
Nejdůležitější je zapojit obyvatele 
do každodenního života v obcích
„Strávit skoro polovinu života 
coby komunální politik je něco, co 
bych od sebe v časech vrcholového 
sportování nikdy nečekal“, říká Jan 
Sviták, starosta Prysku a náměs-
tek hejtmana Libereckého kraje. 
Shodou příznivých náhod byl 
před téměř dvaceti lety osloven 
s výzvou vést, podle jeho slov, 
nejhezčí obec Libereckého kraje, 
tedy Prysk. Měl velké štěstí na pra-
covité lidi okolo sebe a rozvoj obce 
mohl usměrňovat a řídit ve spo-
lupráci se starostkami a starosty 
celého Novoborska i Českolipska. 
„Obecně lze říci, že se nám společně 
dařilo nejen realizovat přeshraniční 
projekty, zajistit rozvoj sociálních 
služeb, turistiky a možnosti spor-
tovního vyžití, ale především jsme 
do života v obcích zapojili všechny 
obyvatele Libereckého kraje, což 
považuji za úplně nejdůležitější,“
zdůrazňuje usměvavý starosta. 

S naivitou sobě vlastní, coby nej-
mladší starosta Libereckého kraje, 
ve 28 letech doslova a do písmene 
skočil do vody a postupně proni-
kal do tajů komunální politiky. 
Představa o tom, že pokud bude na 
všechny hodný, tak stejnou zpět-
nou vazbu dostane i zpět, vzala sice 

rychle za své, ale práci se „svými“ 
občany stále považuje za největší 
školu života.

„Záhy jsem přišel na to, že i politi-
ka je v podstatě tak trochu specifi cké 
řemeslo, které se každý potřebujeme 
naučit a po celou dobu této práce je 
do sebe potřeba vstřebávat všechny 
podněty a vjemy z území. Prostě je 
důležité pozorně naslouchat a každý 
den pracovat s lidmi okolo sebe,“
podotýká Jan Sviták.

Bez „srdcařů“ to nejde

Zdůrazňuje, že ať už při pořádá-
ní desítek kulturních akcí, brigád 
ke zvelebování obce nebo tvorbě 
rozvojových dokumentů se prostě 
nedá obejít bez práce místních 
patriotů, „srdcařů“ a bez osobního 
příkladu pracovitosti, kreativity 
a nasazení. „V tomto tkví velká síla 
hnutí Starostové pro Liberecký kraj, 
jehož součástí jsem se již v prvopo-
čátku stal,“ vysvětluje.

V Evropě naprosto unikátní 
velký počet malých obcí v České 
republice je podle Svitáka model, 
který se u nás bezezbytku osvěd-
čil. Obce si samostatně rozhodují 
o svém fungování, přerozdělování 

fi nancí a podle svých rozhodnu-
tí, priorit a potřeb si řídí vlastní 
rozvoj. 

„Dobře si pamatuji na naši tvorbu 
destinace cestovního ruchu Lužické 
hory, kde se nám podařilo přesvědčit 
starosty napříč státními i krajskými 
hranicemi i přesto, že strategie státu 
šla zcela opačným směrem uměle 
vytvořených a turistům nic neříkají-
cích oblastí,“ vzpomíná Jan Sviták 
a pokračuje: „Všichni si dobře pama-
tujeme, jak se malé obce a potažmo 
vedení Libereckého kraje dokázaly 
úspěšně poprat s pandemií koro-
naviru COVID – 19, kdy úspěch stál 
a padal na samostatnosti a velkém 
nasazení místních obyvatel.“

Zhruba po roce a půl působení 
ve vedení Libereckého kraje se 
přesvědčil o tom, že principy léty 
osvědčené v rámci chodu obcí lze 
úspěšně přenést i na o stupeň vyšší 
správu území. Kraj je servisní orga-
nizací území, tedy obcí a při svých 
strategiích musí vycházet právě 
z jejich potřeb.

„Financování sociálních služeb, 
zdravotnictví, školství, doprava, 
silniční síť… To všechno jsou ob-
lasti, které nelze řídit bez každo-
denní komunikace se starostkami, 

starosty a organizacemi zabezpe-
čujícími fungování Libereckého 
kraje,“ míní Sviták a doplňuje: 
„V rámci našeho kraje se myslím 
plně osvědčilo to, že v jeho vedení 
působí ve valné většině lidé s vel-
kou zkušeností z místní komunální 
politiky, kteří jsou stále schopni na 
svou práci pohlížet optikou všech 
občanů. Právě toto je i moje osobní 
krédo a jsem moc rád, že jsem se 
i v rezortech dopravy, investic 
a veřejných zakázek mohl přímo 
zapojit do údržby i rekonstrukcí 
silniční sítě, veřejné autobusové 
i vlakové dopravy, dopravy v ces-
tovním ruchu, realizace a kontroly 
veřejných zakázek, stavby klíčo-
vých veřejných staveb, ale v území 
Novoborska i do zakládání destina-
ce Lužické hory a tvorby systému 
financování sociálních služeb.“  

V dnešní době je podle staros-
ty Prysku moc důležité neztratit 
víru ve férovost, čestnost a pocti-
vou práci v komunální politice 
a možnou cestu vidí v pokračování 
své práce v hnutí Starostové pro 
Liberecký kraj. „Pokud máte na 
veřejný život stejný pohled, pak by 
měla být SLK vaše ideální volba,“
vyzývá Jan Sviták. 

Jsme zkušený 
tým, nabízíme 
stále něco 
nového
Nejvíc mě těší, že stále funguje 
to, s čím jsme zvítězili ve volbách 
v roce 2012. Maximálně se snažíme, 
aby byl Liberecký kraj otevřený 
vůči svým obyvatelům, aby komu-
nikoval s neziskovými organiza-
cemi, s fi rmami, s obcemi, protože 
všichni jsou našimi partnery. Dnes 
už si málokdo vzpomene na neuvě-
řitelné věci, které se na kraji děly 
před nástupem Starostů do vedení. 
Třeba jakým způsobem se soutěžilo 
o zakázky, kdy se obálky otvíraly 
v pražských advokátních kancelá-
řích, aby to tady neměl nikdo pod 
kontrolou, jak se dělil krajský med-
věd anebo jak povýšeně přistupo-
valo vedení kraje k návrhům obcí. 
Jsem tedy přesvědčen o tom, že je 
dobré pokračovat v cestě, kterou 
jsme nastoupili.  

Jsme zkušený tým, umíme na-
bízet stále něco nového. V letošní  
koronavirové krizi se ukázalo, 
jak je skvělé mít v týmu lidi, kteří 
umí rozhodovat, mají zkušenosti. 
A to nejen na úrovni kraje, ale i na 
úrovni obcí. Jedna věc je nabízet 
nové věci a slibovat před volbami 
vše možné i nemožné a druhá věc 
je schopnost dotáhnout sliby do 
konce. Myslím, že schopnost na-
bízet nové věci, a dotahovat je do 
konce, jednoznačně máme. Podle 
mého je kandidátka Starostů plná 
takto schopných lidí a je úplně jed-
no, jestli jsou v první desítce nebo 
na kandidátce čtyřicátí. Myslím, 
že kdyby se to otočilo a v radě 
zasedli lidé z poslední desítky, tak 
ji dokáží řídit úplně stejně dobře 
a efektivně, jako lidé z čela kan-
didátky. Což o sobě může tvrdit 
málokterý kandidující politický 
subjekt.

Martin Půta
49 let, hejtman Libereckého 
kraje, starosta Hrádku nad 
Nisou v letech 2002 – 2012, 
zahrádkář amatér
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Představení našich kandidátů do Zastupitelstva Libereckého kraje

Radek Lípa
40 let, starosta města Zákupy, 
původním povoláním lesník, 
myslivec a muzikant

Jiří Löff elmann
60 let, člen rady kraje, řízení 
resortu životního prostředí, 
zemědělství a rozvoje venkova, 
od roku 1994 starosta 
Skalice u České Lípy

Mgr. Jaromír Dvořák
59 let, starosta Nového Boru, krajský zastupitel, 
předseda Sdružení obcí Libereckého kraje

Třicetiletému klukovi 
moc nevěřili, za deset 
let město proměnil
„Začátky mého starostování byly 
hodně zajímavé a místy i hodně 
ostré, spousta lidí nevěřilo, že 
třicetiletý kluk dokáže starostovat 
v Zákupech,“ vzpomíná Radek 
Lípa, zákupský starosta, který 
je letos ve funkci už desátým 
rokem.  Naštěstí ale byli ve městě 
i lidé, kteří mladému vedení věřili 
a drželi ho nad vodou. Uplynulé 
období shrnuje celkem jasně. 

„Za těch deset let jsem si zvyknul 
na to, že starosta může za vše a musí 
umět a zařídit všechno a nejlépe 
ihned. Poznal jsem zajímavé lidi 
a lidské vlastnosti – dobré i špatné. 
Neskutečně jsem si rozšířil obzory. 
Šediny a problémy se žaludkem ke 
starostování asi patří, stejně tak 
i pár kilo navíc,“ míní Radek Lípa. 
Za ty roky si také mnohokrát 
ověřil, že je důležitá podpora dob-
rovolných hasičů, protože se stále 
přesvědčují v Zákupech o tom, 
že bez jejich pomoci a elánu by to 
zkrátka nešlo.

Za uplynulé roky je v Zákupech 
vidět pořádný kus odvedené práce, 
stačí město čas od času navštívit 
a další a další změny jsou na první 
pohled patrné. 

„Když jsem začínal starostovat, 
nebyly v Zákupech rozjeté žádné pro-
jekty, žádné dotační akce. To jsem si 
dal jako jeden z hlavních cílů. Zahájit 
investiční akce, opravy a hlavně na 
ně sehnat peníze,“ popisuje starosta. 
Když se ohlédne zpět, směle může 
říci, že se to podařilo. Během deseti 
let Zákupy získaly na dotacích 
částku přes 90 milionů korun, 
které byly investovány výhradně 
do města. „Jsem rád, že se nám 
podařilo získat zpět do vlastnictví 
města Kamenický vrch a k němu přes 

100 ha lesa, jako historický majetek 
od státu. Byl to dlouholetý spor, který 
jsme řešili soudní cestou. Těší mě, že 
se povedl dotáhnout do konce,“ vzpo-
míná další z úspěchů Radek Lípa. 

Do fi nále spěje i severozápad-
ní obchvat města, který odlehčí 
Zákupům od dopravy a tu kami-
onovou odvede z historického 
a obydleného centra města. Při 
fi nancování i přípravě celé akce 
se Zákupům stal partnerem 
Liberecký kraj.

Desetileté zkušenosti ze sta-
rostování ve městě by Radek Lípa 
rád přenesl i do krajské samosprá-
vy. „Jako lesník bych se rád věnoval 
životnímu prostředí v Libereckém 
kraji, ale také dopravní infrastruktu-
ře, která je stěžejní pro každý region,“
objasňuje důvody své kandidatury 
a pokračuje: „Liberecký kraj pro-
střednictvím hejtmana Půty úspěšně 
předkládá návrhy zákonů poslanecké 
sněmovně. Díky nim se daří dostat 
více peněz do měst a obcí v celé 
republice, což v překladu znamená 
třeba i více školek, chodníků, kultury 
atd. v obcích kde žijeme. Na tomto 
poli bych byl také rád prospěšný.“

V boji proti Turówu nepolevíme
Ve Skalici u České Lípy je starostou už 
od roku 1994 a od roku 2012 je členem 
krajského zastupitelstva Libereckého 
kraje, v posledních čtyřech letech za-
stává pozici radního pro životní pro-
středí a zemědělství. Jiří Lö§ elmann 
je aktivní nejen v obci, ale i jako radní 
v boji proti suchu či rozšiřování hně-
douhelného dolu Turów.

„Od chvíle, kdy se objevila hrozba 
rozšíření dolu, intenzivně podnikáme 
různé kroky k tomu, abychom zabrá-
nili rozšíření dolu Turów v sousedním 
Polsku nebo ideálně dosáhli jeho 

úplného zavření. Hlavně ale chceme 
získat kompenzace pro obyvatele 
v sousedství dolu, kterých se další 
vývoj negativně dotýká,“ říká Jiří 
Lö§ elmann. Je rád, že se podařilo 
celý problém dotáhnout k evropské 
komisi a že se problémem v podobě 
polského dolu začala zabývat i čes-
ká vláda. „V dalších krocích rozhod-
ně nepolevíme, nyní připravujeme, 
společně s právníky, další postup,“
upozorňuje Jiří Lö§ elmann.

Dalším velkým tématem resor-
tu i Libereckého kraje je boj proti 

suchu a podpora zadržování vody 
v krajině. Na projekty, jejichž cí-
lem je odvrátit sucho, vynakládá 
kraj už několik let nemalé pro-
středky. „Nedávno jsme otevřeli 
další dotační titul na retenci vody 
v krajině a pro letošní rok je v něm 
k dispozici 11 milionů korun,“ po-
dotýká Jiří Löfellmann.

Maximálně se také snažím 
o podporu obcí v Libereckém 
kraji a cením si naší dosavadní 
úspěšné spolupráce při řešení 
různých problémů.

Jako starosta obce intenziv-
ně pracuje Jiří Lö§ elmann i pro 
Skalici u České Lípy. „Mým cílem je, 
aby Skalice byla moderní, úspěšná 
a příjemná obec, kde lidé rádi bydlí. 
Když jsem začínal v roce 1994 jako sta-
rosta, měla Skalice 960 obyvatel, dnes 
jich máme 1530 a mám ambici jich mít 
kolem 1800,“ říká Jiří Lö§ elmann. 
Do rozvoje proto obec investuje ne-
malé peníze. Maximálně se snažíme 
získávat peníze z dotací, především 
na potřebnou infrastrukturu. 
Školáci tak například dostali zre-
konstruovanou školu i s moderními 
učebnami za 44 milionů korun, do 

níž po prázdninách poprvé vstou-
pili, připravuje se rekonstrukce 
a přístavba mateřské školy za 33 mi-
lionů korun. Obec se také pustila do 
oprav hostince U Slunce v celkové 
částce 25 milionů korun, kde budou 
kromě společenských prostor, také 
čtyři sociální byty. 

„Kandidoval jsem už do prvního 
zastupitelstva po vzniku krajů i proto, 
že jsem přesvědčen o tom, že krajská 
politika přímo souvisí s tou komunál-
ní.  Kraj a jeho dobré fungování je pro 
obce velmi důležitý. I proto znovu usi-
luji o hlasy voličů a předem děkuji za 
jejich případnou podporu,“ uzavírá. 

V zásadních věcech táhneme za jeden provaz
Novoborský starosta Jaromír 
Dvořák už za léta v politice ledacos 
poznal i prožil. Své zkušenosti chce 
dál využít v zastupitelstvu kraje. 

Z pozice starosty Nového Boru, 
už třetí volební období, komuni-
kujete a spolupracujete v různých 
situacích s Libereckým krajem. 
Je pro město partnerem, je patrný 
posun nebo vidíte rezervy?  

Skutečně se za dvě minulá období 
změnila celá řada věcí. Kraj se pře-
devším nestaví do role nadřízeného, 
který chce jenom informace a roz-
hodnutí dělá poté od stolu. Hejtman, 
náměstci a radní nejenže věci kon-
zultují, ale umožňují nám se na nich 
i podílet. Starostové jsou členy celé 
řady orgánů a mají možnost rozhod-
nout. Já jsem třeba členem poradní-
ho sboru Křišťálového údolí, dozorčí 
rady NsP Česká Lípa, školského 
výboru krajského zastupitelstva, 
rady Euroregionu Nisa, předsedou 
Sdružení obcí Libereckého kraje atp. 
Spolu s kolegy starosty z jiných měst 
a obcí o celé řadě věcí rozhodujeme 
a kraj se stává „pouze“ výkonným 
orgánem. 

Chtěl bych také ocenit samotný 
úřad, který nám ochotně metodicky 
pomáhá při řešení problémů se stát-
ní správou. Ještě se mi nestalo, aby 
mi jakýkoliv vedoucí odboru odmítl 
konzultaci. Zejména pro nás, sta-
rosty obcí s rozšířenou působností, 
je to věc klíčová. Jsem velmi rád, 
že nerozhoduje politická přísluš-
nost, jak to někdy cítíme třeba při 
rozdělování dotací ze strany státu, 
ale odbornost a nutnost věc řešit. Je 
co zlepšovat, ale v zásadních věcech 
táhneme za jeden provaz.

Opakovaně kandidujete do 
krajského zastupitelstva. V čem 
podle vás spočívá výhoda toho, 
že jsou v krajském zastupitelstvu 
zastoupeni i starostové z obcí? 
Je vaše působení v zastupi-
telstvu v něčem přínosné pro 
Nový Bor či Novoborsko?

Je celá řada věcí, které města 
a kraj spojují. Školství, doprava 
zdravotnictví, integrovaný zá-
chranný systém, krizové situace, 
sociální problémy, ale i třeba 
kultura a sport. Je-li v krajském 
zastupitelstvu lékař, obvykle 

se zabývá problematikou zdra-
votnictví, podobně učitel řeší pře-
devším otázky školství. Starosta 
je ale v praxi postaven před 
celou paletu problémů z nejrůz-
nějších rezortů. Není a nemůže 
být odborníkem na všechny, ale 
chápe je v souvislostech, zároveň 
v konkrétních problémech a musí 
se rozhodnout. 

A podobně je to i v jiných 
činnostech. Podařilo se například 
kraj přesvědčit, že cyklostezky jsou 
důležité nejen z hlediska sportu, 
ale především bezpečnosti dopra-
vy. Z Nového Boru na koupaliště 
do Sloupu, kam o víkendu míří 
desítky Novoboráků, nejede na 
kole nikdo jinudy než po cyklostez-
ce. Podobně je to i s cyklostezkou 
do České Lípy, kdy projektovou 
dokumentaci na propojení těchto 
dvou metropolí okresu zaplatil 
právě Liberecký kraj. 

Nový Bor jako jeden z prvních 
v republice po tzv. „mačetovém 
útoku“ provedl revizi sociálních 
dotací, navýšil je a uspořádal tak, 
aby se nekřížily a byly maximál-
ně efektivní. Následně se nám 
podařilo přesvědčit všechny obce 
regionu, abychom sdružily peníze 
a vytvořily funkční sociální systém 
na úrovni celého Novoborska. 
Dneska tento systém přebírají 
všechna sdružení obcí v kraji a kraj 
se podařilo přesvědčit, že pro 
každý region platí pracovníka na 
komunitní plánování. 

„Starostovské“ vedení kraje 
změnilo zásadně celý systém dotací 
vůbec. Pamatuji, kdy se v kraji 
takto přerozdělovalo milionů šest, 
dneska je to šedesát. Stejně tak 
dotace hasičům. 

Jaký z dokončených projektů 
v Novém Boru vám v poslední 
době udělal největší radost a proč?

Mám radost z každé opravené 
komunikace, chodníku či zdařilé 
investice. Často cítíte bezmoc, když 
se majitelé sítí pod komunikací ne-
dokážou na maličkosti dohodnout, 
ačkoliv jste to společně probrali už 
třikrát. Začne se pozdě, opravy třeba 
v ulici Skalické v Novém Boru se ne-
úměrně protáhnou, obyvatelé jsou 
pochopitelně nervózní, takže kdy 
pak vidíte fi nišér, že provádí fi nální 
úpravu, cítíte obrovskou úlevu. 

V letošním roce jsem ale velmi 
rád, že téměř dvacet milionů jde 
do velkých investic ve školách. 
Podařilo se nám po několikaletých 
peripetiích vybudovat za deset mi-
lionů hřiště pro ZŠ náměstí Míru, 
kam chodí téměř 600 žáků. Tato 
škola takovéto víceúčelové hřiště 
nikdy neměla. Podobně oprava 
druhé budovy školy v Arnul  tovicích 
a změna dispozic ve školce Srdíčko 
za kostelem byly již záležitosti 
dlouhodobé. Velmi mě také těší 
úspěch opravených historických 
budov a výstavba skleněného domu 
fi rmou Lasvit. Nedivím se, že sbí-
rají ocenění takřka po celém světě. 
Město nechce zaostat, podařilo se 
nám získat dotaci z evropských 
peněz na opravu budovy č.p. 106, 
která se stane novým informačním 
centrem a zázemím pro muzeum. 
Celá investice tohoto domu při-
jde na cca dvacet milionů korun. 
Napravujeme tak křivdy z minulé-
ho režimu, kdy byla vybouraná celá 
řada historických budov v centru 
města. Těší mě, jak se nám daří 
měnit právě srdce města.
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Markéta Červinková
23 let, studentka architektury, Česká Lípa

Ing. Eva Burešová
42 let, starostka Doks, krajská zastupitelka, 
místopředsedkyně Svazku obcí Máchův kraj

Jiří Vosecký
69 let, sklář, včelař, 
bývalý starosta Okrouhlé, 
senátor Parlamentu ČR, 
regionální patriot

Ing. Jaroslav 
Turnhöfer
57 let, místostarosta České 
Lípy za Živou Lípu

Dominantou Doks je kromě 
Máchova jezera i zdejší zámek. 
Půvabná renesanční stavba z 16. 
století je srdeční záležitostí nejed-
noho dokeského obyvatele a platí 
to i o starostce Evě Burešové. Ač 
to ještě před pár lety vypadalo se 
zámkem nahnutě, díky její snaze 
a umíněnosti, ve které ji podporo-
vali nejen kolegové, ale i zdejší lidé, 
se podařilo nejenom získat zámek 
do vlastnictví Doks, ale opět jej 
také probudit k novému životu. 

„Cítila jsem neskutečnou podporu 
od místních lidí, už když jsme před 
lety začali vyjednávat o jeho získá-
ní. A to bylo něco mimořádného,“
vzpomíná Eva Burešová na dobu, 
kdy se rozhodla opuštěnou památ-
ku získat pro Doksy. Vyjednávání 
s Libereckým krajem, jako vlast-
níkem, nebylo snadné. Přesvědčit 
musela zastupitele v Doksech, 
aby souhlasili se zatížením města 
břemenem chátrajícího a léta ne-
využívaného zámku, ale i krajské 
zastupitele, aby městu objekt pře-
vedli do užívání. „Nechtěli jsme, aby 
zámek, vč. rozlehlého parku koupil 
někdo jiný, kdy by z toho udělal Bůh 
ví co, nebo to nechal úplně zchátrat. 
Stálo nás to mnoho úsilí a vyjednává-
ní nebyla snadná, také podmínky, za 
kterých jsme jej pak získali od kraje, 

byly poměrně tvrdé, ale povedlo se 
a zámek opět žije,“ raduje se Eva 
Burešová a s ní i celé Doksy. 

Starostové obce znají

Skutečnost, že stávající vedení kra-
je složené především ze starostů ví, 
co může obcím pomoci a jak je pod-
pořit, sehrálo nemalou roli i v tom, 
že Doksům zámek předali a nesna-
žili se jeho prodejem vydělat raději 
peníze. „Starostové vědí, co zname-
ná žít v obci a co vše to obnáší a s tou-
to zkušeností také ke všemu rozumně 
přistupují, i to je důvod, proč opět 
kandiduji do krajského zastupitel-
stva za Starosty pro Liberecký kraj. 
Pokud nás z komunální politiky za-
sedne na kraji víc, budeme mnohem 
lépe prosazovat věci, které chceme ve 
městech i v regionu udělat,“ zdůraz-
ňuje Eva Burešová a vyzývá lidi, 
ať určitě jdou k volbám a přemýšlí 
o tom, koho volit.

Připomíná závěrem také 
krajské investice, které rov-
něž Doksům i okolí prospěly. 
Například rekonstrukci silnice 
z Doks do Starých Splavů a rov-
něž za asi 20 milionů silnice přes 
Splavy. V současnosti je opra-
vována vozovka z Doks do Dubé 
a připravuje se z Doks na Mimoň, 

což je pro město rovněž velmi 
významné. Doprava je v Doksech 
hustá zejména v letní sezóně, kdy 
přijíždí tisícovky turistů a na sta-
vech silnic je to velmi znát. 

Cestovní ruch je ostatně pro 
Doksy velmi významný. „Výrazně 
nám v této oblasti pomohla nová 
krajská podpora destinačních 
managementů, můžeme díky tomu 
lépe plánovat dlouhodobé akce 
a investice i například přijímat 
kvalitní zaměstnance, aniž bychom 
je pak museli v horších časech 
propouštět,“ připomíná další 
z důležitých kroků Libereckého 
kraje, který „myslí“ na podporu 
životaschopnosti obcí. 

Teoretiků je v politice 
mnoho, bohužel
Pomyslnou politickou cestu si 
vyšlapal tzv. od píky. Nejprve sta-
rostoval v malé obci, kde setrval 
dlouhých dvacet let, poté k tomu 
přibral předsednictví mikroregi-
onu a nakonec zakotvil v senátu. 
Poté, co byl zvolen se ale všech 
funkcí vzdal, protože se rozhodl 
být senátorem na plný úvazek. Jiří 
Vosecký se objevuje na kandi-
dátce Starostů do zastupitelstva 
Libereckého kraje, ale především 
tak chce podpořit své kolegy. Sám 
totiž míří za obhajobou postu 
senátora za Českolipsko.

Lidé Vás znají především jako 
člověka, který se k nim neodvrací 
zády, ale vyslechne je, snaží se jim 
pomoci. Takový jste byl jako sta-
rosta Okrouhlé a zůstal jste stejný 
i jako senátor. Vzpomenete si 
třeba na nějaký konkrétní příběh, 
kdy se na Vás někdo obrátil s pros-
bou o radu či o pomoc a příběh 
měl nakonec dobré rozuzlení?

Těch příběhů je mnoho. Vždy si 
vzpomenu úplně na první takovou-
to pomoc, kdy jsem byl zvolen se-
nátorem za Českolipsko na podzim 
roku 2014. Oslovil mě přes e-mail 
jeden pán, že marně hledá několik 
let zubaře a stále nemůže najít, jest-
li bych mu nepomohl. V tu dobu 
otevírala svoji praxi nová zubní 
doktorka, ale pán o tom nevěděl, 
tak jsme společně s mojí asistent-
kou za něj vše vyřešili a jeho zuby 
dostaly pěknou péči. 

Jako poslední, ale ještě nedokon-
čená pomoc je z oblasti Kokořínska, 
kde mě oslovili místní starostové 
ohledně pomoci s odkanalizová-
ním celé oblasti. Protože tam jsou 
velké zásoby kvalitní podzemní 
vody a není možné odpadní vody 
vsakovat, je potřeba zde vybudovat 
rozsáhlou kanalizační síť. Po mno-
ha letech jednání, příprav a pro-
běhlých jednáních se nyní podařilo 
přivést mezi starosty Kokořínska 
ministra zemědělství, který po 

předešlých jednáních minulý týden 
přislíbil na vybudování této kanali-
zační sítě 3/4 miliardy korun. No a to 
je celkem velký úspěch. Nyní bych 
rád obhájil post senátora, abychom 
mohli tento projekt dokončit, aby 
nespadl pod stůl.  

Myslíte si, že je dobré, že jste 
si politickou cestičku vyšlapal 
od starostenského místa výš? 
Že tím člověk získá zkušenosti, 
mnohé pozná, ale přitom stále 
zůstane nohama na zemi? 
Je to podle vašeho názoru 
podobné i typické pro SLK?

Samozřejmě. Osobně si myslím, 
že pro správné působení v politi-
ce je základem projít několikeré 
komunální volby, v čase obhájit své 
názory a projekty. Jak často říkám, 
teoretiků v politice je mnoho, ale 
ten kdo nikdy neřídil, nebo ani 
nezažil zastupitelstvo na malé obci, 
kde jsou lidé k sobě opravdu hodně 
upřímní a neodpustí vám jedinou 
věc, neví, co je politika. A podle 
toho to bohužel i někdy ve vyšších 
patrech naší politiky je. 

Co považujete za nejlepší počin 
SLK v posledních 4 či 8 letech?

Těch počinů je mnoho a určitě 
bych zde o nich mohl psát hodiny, 
ale pro českolipského patriota je 
zásadní, že kraj investuje vel-
ké prostředky do modernizace 
Nemocnice s poliklinikou v České 
Lípě. Po opravách vnějšího pláště 
investuje do moderního přístro-
jového vybavení a také především 
do personálu, protože bez kvalit-
ního personálu kvalitní nemocni-
ce nikdy nebude. Další, zač bych 
kraj pochválil, je, že pro stávající 
vedení kraje nekončí investi-
ce hranicí Liberce a Jablonce, 
jak se v minulých vládách na 
kraji bohužel často stávalo, ale 
investuje i v těch posledních 
okrajových obcích.

Nechci sedět na dvou židlích
Liberecký kraj je jedno z nejkrásněj-
ších míst naší vlasti a i když jsme kraj 
malý, sehráváme důležitou roli. Tak 
hovoří o našem kraji I. místostarosta 
České Lípy Jaroslav Turnhöfer.

„Mám pocit, že v našem kraji 
máme k sobě všichni blízko a chceme, 
aby se zde dobře žilo. Proto podporuji 
Starosty pro Liberecký kraj,“ říká 

Jaroslav Turnhöfer.  Nechce však 
sedět na dvou židlích, proto je na 
kandidátce až na zadních pozicích. 
I nadále chce pozornost věnovat 
zejména České Lípě a ve městě 
např. problematice odpadového 
hospodářství, zlepšování úrovně 
MHD, opravě komunikací, budová-
ní Portálu občana a dalšímu.

Studentka architektury, roušková 
princezna, holka z plakátu, aktivis-
tka. To jsou jen některé přívlastky 
napovídající, že mluvíme o Markétě 
Červinkové, rodačce z České Lípy. 
Aktivní mladé ženě, které není 
lhostejný zájem o veřejný prostor 
a veřejné dění. 

Proč by měli o generaci 
nebo dvě starší lidé věřit 
třiadvacetileté studentce?

Protože jednou naše generace 
převezme odpovědnost, a proto je 
potřeba mít nejen zkušenosti, ale 
hlavně vztah ke svému rodnému 
městu, regionu a kraji, a zájem 
o ně. Mě ta láska v krvi neopouští 
a neopustí, i když jsem střední 
studovala v Hradci Králové, vejšku 
rok v Praze a teď v Liberci, Lípa je 
moje srdcovka. Město má v kon-
textu Libereckého kraje obrovský 
potenciál.

Co tě motivuje pro práci ve 
městě, regionu a pro kraj?

Je to kombinace patriotství a chuti 
měnit věci k lepšímu. Zároveň se 
chci podílet na tom, že mladí lidé 
budou mít důvod „zapustit koře-
ny” právě v Libereckém kraji. Pro 

budoucnost a rozvoj celého kraje na 
severu je to naprosto zásadní.

Jakým tématům se 
v České Lípě věnuješ?

Architektura mě přivedla k ve-
řejnému dění a k politice – v Lípě 
se neustále věnuji tématu městské-
ho architekta, usiluji o to, aby ve 
městě tato funkce vznikla. A pak 
to jsou desítky akcí a přednášek, 
které jsme pod hlavičkou skupiny 
Proluka v České Lípě zorganizovali. 
Je zásadní lidem nabízet prostor, 
kde mají možnost problematice 
porozumět. Teprve v ten moment 
jsou ochotni přijmout témata za 
svá, neboť je chápou.

Nesmím zapomenout také na 
spolupráci města a studentů Fakulty 
umění a architektury Technické 
univerzity Liberec, kdy pro Českou 
Lípu vzniklo 13 úplně nových vizí ve 
třech architektonických ateliérech, 
ty jsme prezentovali v září 2019 
vedení města a veřejnosti.

V tvém případě to ale není jen 
o architektuře nebo urbanismu, 
aktivní jsi byla v prezidentské 
volbě 2018, vzápětí v komunálních 
volbách, v Milionu chvilek, 
a také v době pandemie. 

Ano, prezidentské volby 2018 se 
staly dalším symbolem boje proti 
totálnímu podkopávání hodnot 
naší demokracie. Zvítězil popu-
lismus a povrchnost, ale zásadní 
problémy společnosti a slušnost 
začaly mít tendenci jít stranou – 
na to reagovaly “chvilky”, které 
začaly na podkopávání principů 
demokracie upozorňovat. I na 
univerzitě jsme se pak připojili ce-
lorepublikovou stávkou Vyjdi ven, 
kterou jsem organizovala. Za svůj 
názor jsem se veřejně stavěla nejen 
na demonstracích, ale svou energii 
jsem se rozhodla investovat hlavně 
ve svém městě, proto jsem v roce 
2018 kandidovala za Živou Lípu 
do českolipského zastupitelstva 
– a i když zastupitelkou nejsem, 
aktivně ve městě působím dál: 
sousedsky, politicky, nadšením 
a láskou k městu.

A s tím souvisí i roušková 
manufaktura, kterou se mi po-
vedlo spustit díky pár výzvám na 
Facebooku. Stačilo veřejně vyzvat 
na sociálních sítích k šití roušek, 
shánění a stříhání látek a sdílení 
mého telefonního čísla se mi po-
dařilo spojit na 150 dobrovolníků, 
díky nimž se do regionů, kraje ale 
i do republiky a do světa dostalo 
více než 13 tisíc kusů roušek. 

Chci, aby v našem kraji 
mladí zapustili kořeny

Jděte k volbám a přemýšlejte, 
komu dáte hlas
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Náš plán pro 
Českolipsko

 � Dokončíme projekty a pláno-
vané realizace rekonstrukcí 
silnic II. a III. tříd v majetku 
Libereckého kraje.

 � Podpoříme zapojení našich sklá-
řů a obcí do projektu Křišťálové 
údolí.

 � Chceme pokračovat v projek-
tech na obnovu a údržbu veřejné 
zeleně a především alejí u kraj-
ských komunikací.

 � Pracujeme na rozvoji a dalším 
budování páteřních cyklostezek 
jako propojovacích tras s ostat-
ními regiony Libereckého kraje. 
Podpoříme stavbu singltreků 
a bike areálů.

 � Budeme pokračovat ve finanční 
podpoře běžného chodu obcí 
prostřednictvím dotačních 
titulů. Kraj tak podpoří rekon-
strukce komunikací, školských 
zařízení, veřejného osvětlení, 
sportovišť, veřejných prostran-
ství a řadu dalších oblastí.

 � Budeme pokračovat v moderni-
zacích krajských školních zaří-
zení např. rekonstrukce budovy 
jídelny Gymnázia Česká Lípa.

 � Podpoříme zrychlení vlakové 
dopravy mezi městy Česká Lípa 
a Liberec.

 � Zajistíme další rekonstrukce 
a pravidelnou údržbu komuni-
kací II. a III. tříd a mostů na úze-
mí Českolipska, včetně dokon-
čení probíhajících projektů.

 � Zajistíme díky spolupráci obcí 
i v dobách ekonomického propa-
du financování chodu a fungo-
vání kvalitních a dostupných 
sociálních služeb v území.

 � Navážeme na rekonstrukce 
a modernizace krajských škol-
ských zařízení, včetně vybavová-
ní špičkovou technikou u center 
odborných vzdělávání.

 � I nadále budeme podporovat 
rozvoj sportovních areálů 

Náš plán pro Novoborsko
 � Dokončíme projekty a pláno-

vané realizace rekonstrukcí 
silnic II. a III. tříd v majetku 
Libereckého kraje.

 � Podpoříme zapojení našich sklá-
řů a obcí do projektu Křišťálové 
údolí.

 � Chceme pokračovat v projek-
tech na obnovu a údržbu veřejné 
zeleně a především alejí u kraj-
ských komunikací.

 � Pracujeme na rozvoji a dalším 
budování páteřních cyklostezek 
jako propojovacích tras s ostat-
ními regiony Libereckého kraje. 

Podpoříme stavbu singltreků 
a bike areálů.

 � Budeme pokračovat ve finanč-
ní podpoře běžného chodu obcí 
prostřednictvím dotačních 
titulů. Kraj tak podpoří rekon-
strukce komunikací, školských 
zařízení, veřejného osvětlení, 
sportovišť, veřejných prostran-
ství a řadu dalších oblastí.

 � Budeme pokračovat v rekon-
strukcích a vybavování špič-
kovou technikou u krajských 
školských zařízení.

 � Zajistíme i v dobách ekono-
mického propadu financování 

chodu a fungování kvalitních 
a dostupných sociálních služeb 
v území.

 � I nadále budeme podporovat 
rozvoj sportovních areálů 
a významných nadregionální 
sportovních tras pro zimní a let-
ní sporty. 

 � Budeme nadále podporovat 
rozvoj destinace cestovního 
ruchu Lužické hory pro trvale 
udržitelný rozvoj území a vznik 
nových pracovních příležitostí. 
Podpoříme úpravy vrcholu Luže 
a jejího okolí v souladu s poža-
davky ochrany přírody.

Co se podařilo 
na Českolipsku

 � Postupně realizujeme komplex-
ní rekonstrukci Nemocnice 
s poliklinikou Česká Lípa 
a vybudovali jsme z ní velmi 
kvalitní a fungující zdravotnické 
zařízení, které je nyní vybaveno 
i magnetickou rezonancí.

 � Proběhly rekonstrukce a pro-
jekční činnosti u komunikací 
II. a III. tříd v Častolovicích, 
Zákupech, Lindavě, Dobranově, 
České Lípě, Stvolínkách, 
Kozlech, Dubici a v řadě dalších 
lokalit s náklady v řádech sto-
vek milionů korun. V současné 

době probíhá kompletní rekon-
strukce zásadní komunikace 
z Mimoně na hranice kraje.

 � Proběhly modernizace a re-
konstrukce řady krajských 
školských zařízení. Vzniklo 
Centrum odborného vzdělávání 
ve Střední průmyslové škole 
Česká Lípa, kompletní rekon-
strukcí prošly budovy Střední 
odborné školy a Středního od-
borného učiliště Česká Lípa, re-
alizovali jsme projekt na snížení 
energetické náročnosti budovy 
Obchodní akademie Česká Lípa 
a rekonstrukcí učeben prošlo 
i Gymnázium v Mimoni. 

 � Podporujeme činnost a rekon-
strukci budovy Vlastivědného 
muzea a galerie v České Lípě.

 � Vznikly nové turistické lin-
ky veřejné dopravy spojující 
Českolipsko se sousedními regi-
ony České Švýcarsko a Žitavské 
hory.

Co se podařilo 
na Novoborsku

 � Dokončili jsme rekonstrukce ko-
munikací II. a III. tříd v Lindavě, 
Kunraticích, Novém Boru, 
Svojkově, Cvikově, Jablonném 
v Podještědí, Svojkově, Prysku 
a v řadě dalších lokalit s ná-
klady v řádech stovek milionů 
korun. Projekčně připravujeme 
rekonstrukce řady komunika-
cí, jako například ve Slunečné, 
Kamenickém Šenově, Svoru 
nebo Rousínově.

 � Vytvořili jsme ve spolupráci 
s obcemi systém společného 

financování sociálních služeb, 
který umožňuje zajistit i nad-
standardní služby v území 
Novoborska a ostatních částech 
Libereckého kraje.

 � Zajistili jsme finanční podporu 
významného sportovního areálu 
na Polevsku a financování údrž-
by sítě lyžařských běžeckých 
tras.

 � Proběhly modernizace a rekon-
strukce krajských školských 
zařízení. Vzniklo Centrum 

odborného vzdělávání ve Střední 
uměleckoprůmyslové škole 
sklářské Kamenický Šenov.

 � Vznikly nové turistické lin-
ky veřejné dopravy spojující 
Novoborsko se sousedními regi-
ony České Švýcarsko a Žitavské 
hory.

 � Realizovali jsme rekonstrukce 
budov a areálu Léčebny respirač-
ních nemocí Cvikov.

a významných nadregionální 
sportovních tras pro zimní 
a letní sporty. 

 � Budeme nadále podporovat roz-
voj destinací cestovního ruchu 
Máchův kraj a Geopark Ralsko 
pro trvale udržitelný rozvoj úze-
mí a vznik nových pracovních 
příležitostí. 




