
Máme před sebou ještě velké plány
V pozici radní Libereckého kraje se 
čtyři roku stará o kulturu, památ-
kovou péči a cestovní ruch, přitom 
působí i jako zastupitelka v Liberci 
a je majitelkou regionálního 
nakladatelství. Květa Vinklátová 
má to štěstí, že mohla propojit to, 
co jí v životě baví a zajímá, se svojí 
prací. A také je to vidět. I proto 
chce pokračovat.

„Čtyři roky mohou být pro někoho 
věčnost, a někomu ten čas uteče 
jako voda. Mé čtyři roky ve funkci 
radní Libereckého kraje pro kulturu, 
památkovou péči a cestovní ruch, to 
byly čtyři roky v poklusu. Ale v krás-
ném poklusu,“ shrnuje uplynulé 
volební období Květa Vinklátová. 

Muzea se nadechla 
do nové éry

Už v okamžiku, kdy přicházela na 
kraj, věděla přesně, co chce dělat. 
Posílit postavení kultury, význam-
něji přispět k obnovám památek 
v kraji a pomoci cestovnímu ruchu. 
Hodně se toho podařilo. „A jak to 
bývá, mezitím vyrostla dlouhá řada 
dalších nápadů pro příští roky,“
poznamenává Květa Vinklátová. 
Za jejího působení prošlo rekon-
strukcí Severočeské muzeum 

v Liberci, které během nadcháze-
jících měsíců přivítá své návštěv-
níky. Otevřena byla nová budova 
horolezecké expozice, atrium 
a mineralogická expozice v Muzeu 
Českého ráje v Turnově. Po letech 
skvělé služby Krajské vědecké 
knihovny prošla i ta obnovou 
a modernizací služeb pro čtenáře. 
V rekonstrukci kraj pokračuje také 
ve Vlastivědném muzeu a galerii 
v České Lípě. Od Města Liberec 
převzal kraj budovu Oblastní gale-
rie Lázně v Liberci. 

Velmi zničené památky 
znovu ožívají

„Za svůj velký úspěch považuji 
výrazné posílení dotačního fondu 
na obnovu památek a zavedení 
pravidelných přímých dotací na 
obnovu velmi poškozených památek. 
Vždyť podpora památkových obnov 
vzrostla od roku 2016 dvojnásob-
ně,“ upozorňuje Květa Vinklátová 
a podotýká: „Stav památek podle 
mě vypovídá o tom, jaký vztah 
máme k historii místa, kde žijeme. 
A u nás, na území bývalých Sudet, je 
ta historie hodně pohnutá.“ A tak 
když dnes jedete po Libereckém 
kraji, můžete vidět třeba téměř 

dokončenou rekonstrukci sušárny 
Chmele v Dubé, Beranova hostin-
ce v Trávníčku, Poutního areálu 
Navštívení Panny Marie v Horní 
Polici, bývalé papírny v Hamru na 
jezeře a desítky dalších památek, 
které za pomoci Libereckého kraje 
dostávají nový kabát.

V oblasti cestovního ruchu po-
stupně došlo k navýšení podpory 
5 destinačních společností v kra-
ji, z původních 2 milionů korun 
v roce 2016 na 5 milionů korun 
v roce letošním. „Mnohem více, ve 
spolupráci s nimi, pracujeme na tom, 
abychom přilákali návštěvníky do 
našeho kraje. A společně se nám to 
daří. Cestovní ruch může přinést do 
našeho kraje nové pracovní a podni-
katelské příležitosti. A já nechci, aby 
nám proklouzly mezi prsty,“ vysvět-
luje Květa Vinklátová. 

Probouzející se 
Křišťálové údolí

V roce 2019 Liberecký kraj převzal 
od společnosti Preciosa značku 
Křišťálové údolí (Crystal Valley). 
V Libereckém kraji je světově 
největší koncentrace sklářské 
a bižuterní výroby na světě. 
„Lákáme k nám návštěvníky z Čech 

i ze zahraničí. A lidé přijíždějí, jsou 
překvapeni, že je u nás sklářské 
řemeslo stále živé a také z toho, 
jaké krása vzniká v rukách našich 
špičkových sklářů. Vidět na vlastní 
oči, jak vzniká křišťálová váza nebo 
bižuterní šperk z ručně mačkaných 
skleněných kamenů, to je zážitek, 
na který jen tak nezapomenete,“ po-
pisuje nadšeně  Květa Vinklátová, 
která sama mnohé z oněch mistrů 
řemesla navštívila.

V příštím volebním období má 
Liberecký kraj v plánu převzít 
od Města Liberec Zoologickou 
zahradu. „Nejstarší evropská 
zahrada má rozhodně význam pro 
celý kraj a je potřeba zajistit její 
modernizaci a rozvoj,“ míní radní. 
Chystá se rekonstrukce parku 
kolem Severočeského muzea, 
restaurování jeho sbírek a také 
bude projektován centrální depo-
zitář pro sbírky krajských muzeí 
v Českém Dubu. „Hodně práce nás 
čeká v oblasti cestovního ruchu, 
s Křišťálovým údolím, i v našich 
muzeích, knihovně a galerii. Pokud 
budu mít možnost pokračovat v prá-
ci, plánů je mnohem víc než na čtyři 
roky. Už teď se na ní těším,“ dodává 
Květa Vinklátová.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
kandidát na hejtmana

Ing. Květa Vinklátová
členka rady Libereckého kraje
kandidátka do zastupitelstva

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.

Náš kraj,
náš domov

Regionální občasník pro Liberecký kraj
vydávaný Starosty pro Liberecký kraj
září 2020 / č. 23

Naši kandidáti pro krajské volby
za oblast Liberecka a Frýdlantska
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Skládáme vám účty
z naší práce pro kraj a jeho obyvatele 
za volební období 2016 – 2020
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Volby do Zastupitelstva
Libereckého kraje 
2. – 3. října 2020

č. 20

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

Ing. Markéta 
Khauerová
45 let, starostka Hodkovic 
nad Mohelkou, atletka 
a milovnice jízdy na koloběžce

Jaroslav 
Demčák
42 let, starosta Hejnic, učitel, 
milovník hudby a sportu

Ing. Michael Canov
59 let, starosta Chrastavy, senátor, 
učitel chemie a fyziky

Využĳ te své volební právo, 
pomůžete společnost 
posunout dál
Mezigenerační soužití a rodina je 
tématem, které provází Markétu 
Khauerovou, starostku Hodkovic 
nad Mohelkou, jejím současným 
profesním životem. Před lety zalo-
žila rodinné centrum a nyní se jako 
starostka města snaží zpříjemnit 
život v Hodkovicích nejen rodi-
nám, ale i seniorům. S podporou 
rodin a mezigeneračních vztahů 
chce pracovat i v zastupitelstvu 
Libereckého kraje, kam v nad-
cházejících volbách kandiduje. 
„Liberecký kraj ukazuje funkční 
model spolupráce a já ráda spolupra-
cuji s lidmi, kteří to umí,“ podotýká 
Markéta Khauerová. 

Už nyní spolupracuje s kra-
jem na vzniku různých projek-
tů v městě, kde žije. Aktuálně 
v Hodkovicích začíná vyrůstat 
tzv. dům Jana určený lidem 
s roztroušenou sklerózou. „Celý 
projekt, kterému potrvá pár let, 
než, doufejme, dospěje do úplného 
finále, zahrnuje ještě další čtyři 
domy pro potřebné a společenské 
centrum. Město připravuje výstav-
bu cyklostezky, která bude volně 
přístupným areálem procházet, 
tak aby se i tady mohli setkávat 
lidé napříč generacemi i lidé, 
kteří neměli to štěstí a život pro-
žívají s handikepem,“ vysvětluje 
Markéta Khauerová a podotýká: 
„Hodkovice jsou pro mne důkazem, 
že soužití různých skupin a genera-
cí jde a funguje.“ 

Ve městě například vloni za-
hájili virtuální univerzitu třetího 
věku, jejíž provoz sice pozastavil 
koronavirus, ale posluchači si 
druhý semestr odstudovali doma 
a nyní už se těší na další osobní 
studijní setkání. A zájem mezi 
nimi je velký. 

Postupně v Hodkovicích vzniká 
i rodinně – seniorský dlouhodobý 
projekt. Jedním z jeho vrcholů 
bude třeba v září nultý ročník 
Týdne rodiny, který zahrne různé 
besedy, přednášky, sportovní 
den a další zajímavé aktivity, 
kde se potkají lidé různého věku. 
„Podnikáme ale i drobné akce. 
Například jsme si zmapovali cesty, 
kudy chodí na procházky naši se-
nioři, a rozmístíme po cestě dvacet 
nových laviček, aby si mohli odpo-
činout, posedět si i popovídat. I to 
je podle mého názoru způsob, jak 
jim dát vědět, že se o ně zajímáme,“ 
doplňuje starostka.

Své zkušenosti chce šířit dál, tře-
ba prostřednictvím svého působení 
v krajském zastupitelstvu, a na-
opak se tam i něco nového přiučit 
od zkušenějších kolegů. „Zkusit si 
to může přece každý. Nejlepší politiku 
umí lidé dělat v hospodě, ale zkusit 
to už moc nikdo nechce. A tak by měli 
alespoň využít své volební právo. Je 
to ta nejzákladnější věc, která může 
naši společnost zase někam posu-
nout,“ dodává Markéta Khauerová. 

Pokusím se s partou přátel i zku-
šenými kolegy starosty posunout 
náš kraj zase kousek dál. Přístup 
kraje k obcím je stále lepší a hodně 
se za poslední roky změnil. Není 
totiž úplnou samozřejmostí, že by 
kraje přistupovaly k obcím tak, jak 
je tomu třeba u nás v Libereckém 

– vstřícně, s pochopením, s ocho-
tou pomoci.

Hejnice jsou městem v podhůří 
Jizerských hor a tváří v tvář býva-
jí vystaveny síle přírody, zejména 
v podobě velké vody a ničivých 
povodní. Nemalé peníze proto 

investujete a i dříve jste investo-
vali, do oprav povodňových škod 
nebo opatření proti velké vodě. 
Nemalé fi nance vkládáte ale i do 
jiných, významných projektů.

V sousedním Bílém Potoce jsme 
společně vybudovali novou úprav-
nu vody za 30 milionů korun, kte-
rá nám citelně chyběla. Původní 
byla ze 70. let a už nesplňovala 
požadavky města.

Teď pracujeme na dalším vý-
znamném projektu  pro Hejnice, 
na který jsem pyšný. Začali jsme 
stavět novou, moderní, mateřskou 
školku. Dnešní nám nestačí kapa-
citně a navíc je rozptýlena do tří 
budov. Nová školka za 70 milionů 
korun, z nichž je jen menší část 
dotací, nám vše vyřeší.

Máte nějaký vzkaz pro voliče?

Hlavně, aby šli k volbám. Jde 
o jejich kraj a o to jak se jim v něm 
bude žít.

Práce politika mě baví, všechno se skvěle doplňuje
Srdcař. Tímto slovem by se dala 
vystihnout osobnost Michaela 
Canova, dlouholetého chrastav-
ského starosty, krajského zastupi-
tele, senátora a opomenout nemů-
žeme ani jeho milovanou profesi 
učitele – chemikáře. Celým svým 
srdcem se osmnáct let rve za svou 
Chrastavu, v senátu srdnatě hájí 
zájmy Libereckého kraje, ale i dal-
ších krajských samospráv a v kraj-
ském zastupitelstvu pracuje ve 
prospěch měst a obcí. Pomáhat 
v tom, aby byl Liberecký kraj 
stále lepší a lepší, chce v krajském 
zastupitelstvu i v dalším volebním 
období.  

Proč znovu kandidujete do 
krajského zastupitelstva, když 
jste senátor a starosta? Není to 
příliš mnoho funkcí najednou?

Protože se to skvěle doplňuje. Co se 
týče starosty, to je už „stará vesta“. 
Samotný kraj se již přesvědčil po 
dobu uplynulých dvou období, že je 
skvělé, když jsou starostové členy 
krajského zastupitelstva. Vědí totiž 
opravdu nejlépe, co může udělat 
kraj, aby obce a města mohla co 
nejlépe fungovat. A obavy, že tak 
činí jen ve prospěch obcí, kde sta-
rostují, se ukázaly jako zcela liché. 
Rozhodnutí kraje jdou ve prospěch 
obcí plošně.

Musím zde ale zdůraznit 
prospěšnost souběhu s funkcí 
senátora. To, že jsem v uplynulých 
čtyřech letech sloužil jako neo-
fi ciální velvyslanec Libereckého 
kraje v senátu, není fi kce, ale 
prostá skutečnost. Ukázalo se 
to již při zákonodárné iniciativě 
Libereckého kraje a jeho návrhu 
na zvýšení podílu obcí z RUD 
z 21,4 % na 23,58 %, kdy jsem kom-
pletně a úspěšně předjednal jmé-
nem Libereckého kraje schválení 

tohoto návrhu v senátu, ve všech 
senátorských klubech.  Liberecký 
kraj jsem zastupoval v senátu 
i ve věci „Turów“ (problematika 
Polskem plánovaného rozšíření 
a prohloubení dolu), při přípra-
vě a organizaci jednání na půdě 
senátu, a posléze a především při 
jednání na příslušném výboru 
poslanecké sněmovny. Výsledkem 
byla (na rozdíl od původně připra-
veného usnesení) podpora podání 
žaloby České republiky na Polsko 
u soudního dvora EU pro nedodr-
žování unijního práva. A žaloba je 
skutečně v těchto dnech na spad-
nutí (vláda již schválila ofi ciální 
podání podnětu k EK).

V posledních týdnech jsem 
úspěšně v Senátu zastupoval 
Liberecký kraj v jeho zákono-
dárné iniciativě na kompenzaci 
krajů v rámci koronavirové krize 
(500 Kč/obyvatele). V senátu se 
podařilo dosáhnout jeho plné 
podpory. Pro úplnost však musím 
dodat, že poslední slovo bude mít 
poslanecká sněmovna v polovině 
září, lepší termín pro předložení 
do sněmovny (2 týdny před kraj-
skými volbami) se nám snad ani 
nemohl podařit najít.

Existuje ještě nějaký další důvod?

Ano, existuje. Jsem a i v budoucnu 
chci být „pouhým“ řadovým kraj-
ským zastupitelem. To však v žád-
ném případě neznamená, že nechci 
mít na rozhodování v Libereckém 
kraji vliv. Naopak, myslím si, že za 
ta léta co se v komunální politice 
pohybuji (od roku 1994) jsem nasbí-
ral tolik zkušeností, že si mohu do-
volit uplatnit v diskusi i svůj pohled 
při jednání s hejtmanem a dalšími 
radními, který nemusí být vždy 
nutně totožný. Na druhou stranu 
byl jsem, a chci být i v budoucnu, 
oporou nominantů Starostů pro 
Liberecký kraj pro jejich práci ve 
vedení kraje, pokud nám to voliči 
i nadále umožní. 

A nehrozí vám za ta léta vyhoření?

Nevím, jestli nehrozí, každopádně 
zatím nenastalo a ani nevidím jeho 
hrozbu. Mě ta práce fakt baví, a ač 
to může být pro někoho i lidsky až 
nepochopitelné, pro mě je šťourání 
se v právních i dalších předpisech 
a argumentace a diskuse na tato 
témata vlastně koníčkem. Ta práce 
je fakt zajímavá a také inspirativní.            

Vstřícný přístup kraje k obcím 
není samozřejmostí
Sjíždí na saních velehory, po 
svých běhá po těch Jizerských, 
na jednání jezdí na koloběžce 
a ještě nadšeně vymýšlí a pořá-
dá zábavné akce pro celé město. 
Přitom starostuje skoro nonstop, 
dokáže se postarat v době krize, 
vymýšlí a realizuje stále nové 
projekty, a když je potřeba, jde 

i porovnat povalené značky u sil-
nice nebo převrácené popelnice 
po nočním řádění nenechavců. 
Jaroslav Demčák stojí v čele 
Hejnic už šestým rokem.

Kandidujete do Zastupitelstva 
Libereckého kraje, a tak se 
nabízí obligátní otázka. Proč? 



3

Bc. Anna 
Provazníková
31 let, organizátorka 
občanských setkání, sociální 
pracovnice, fotogra� a

Mgr. Josef Horinka
51 let, starosta Hrádku nad Nisou, bývalý 
dlouholetý předseda fotbalového FK 
SLOVAN Hrádek nad Nisou, vzorný otec, 
podporovatel a donátor toulavých, 
opuštěných a týraných zvířat v útulcích

Ing. Jaroslav Zámečník
54 let, primátor statutárního města 
Liberec, jednatel Euroregionu Nisa

Chci podpořit další města a obce 
a předat jim zkušenosti
Zdravá výbušnost, přímost a přeté-
kající aktivita je typická pro Josefa 
Horinku, starostu Hrádku nad 
Nisou. Ač se na první pohled může 
zdát někomu mužem drsným, opak 
je pravdou. Nejen, že je milujícím 
otcem a manželem, ale i velkým 
bojovníkem za práva zvířat. V po-
litice se aktivně pohybuje už 18 let 
a nechává za sebou nesmazatelnou 
stopu, ať jako starosta svého města 
nebo zastupitel Libereckého kraje, 
kam opět v nadcházejících volbách 
kandiduje.

Jeho rozhodnutí znovu bojovat 
o post krajského zastupitele není 
nahodilé, rád by totiž zužitkoval 
v krajské samosprávě své letité 
zkušenosti. Navíc má možnost 
touto cestou podpořit další obce 
a města, která mnohdy mají pocit, 
že se u nich nic neděje a kraj se 
nestará. „Snažím se proto lidi brzdit 
v jejich tvrzení a vysvětlovat jim, jak 
to funguje. To se mi daří i díky tomu, 
že jako krajský zastupitel vidím, 
jak kraj funguje, vím, o co se stará 
a mohu to částečně ovlivnit,“ říká 
Josef Horinka.

Obce a města přitom můžou 
s krajem velmi dobře spolupraco-
vat, jako například v Hrádku nad 
Nisou při sdružených investicích. 
Jednou z posledních významněj-
ších je oprava tamější Liberecké 
ulice, kdy kraj opravuje vozovku, 

město chodníky a do akce se za-
pojili i vlastníci podzemních sítí, 
stejně je rozděleno i fi nancování 
projektu. „Po dohodě s krajem se 
chystá i další velký projekt, bez-
mála 9 kilometrů dlouhá renovace 
silnice z Hrádku na Rynoltice, která 
je důležitým dopravním spojením. 
Momentálně ji projektujeme,“
popisuje starosta a přidává další 
připravovanou akci: „A další nemé-
ně významný projekt bude stavba 
nového domova seniorů s Alzheimer 
centrem. Jeho součástí bude i nová 
stanice zdravotnické záchranné 
služby, protože ta stávající stojí 

v záplavové zóně a kdykoli se zvedne 
voda, je první na ráně.“ Projekt do-
mova s novou výjezdovou stanicí 
záchranné služby má spolykat 
kolem 150 milionů korun a zde 
bude město opět spolupracovat 
s Libereckým krajem.

To je výčet pouze zlomku 
akcí, které jsou spjaté s Josefem 
Horinkou. Hrádek ale význam-
ně cílí i na vytvářené nových 
veřejných prostor a míst, aby se 
lidé ve městě a okolí cítili dob-
ře. Namátkově má město třeba 
novou moderní knihovnu, opra-
vena byla kromě dalších pamá-
tek Schubertova vila nebo zdejší 
kulturní dům, v nedaleké Uhelné 
prokoukla kaplička a zrevitalizo-
vána byla alej, oblíbený rekreační 
areál Kristýna také prošel úprava-
mi a třeba nedaleko mohou lidé, 
díky zásahu města, na procházky 
do vzácných mokřadů. 
Všechno to a mnohé další mohlo 
vzniknout především díky schop-
nosti starosty se vzájemně dohod-
nout a mít dobré vztahy a najít 
cesty, jak věci udělat a získat na 
ně peníze. Právě to jsou devizi, 
s nimiž usiluje o znovuzvolení do 
krajského zastupitelstva. „Dokáži 
své zkušenosti předat dál a navázat 
vztahy, kde je potřeba, tak aby to 
bylo ve prospěch měst, obcí a lidí, 
kteří v nich žijí,“ dodává starosta.

Liberec a kraj pracují úzce na společných 
projektech
„Liberecký kraj a Liberec jsou něco 
jako dvě spojené nádoby. Když se 
daří jednomu, daří se i druhému,“
říká Jaroslav Zámečník, primátor 
města Liberce. Spolupráce mezi 
nimi je také velmi úzká a napří-
klad společně připravují řadu 
zásadních projektů. Jmenovitě 
výstavbu Centra urgentní medicí-
ny v Krajské nemocnici v Liberci, 
připravuje se vybudování li-
berecké náplavky v dolní části 
města podél řeky Nisy a chystá 
se i moderní příjezdový terminál 
s parkovacím domem v prosto-
rách blízko hlavního vlakového 
nádraží.

Podpora turistického ruchu je 
totiž nejen pro město, ale i pro 
Liberecký kraj zásadní. „Liberecký 
kraj měl v minulosti nevýhodu, 

že je vůči centru republiky, Praze, 
v okrajové poloze. Ale v posled-
ních letech se z této nevýhody 
stala spíše záležitost atraktivní. 
Dnes si nedovedeme představit 
turistický ruch bez návštěvníků ze 
sousedního Saska a dalších příhra-
ničních regionů,“ říká Jaroslav 
Zámečník, která má s turistic-
kým ruchem bohaté zkušenosti 
ze svého letitého působení ve 
vedení Euroregionu Nisa a své 
zkušenosti může nyní zužit-
kovat i v případě Liberce nebo 
Libereckého kraje.

Starostové pro Liberecký kraj 
podle něj mají tu výhodu, že mají 
s rozvojem  v obcích i regionu 
bohaté zkušenosti a především se 
denně setkávají s občany a vědí, 
co skutečně potřebují a chtějí.

Když chcete věci měnit, 
musíte být aktivní

Mladou maminku jste mohli 
zahlédnout při různých příležitos-
tech. Nejčastěji u mikrofonu při 
projevech, na demonstracích, ale 
i na různých debatách. Aktivní je 
ale také v sociální oblasti a mnozí 
ji znají i jako skvělou fotografku, 
což je jejím velkým koníčkem. Ač 
nyní většinu svého času věnuje 
malému synovi, nezůstává stát 
na vedlejší koleji, ale aktivně se 
zapojuje do dění kolem sebe. Anna 
Provazníková z Liberce chce prora-
zit i do politiky, nejenom o změ-
nách mluvit, ale pomoci postrčit 
věci kupředu.

Co pro vás bylo impulsem 
k tomu, začít se více aktivně 
angažovat na veřejnosti?

Pominu-li své začátky v akademic-
ké samosprávě při studiu VŠ, pak 
to byly jednoznačně prezidentské 
volby v lednu roku 2018, kdy jsem 
v našem kraji koordinovala pomoc 
Jiřímu Drahošovi v 2. kole voleb. 
Při nich se zvedla nebývalá energie 
lidí a nejen mě přišlo líto ji nechat 
vyhasnout. Tolik z nás zahořelo 
aktivním zájmem o veřejné dění, 
že nešířit ten potřebný občan-
ský oheň dál by bylo obrovskou 
ztrátou. Dva roky jsem tak koordi-
novala občanské iniciativy v kraji. 
Nejdříve Společně to dáme, Srdce 
pro demokracii a poté jsme se spo-
jili v Milion chvilek. 

Jaká událost vás nejvíc zasáhla?

Letná, která se konala 23. 6. 2019, 
největší demonstrace od roku 
1989. Při ní tehdy Mikuláš Minář 
apeloval, abychom my, kteří jsme 
se rozhodli být občansky aktivní 
a cítíme se na to, zvážili svůj vstup 
do politiky. Abychom šli slova 
měnit v činy. Ač jsem na podzim 
v roce 2018 kandidovala poprvé (do 
komunálních voleb), byla jsem na 
kandidátce na podporovatelském 
místě. Praktická politika pro mě 
tehdy ještě byla neznámou a chtěla 
jsem nejdřív vědět víc, abych se 
mohla dál zodpovědně rozhod-
nout, jestli jsem se vydala na správ-
nou cestu. A tenhle apel, který se 
odehrál v době, kdy ve mě tohle 
rozhodnutí zrálo, zarezonoval ve 
správný čas. 

Proč jste se rozhodla vrh-
nout do skutečné politiky 
a co od toho očekáváte? 

Protože jsem za uplynulé dva roky 
pochopila, že pokud chci věci 
opravdu měnit, musím se vydat 
cestou skutečné politiky. Také si 
teď už umím mnohem lépe před-
stavit, co mě čeká, a cítím, 
že cesta, na kterou jsem se vydala, 
je zatím správná. Očekávám 
především příležitost k aktivní-
mu zapojení se do změn, v tomto 
případě na úrovni našeho kraje. 
Přicházím s nápady, které jsem 
za tu dobu navnímala a kterými 
bych ráda posunula některá téma-
ta o kus dál. Například možnost 
podílet se na zrušení kojenec-
kého ústavu (přesněji řečeno na 
transformaci na centrum služeb 
pro rodiny s dětmi) v našem kraji 
a s tím související podpoře pěs-
tounství, včetně aktivního zájmu 
o pěstouny. 

Co můžete voličům nabídnout? 

V této době chci především dát 
lidem naději v to, že politika může 
být slušná, když do ní vstupují 
slušní lidé. A nabídnout podanou 
ruku a ochotu upřímně naslou-
chat jejich potřebám, spolu se sna-
hou o nalezení řešení jejich potíží. 
Kdo mě zná, totiž ví, že patřím 
mezi lidi, kteří hledají způsoby, ni-
koli důvody a že slovo „nejde“ pro 
mě neznamená konec, ale naopak 
začátek velké výzvy.

Liberecko a Frýdlantsko
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Co se nám podařilo 
od roku 2016
Liberecko
Po celé čtyři roky pracujeme pro 
Liberecký kraj a máme za sebou 
spoustu viditelné práce. Dokončili 
jsme projekt Centra urgentní medi-
cíny v Liberci tak, abychom mohli 
začít s výstavbou. Společně s pře-
vzetím nemocnice ve Frýdlantu, 
výrazným zlepšením kvality péče 
v Nemocnice Česká Lípa, pláno-
vaným majetkovým vstupem do 
jilemnické nemocnice, tak buduje-
me kvalitní krajský systém nemoc-
niční péče dostupný všem občanům 
kraje. 

Velký význam pro všechny 
obyvatele kraje má založení vlastní 
dopravní společnosti Autobusy LK. 
Již po roce je zisková. Nyní pokrý-
váme autobusovou dopravou tře-
tinu kraje a do budoucna zajistíme 
tuto důležitou službu pro celý kraj. 

 � Pustili jsme se do bitvy o zame-
zení rozšíření hnědouhelného 
dolu Turów. Díky našemu úsilí, 
a to i na půdě Evropské komi-
se, nakonec vláda rozhodla, že 
vstoupí do mezinárodního sporu 
s Polskem. 

 � Po celém kraji jsme vybudovali 
8 Center odborného vzdělává-
ní při našich středních ško-
lách, z toho jedno při Střední 

škole strojní a elektrotechnické 
v Liberci. Centra jsou význam-
ným pomocníkem při vzdělává-
ní v praktických dovednostech 
studentů a jejich uplatnění 
u budoucích zaměstnavatelů. 

 � Rekonstruovali jsme 
Severočeské muzeum a mo-
dernizací prošla také Krajská 
vědecká knihovna v Liberci. 
Významně jsme posílili podporu 
libereckých městských kultur-
ních organizací a finančně jsme 
podpořili obnovu řady památek 
na Liberecku. Převzali jsme 
a budujeme unikátní regionální 
značku Křišťálové údolí.

 � Vybudovali jsme Podnikatelský 
inkubátor Lipo.ink, pro který 
jsme zrekonstruovali bývalou 
budovu Výzkumného ústavu 
textilních strojů v sousedství 
budovy krajského úřadu. Zájem 
začínajících firem je mimořád-
ný. Do konce roku bude z 60% 
obsazen.

 � Vyprojektovali jsme libereckou 
náplavku a okolí krajského úřa-
du tak, aby Liberečané získali 
nové příjemné veřejné prostran-
ství v dolním centru města. 

→ Důl Turów
Intenzivně a dlouhodobě bojujeme proti 
rozšíření hnědouhelného dolu Turów 
v Polsku. Chceme zabránit tomu, aby 
lidé žijící v jeho těsném sousedství přišli 
o vodu, kterou důl stahuje, ale zabránit 
i další negativní dopadům těžby.

↓ Severočeské muzeum
Dokončili jsme II. etapu velmi náročné  
rekonstrukce Severočeského muzea. 

↓↓ Nemocnice Liberec
Zajistili jsme projekt a financování 
Centra urgentní medicíny v Liberci. 

Frýdlantsko
I „za kopcem“ na Frýdlantsku je 
možno vidět práci našeho vedení 
kraje. Nejvýznamnější úspěšnou 
aktivitou je jistě dodržení slibu, že 
obyvatele Frýdlantska nenechá-
me bez zdravotní péče. Podařilo 
se nám přes Krajskou nemoc-
nici Liberec převzít Nemocnici 
Frýdlant odkupem této společnos-
ti a tím zabránit jejímu dalšímu 
degradování, kam směřovaly 
poslední kroky bývalého vedení. 

 � V rámci ohrožení vod v souvis-
losti s rozšířením polského dolu 
Turów, jsme se aktivně zapojili 
do boje s tímto nebezpečím. Od 
nás vznikly důležité kroky, které 
následně převzalo ministerstvo, 
my jsme iniciovali vznik petice 
proti rozšíření, kterou jsme 
předali Evropskému parlamen-
tu. I nadále budeme postupovat 
v rámci všech možných legál-
ních kroků k minimalizování 
rizik spojených se ztrátou vody 
v souvislosti s těžbou. 

 � Víme, že voda je důležitá a proto 
jsme podpořili také významnou 
dotací 30 miliónů korun reali-
zovanou rekonstrukci úpravny 
vody v Bílém Potoce, která 
zásobuje velkou část obyvatel 
Frýdlantska a jejíž technologie 
nyní umožňuje dodávky kva-
litní vody i v době problémů se 
zdrojem surové vody.

 � V oblasti školství jsme inicio-
vali a financovali vybudování 
Centra Odborného Vzdělávání 
(COV) v areálu Střední ško-
ly hospodářské a lesnické 
Frýdlant, které bude kvalitním 
zázemím pro studenty školy, 
jenž nabízí široké spektrum 
učebních a studijních oborů.

 � Vzniklo také 31 km rekonstru-
ovaných silnic na Frýdlantsku 
v rámci projektu Od zámku 
Frýdlant k zámku Czocha.
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