecké 

radnice (ČSSD a USZ), kteří se na vedení radnice plně podílely a dále zastupitele, kteří byli dříve v koaličních stranách a nyní je lze 

potkat opět v koalici, leč reprezentující jiné strany. Primátor proto jistě musel vědět, že jeho situace bude složitá.  

Ráda bych Vás upozornila, že koalici vedoucí naše město tvoří či spíše tvořily strany Změna pro Liberec, Česká strana sociálně 

demokratická, Liberec občanů a Unie pro sport a zdraví. Uvedené strany spolu po volbách podepsaly řádnou koaliční smlouvu, od 

které se po jejich vnitro-koaličním sporu rozhodly odstoupit.  

Komunistická strana Čech a Moravy, stejně jako další politické strany, které nesou účastny této koaliční smlouvy, již z principu věci 

jaksi nemohou úkolovat koaliční strany a nařizovat jim, aby spolu opět začaly spolupracovat a plnit to, co ve své koaliční smlouvě 

deklarovaly jako společný cíl.  

O prvním bodu jednání nadcházejícího sobotního zastupitelstva (odvolání primátora Mgr. Jana Korytáře) jsme na klubu zastupitelů 

KSČM mnohokrát hovořili a jednali. Současná situace je nejen nepřehledná, ale právě primátor Mgr. Jan Korytář a politické hnutí 

Změna pro Liberec navíc politickou situaci značně vyostřuje, dle mého osobního názoru záměrně polarizuje veřejnost a v těchto 

aktivitách se netají tím, že se jedná o nátlak na demokraticky zvolené zastupitele jejich bývalé koalice, aby v rozporu se svými 

veřejnými deklaracemi a prohlášeními jejich stran znova uzavřeli původní koaliční uskupení a Mgr. Jan Korytář zůstal stále v čele 

města zastávaje funkci primátora. 

Jak možná víte, hlasování o osobě primátora je dle jednacího řádu a opodstatněné tradice hlasováním tajným. V  tomto světle lze 

vnímat tedy Vaši otázku spíše jako řečnickou. Jako předsedkyně Okresního výboru KSČM Liberec a zastupitelka jsem skutečně daleka 

tomu, abych jakýmkoliv veřejným vyjádřením tlačila na své kolegy zastupitele KSČM a směrovala je tak k tomu, zdali mají hlasovat 

pro Mgr. Jana Korytáře či proti.  

Pokud ovšem platí veřejné stanovisko primátora Mgr. Jana Korytáře, kdy prohlásil, že pokud jej jeho koaliční partneři nebudou 

podporovat, on sám na funkci primátora rezignuje a zůstane-li veřejně deklarovaný postoj jeho (nyní již bývalých) koaličních 

partnerů neměnný, domnívám se, že by k hlasování o odvolání primátora dojít nemělo. 

Své projevy nespokojenosti s rozpadem koalice proto, prosím, směřujte na výše uvedené koaliční strany, které jsou suverénními 

politickými subjekty. Každá z politických stran v rozsahu svého mandátu zastupuje adekvátní skupinu voličů. Pokud se tyto strany 

rozhodly koalici zrušit nebo dál nepodporovat Mgr. Jana Korytáře, měly by tak konat v dobré víře, že jednají v nejlepším zájmu své 

voličské skupiny.  

K Vaší obavě, zdali se KSČM nebude odvracet od svých předvolebních vizí, si dovoluji jen poznamenat, že na výsledcích naší práce je 

jasně vidět, že naše postoje, názory a politické cíle jsou kontinuální a stabilní. Obávám se ovšem, že tím je KSČM na úrovni regionální 

i celostátní spíše výjimkou. 

V případě, že máte v úmyslu tuto odpověď dále publikovat, využívám práva ve smyslu zákona a požaduji výlučně nezkrácené 

publikování. Věřím, že v duchu Vámi zaslané zprávy chápete, proč nemohu přivolit k výňatkům a citacím bez případné další 

autorizace.  

 

SS  ppoozzddrraavveemm  

MM gg rr ..   DD aa nn aa   LL yy ss áá kk oo vv áá  
předsedkyně KSČM – Okresní výbor Liberec 
  482 750 953  (fax) 482 750 955 
  737 739 319   lysakova@kscm-liberec.cz  



 

KKOOMMUUNNIISSTTIICCKKÁÁ  SSTTRRAANNAA  ČČEECCHH  AA  MMOORRAAVVYY    ||    OOKKRREESSNNÍÍ  VVÝÝBBOORR  LLIIBBEERREECC  
JJEEČČNNÁÁ  335588//77,,  446600  0055    LLIIBBEERREECC  ||    WWWWWW..KKSSCCMM--LLIIBBEERREECC..CCZZ    ||        IINNFFOO@@KKSSCCMM--LLIIBBEERREECC..CCZZ  ||          448822  775500  995533      ||          ((FFAAXX))  448822  775500  995555    

předsedkyně MMGGRR..  DDAANNAA  LLYYSSÁÁKKOOVVÁÁ     773377  773399  331199    772255  664466  004499   LLYYSSAAKKOOVVAA@@KKSSCCMM--LLIIBBEERREECC..CCZZ   SSKKYYPPEE::  DDAANNAA..LLYYSSAAKKOOVVAA  SSTTRRÁÁNNKKAA  33  ZZ  33 

CCEENNTTRRÁÁLLAA::  PPRRAAHHAA  11,,  NNOOVVÉÉ  MMĚĚSSTTOO,,  PPOOLLIITTIICCKKÝÝCCHH  VVĚĚZZŇŇŮŮ  11553311//99  IIČČOO  0000449966993366  

KKOOMMUUNNIISSTTIICCKKÁÁ  SSTTRRAANNAA  ČČEECCHH  AA  MMOORRAAVVYY  OOKKRREESSNNÍÍ  VVÝÝBBOORR  LLIIBBEERREECC  JJEE  MMÍÍSSTTNNÍÍ  OORRGGAANNIIZZAACCEE  PPOOLLIITTIICCKKÉÉ  SSTTRRAANNYY  RREEGGIISSTTRROOVVAANNÉÉ  PPŘŘII  MMIINNIISSTTEERRSSTTVVUU  VVNNIITTRRAA  ČČRR  AA  VVEEDDEENNÉÉ  PPOODD  IIČČ  0000449966993366  

JJMMÉÉNNEEMM  MMÍÍSSTTNNÍÍ  OORRGGAANNIIZZAACCEE  OOKKRREESSNNÍÍHHOO  VVÝÝBBOORRUU  JJEEDDNNÁÁ  VVŽŽDDYY  PPŘŘEEDDSSEEDDAA  OOKKRREESSNNÍÍHHOO  VVÝÝBBOORRUU  KKSSČČMM  NNEEBBOO  KK  TTOOMMUU  ÚÚČČEELLUU  PPOOVVĚĚŘŘEENNÁÁ  OOSSOOBBAA..  NNÁÁZZEEVV  II  GGRRAAFFIICCKKÉÉ  ZZTTVVÁÁRRNNĚĚNNÍÍ,,  JJAAKKOOŽŽ  II  LLOOGGAA  

KKOOMMUUNNIISSTTIICCKKÉÉ  SSTTRRAANNYY  ČČEECCHH  AA  MMOORRAAVVYY  JJSSOOUU  RREEGGIISSTTRROOVVAANNOOUU  OOCCHHRRAANNNNOOUU  ZZNNÁÁMMKKOOUU  DDLLEE  ZZÁÁKKOONNAA..  UUŽŽIITTÍÍ  VVYYŽŽAADDUUJJEE  KKOONNKKRRÉÉTTNNÍÍ  SSCCHHVVÁÁLLEENNÍÍ  KKOOMMPPEETTEENNTTNNÍÍ  OOSSOOBBYY  ČČII  OORRGGÁÁNNUU  SSTTRRAANNYY..    

původní zpráva: 

Dobrý den, 
 
všichni v Liberci s napětím pozorujeme „zvláštní“ praktiky některých našich představitelů 
komunální politiky a s očekáváním předpokládáme, že se naplní některá hesla našeho prvního 
Československého prezidenta pana Masaryka a husitů , tedy : 
 
Nebát se a nekrást a Pravda vítězí 
 
Protože je Vaše strana zastoupena v zastupitelstvu města Liberce,rád bych se Vás touto cestou zeptal 
na stanovisko strany KSČM na jednání o odvolání současného primátora pana Korytáře. 
 
Tedy 
– jak strana KSČM a její zastupitelé budou hlasovat při dalším zasedání a jednání o odvolání 
současného primátora města Liberce 
– jak se chce strana KSČM zasadit o nekorupční prostředí v našem městě,kraji,republice 
 
Protože jsem se s Vámi nemohli z důvodu Vaší oficiální nepřítomnosti setkat na veřejném slyšení 
konaném v Lidových sadech minulý týden a optat se na Vaše oficiální stanovisko,očekávám Vaši 
odpověď obratem ( nejpozději do 14.04.11). 
 
Vaši odpověď umístím na náš server „Sdružení občanů Machnína“ aby byl všem k dipozici, k 
nahlédnutí a k ilustraci o dění a smýšlení našich volených delegátů na naší oblastní politické scéně. 
 
Věřím, že Vaše odpověď bude v souladu s Vašimi proklamovanými sliby a že se tedy neodvracíte od 
Vašich předvolebních vizí. 
 
Děkuji 
 
Roman Bartoš 


