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Liberec a jeho krajina v názorech kandidátů v komunálních volbách
(tisková zpráva)

V období před komunálními volbami se Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. obrátila na kandidáty s anketou K čemu potřebujeme krajinu. Cílem ankety bylo zmapovat, jak budoucí zastupitelé vnímají území na hranici města – přírodní okolí, které je neodmyslitelnou charakteristikou Liberce. Volně přístupné, nezastavěné přírodní plochy – louky, pastviny, lesíky (tedy ne ještě les, který je vnímán jako nedotknutelný) v okolí Liberce se za posledních deset let přitom výrazně zmenšily. Anketa měla ukázat, zda ti, kdo kandidují na významná politická místa, z nichž budou v následujících letech rozhodovat o budoucnosti města, vnímají hodnotu tohoto území. Zda vědí, jak budoucnost těchto území řeší územní plán a zda jsou během volebního období ochotni zasazovat se o to, aby nebyly zastavovány cenné lokality: Hluboká, Špičák, Císařský kámen, Prosečský hřeben, Radčice, Krásná Studánka. 

V anketě bylo osloveno všech 16 politických stran a hnutí, které do komunálních voleb v Liberci sestavily kandidátky. Ne vždy se podařilo získat kontakty přímo na kandidáty: poštou byli osloveni zmocněnci všech politických stran a hnutí se žádostí o rozeslání ankety na adresář prvních patnácti kandidátů, stejně byli o pomoc požádáni volební manažeři některých stran. Podle veřejně přístupných zdrojů informací pak byli poštou nebo e-mailem, popřípadě osobně osloveni kandidáti jednotlivých stran. Celkem bylo takto rozesláno 105 anketních lístků s vysvětlujícím dopisem.

K 30. říjnu, tj. předposlednímu dnu před komunálními volbami, se na adrese vyhlašovatele sešlo celkem 6 odpovědí. Na anketní otázky odpověděl jeden kandidát za ODS a Volbu pro město a po dvou kandidátech za Stranu občanské sounáležitosti a Unie pro sport a zdraví. Pouze tři současní členové zastupitelstva (po jednom zástupci SOS, ODS, USZ) se vyjádřili k budoucímu rozvoji města a ochranu jeho přírodního okolí. 
Pozitivním výsledkem rozhodně je, že dvě kandidátky se v souvislosti s anketou rozhodly seznámit se s územním plánem blíže a zjistit, zda existuje ve verzi srozumitelné pro občany, kteří se odbornými otázkami rozvoje města běžně nezabývají. Potěšující je i to, že všichni, kdo odpověděli, si hodnotu přírodního okolí Liberce uvědomují: spektrum odpovědí kolísalo od využívání krajiny pro rekreační a sportovní aktivity až po ocenění přírody a krajiny jako svébytné hodnoty. Zejména ve srovnání s propagačními materiály a aktivitami jednotlivých stran, které před volbami občan Liberce nemůže přehlédnout, je však překvapivá a zarážející malá ochota kandidátů vyslovovat se osobně k tématu, které z programu stran poněkud vybočuje.   

Podrobný přehled průběhu a výsledků ankety najdete v připojené tabulce.
Posílá a další informace ráda poskytne:
Jitka Doubnerová
Tel. 602 684 717, e-mail: HYPERLINK "mailto:jizerky@iol.cz" jizerky@iol.cz
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K čemu potřebujeme krajinu
Anketa pro kandidáty do zastupitelstva města Liberce

Výsledky k 30.10.2002, tj. dva dny před komunálními volbami

Politická strana / hnutí
Osloveni
Odpověděli
Komentář
ČSSD
Zmocněnec (poštou), OV (mailem)
10 kandidátů (poštou, mailem)
0

DRS
Zmocněnec (osobně)
9 kandidátů (poštou, mailem)
0
Zmocněnec přislíbil rozeslání
Hnutí nezávislých
za harmonický rozvoj obcí a měst
Volební manažer 
(poštou, e-mailem)
0
Manažer rozeslal na adresář kandidátů
KDU-ČSL, ODA
Zmocněnec (poštou, osobně)
6 kandidátů (poštou, mailem)
0
Zmocněnec přislíbil předat kandidátům
KSČM
Kontaktní adresa z webové prezentace strany (e-mailem)
0
Předáno D.Lysákové a J.Vondruškovi, současným členům zastupitelstva
Nezávislí
Zmocněnec (poštou)
10 prvních kandidátů (poštou)
0

ODS
Zmocněnec (poštou)
11 kandidátů (mailem, poštou)
1
Odpověděl MUDr. J. Krutský 
Pravý blok
7 kandidátů (poštou)
0

Republikáni M. Sládka
Zmocněnec (poštou)
2 kandidáti mailem
0

Strana občanského porozumění
Zmocněnec (poštou)
Předseda strany+2 kandidáti (poštou)
0

Stana občanské sounáležitosti
Zmocněnec (poštou)
11 kandidátů (poštou, mailem)
2
Odpověděli D.Helšusová, Ing. L.Kruk
Strana naděje
Kontaktní adresa z webové prezentace strany (e-mailem), zmocněnec (e-mailem, poštou) 
0
Zmocněnec přislíbil předat kandidátům
Strana svobodných severu
Zmocněnec (poštou)
0

US - DEU
Zmocněnec (poštou)
6 kandidátů (osobně, poštou)
0

Unie pro sport a zdraví
Zmocněnec (poštou)
8 kandidátů (poštou, mailem)
2
Odpověděli Ing. Štefania Bahníková, Mgr. Stanislav Cvrček
Volba pro město
Zmocněnec (poštou)
6 kandidátů (poštou, mailem)
1
Odpověděla Mgr. Věra Vohlídalová


