
Před osmi lety vstupovali Starostové do vedení Libereckého kraje 
s vizí, udělat jej přístupný a otevřený všem. Povedlo se. Nyní běží 
velké projekty, které život obyvatel ještě zlepší. I proto kandiduje 
Martin Půta opět na hejtmana, chce významné projekty dokončit.

Post hejtmana chcete obhájit 
už potřetí. Proč? Není spíš 
po osmi letech ve funkci čas 
na to vydat se jinu cestou? 

Politika je běh na dlouhou trať. 
Je zde spousta věcí, které chceme 
dotáhnout do konce, a to zabere víc 
času, než jedno nebo dvě volební 
období. Jedním z takových dlouho-
dobých projektů je například vnitř-
ní autobusový dopravce.  Já jsem 
se po nějakém uvažování rozhodl, 
že ještě mohu být tomu všemu ná-
pomocný. Každá věc má mít někde 
začátek a někde konec a tři volební 
období jsou, podle mého osobního 
soudu, tak akorát. Jsou rozběh-
nuté samozřejmě i další projekty, 
třeba budování Centra urgentní 
medicíny pro Krajskou nemocnici 
v Liberci, které je v nějakém stá-
diu, a je potřeba jej dotlačit alespoň 
do zahájení stavby. A existuje celá 
řada dalších důvodů, proč znovu 
kandiduji na hejtmana.

Když se ohlédnete zpět na uply-
nulých osm let, jaké výsledky za 
sebou vidíte. Co se povedlo?

Mě nejvíc 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 komuniko-
val s neziskovými organizacemi, 
s fi rmami, s obcemi, protože všichni 
jsou našimi partnery. Dnes už si 
málokdo vzpomene na neuvěři-
telné věci, které se na kraji děly 
před naším nástupem 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. 

Další věcí jsou investice do zajiš-
tění dostupných veřejných služeb 
v kraji, do škol, domovů pro seniory 
a zdravotně postižené, do nemocnic 
a záchranky, silnic a veřejné dopra-
vy, ale také do životního prostředí 
a dalších oblastí. Vyjmenovat bych 
měl projekty Center odborného 
vzdělávání, které zlepšily podmínky 
pro technické vzdělávání v kraji, už 
zmíněné Centrum urgentní medi-
cíny v liberecké krajské nemocnici, 
jehož cílem je vytvořit podmínky 
pro špičkovou medicínu. Projekt 
získal územní rozhodnutí a za 

rok budeme soutěžit dodavatele. 
Ale nechci zapomínat ani na věci, 
které nejsou tolik vidět. Třeba, že 
postupně přebudováváme ústavy 
sociální péče na skutečné domovy 
pro lidi s handicapem. Už mno-
hé nepřipomínají nemocnici, ale 
opravdové domovy, ve kterých se 
dá žít. A radostí nebo třešinkou na 
dortu je starost o historii a kulturu. 
Dokončili jsme dva velké projekty. 
Muzeum Českého ráje v Turnově, 
kde už mohou lidé obdivovat nové 
expozice horolezectví a Severočeské 
muzeum v Liberci, které se po 
rozsáhlé rekonstrukci letos opět 
otevře návštěvníkům. Podporujeme 
ale i obnovu a záchranu památek 
mnoha dalších vlastníků na celém 
území kraje.

Zlepšujeme stav silnic, které jsou 
pro život lidí v kraji, jejich podni-
kání a další aktivity, důležité. Je to 
běh na dlouhou trať a v posledních 
čtyřech letech jsme do nich inves-
tovali 4 miliardy korun a opravili 
nebo zmodernizovali jsme více 
než 320 kilometrů silnic a desítky 
mostů, v přípravě projektů pokra-
čujeme i na další čtyři roky. 

Máte za sebou nelehké období 
a soud, před kterým jste stanul 
kvůli obvinění z braní úplatku. 
Mnozí volali po vašem odstoupení, 
ale vy jste ve funkci zůstal. 

Z funkce jsem neodstoupil, 
protože jsem nic nezákonného neu-
dělal. Do pozice sprostého obžalo-
vaného a dehonestovaného člověka 
jsem se dostal především proto, že 
jsem jako hejtman trval na dodržo-
vání předvolebních slibů a zkřížil 
jsem tím zřejmě plány mnoha 
lidem. Celá kauza a soud byl do jisté 
míry pomstou prostředí za to, že se 
zakázky soutěží a nerozhoduje se 
o nich jinak a nežije z nich spousta 
parazitů, kterých bylo v minulosti 
na kraji a jeho rozpočtu přisátých 
více než dost.

Prvoinstanční soud mě zprostil 
obžaloby a také jednoznačně řekl, že 
se ta věc nestala. Ani ve spisu nebyly 
žádné důkazy, které by nasvědčova-
ly tomu, že se stát mohla. Celá věc 
se podle soudce nikdy neměla vůbec 
dostat k soudu. Státní zástupce se 
odvolal, což mě nepřekvapilo. Nic 
jiného mu ani nezbylo, když pět 
a půl roku udržuje při životě kauzu, 
ve které nemá žádné důkazy o vině 
a staví si na ní svou pověst člověka, 
který se nikoho nebojí. Ale i státní 
zástupce by měl dbát na dodržování 

principů trestního řízení a jsem 
smutný z toho, že se mu to během 
procesu úplně nedařilo.

Můžou i po dvou volebních obdo-
bích ve vedení kraje Starostové 
něco nového voličům nabídnout? 

Jsme zkušený tým, umíme 
nabízet stále něco nového. V letošní  
koronavirové krizi se třeba 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 kon-
ce. Myslím, že schopnost nabízet 
nové věci, a dotahovat je do konce, 
jednoznačně máme. Podle mého 
je kandidátka Starostů plná takto 
schopných lidí a je úplně jedno, jest-
li jsou v první desítce nebo na kan-
didátce 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 kandidátky. Což o sobě 
může tvrdit málokterý kandidující 
politický subjekt.

V minulém období jste měli jako 
téma do voleb bezpečnost. Čeho 
jste tedy v této oblasti v uplynu-
lých čtyřech letech dosáhli?

Při jarní „covidové“ krizi se 
například ukázalo, že umíme 
komunikovat a spolupracovat se 
složkami Integrovaného záchran-
ného systému. V této oblasti pova-
žuji za jeden z úspěchů posledních 
čtyř let, že krajská zdravotnická 
záchranná služba má v podstatě 
celé kompletně vyměněné vybave-
ní včetně automobilů. Jsem rád, že 
konečně stavíme i nové výjezdové 
základny a příkladná je i spoluprá-
ce s dalšími složkami. 

Dlouhodobě, už osm let co jsme 
na kraji, podporujeme mimo jiné 
dobrovolné hasiče a investujeme 
do obnovy jejich vybavení. Jsou to 
desítky nových aut, opravené hasi-
čárny, investice zhruba 70 milionů 
korun do vybavení a ochranných 
prostředků, které dobrovolní hasiči 
používají a jenž mají chránit jejich 
zdraví. Je to ta největší lidská síla, 
která je při velkých pohromách 
a událostech potřeba a je nenahra-
ditelná. Podotýkám, že je třeba 
nezapomínat na to, že to všichni 
dělají zadarmo, po práci a když je 
někde velký průšvih, tak jsou tam 
většinou první a určitě vždycky 
poslední, pomáhají zabezpečovat 
majetek a chránit životy. 

S jakým tématem jdeme do 
voleb v letošním roce?

Po osmi letech ve vedení kra-
je musí být každému jasné, že se 
kraj nemůže věnovat jen jednomu 
tématu, ale všem odvětvím, které 
má na starosti – školství, sociální 
péči, kulturu, silnice a dopravu, 
zdravotnictví, životní prostředí. 
Dále podpoře regionálních výrobců 
a místních podnikatelů, cestovnímu 
ruchu, památkám a bezpečnosti. 
Pokud někdo tvrdí, že bude řešit 
jedno téma, potvrzuje, že nepocho-
pil úlohu kraje v regionu. Proto se 
zabýváme aktivitami a projekty 
napříč tématy. Pro další čtyři roky 
se vedle harmonické podpory všech 
vyjmenovaných oblastí chceme 
věnovat také několika vlajkovým 
projektům, které považuji za cestu 
do lepší budoucnosti pro kraj a jeho 
obyvatele. 

Které projekty tedy považujete 
v tomto ohledu za klíčové?

Jedním z nich je třeba podnika-
telský inkubátor a podpora inovací. 

Protože jako kraj nemůžeme ovliv-
nit strukturu průmyslu a zaměst-
nanosti, ale můžeme dát příležitost 
lidem s nápadem, novou myšlenkou 
nebo podnikatelským záměrem. 
Ve spolupráci s fi rmami, které se 
inovacím věnují a Technickou 
univerzitou Liberec chceme mladé, 
kreativní lidi s nápady, udržet v re-
gionu a zabránit tomu, aby odešli do 
Prahy nebo do Brna, kde je inovační 
prostředí skvělé. 

Podobně velkým tématem je pro 
mne krajské zdravotnictví, o němž 
jsem už mluvil. Nejenom stavba pa-
vilonu urgentní medicíny v Liberci, 
ale také téma majetkového propo-
jení páteřních nemocnic v regio-
nu, v nichž by měl účast kraj jako 
hlavní síla, která bude propojovat 
a řídit strukturu nabídky zdravot-
ní péče v nemocnicích a pomáhat 
investicemi do vybavení a zlepšení 
podmínek pro pacienty. Začali jsme 
spojením s turnovskou nemocnicí 
před pěti lety, podařilo se nám kou-
pit Nemocnici Frýdlant a zachránit 
péči pro obyvatele Frýdlantska, 
jednáme o majetkovém vstupu 
do Jilemnice a Semil a věřím, že 
i v Jablonci nad Nisou se nakonec 
dobereme k dohodě o spolupráci. 

Symbolem budoucího rozvoje 
kraje je další práce na projektu 
železnice Praha - Liberec s cílovým 
časem cesty z centra do centra 
za jednu hodinu. Považuji to za 
nutnost a věřím, že nakonec i mi-
nistři dopravy pochopí, že spojení 
hlavního města s pátou největší 
aglomerací v zemi za 2,5 hodiny je 
neudržitelné. 

Jako hejtman jsem dál připraven 
podporovat aktivní lidi ve fi r-
mách, neziskovkách a obcích. Kraj 
nemá aktivitě překážet a řídit ji, 
ale podporovat ji a vytvářet pro ni 
podmínky. 

Náš kraj,
náš domov

Regionální občasník pro Liberecký kraj
vydávaný Starosty pro Liberecký kraj
září 2020 / č. 21

Medailonky kandidátů.
Představujeme vám naši 
první jednadvacítku. Další 
informace naleznete 
na našem webu
a str. 2 + 7

Kandidátka pro krajské volby
50 úspěšných starostek, 
starostů a dalších osobností 
je připraveno se i nadále 
starat o Náš kraj
a str. 4 – 5

Skládáme vám účty
z naší práce pro kraj a jeho 
obyvatele za volební období 
2016 – 2020
a str. 3 + 6

Volby do Zastupitelstva
Libereckého kraje
2. – 3. října 2020

Svět kolem nás potřebuje změny k lepšímu. 
Začít můžeme každý, a nejlépe hned.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Náš zkušený 
tým kraj i obce 
vždy podrží



2

Martin Půta
49 let, hejtman Libereckého kraje, starosta Hrádku nad 
Nisou v letech 2002 – 2012, zahrádkář amatér

Jsem doma v Hrádku nad Nisou a v roce 
2002 jsem si uvědomil, že když je člověku 
přes třicet, musí se o svůj domov začít sta-
rat. Starost o domov nemůže být založena 
jen na kritice, ale na každodenní práci 
a vytrvalé snaze měnit k lepšímu věci, na 
které může dosáhnout a mít na ně vliv. 
Nikdo jiný to za nás neudělá. Této myš-
lenky se snažím držet posledních osmnáct 
let, během kterých jsem se souhrou náhod 
stal nejdříve starostou Hrádku nad Nisou 
a potom hejtmanem Libereckého kraje. Na 
této cestě jsem potkal spoustu pracovitých 
a chytrých lidí, bez jejichž podpory a práce 
bych tyto řádky nikdy psát nemohl.
V roce 2008 jsem byl u zrodu Starostů 
pro Liberecký kraj. Byla to odpověď lidí 
z vesnic a měst našeho kraje na souručen-
ství tehdy nejsilnějších stran - ČSSD a ODS 
a způsobu, jakým si podle stranického klí-
če rozdělily kraj a jeho rozpočet. Čtyři roky 
v krajské opozici byly poučné a snažím se 
na ně nezapomínat ani nyní. Kraj potře-
buje spolupráci s městy a obcemi a hledání 
kompromisů. Také proto jsme po minu-
lých krajských volbách v roce 2016 vytvoři-
li koalici ze všech, kteří chtěli ve prospěch 
kraje a jeho obyvatel spolupracovat a jsou 

hledání kompromisů schopni. Na konci 
volebního období to i zpětně považuji za 
rozumný krok. Výsledky naší práce ve 
vedení kraje musí vyhodnotit každý sám.
Svoje zkušenosti a schopnosti chci nabíd-
nout lidem, kteří jsou v Libereckém  kraji 
doma i pro další čtyři roky a jsem rád, že 
mám za sebou, stejně jako v uplynulých 
letech, zkušený tým starostek a starostů, 
kteří umí věci dotahovat od myšlenek a zá-
měrů až k jejich realizaci a nezapomínají 
se ptát svých spoluobčanů na jejich názory.  
Těm všem toto dlužím za jejich dlouhole-
tou podporu a skvělou spolupráci. Také 
proto jsem se po parlamentních volbách 
na podzim 2017 vzdal mandátu poslance 
a rozhodl se naplno pracovat jako hejtman 
pro kraj a jeho obyvatele. Sedět na dvou 
židlích, a dělat věci naplno, se totiž dlou-
hodobě nedá. 
Ve volném čase se kromě rodiny rád 
věnuji naší zahradě a jejímu nedokonalé-
mu udržování. Snažím se alepoň trochu 
sportovat, běhám a jezdím na kole a občas 
zajdu na volejbal. Rád si čtu a poslouchám 
muziku a zajímám se o všechno, co se děje 
nejenom v našem kraji a České republice, 
ale na celém světě.

Představení našich kandidátů 
do Zastupitelstva Libereckého kraje

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

Ve svém volném čase, pokud nějaký 
mám, se věnuji především svým dvěma 
dětem. Dále je mým koníčkem práce 
s mládeží, organizace letních táborů, 
myslivost a příroda a vše co s ní souvi-
sí. Rád si také poslechnu tvrdší rocko-
vou hudbu.
A teď pracovně – jsem rád, že se městu 
Zákupy daří čerpat fi nance z dotačních 

programů a investovat tyto prostředky 
do oprav majetku města. Daří se nám 
opravovat bytové a panelové domy, 
stavět chodníky, podporovat hasiče 
(nová zbrojnice a nové hasičské auto), 
budovat naučné stezky, zateplovat a re-
konstruovat budovy a nezapomínat ani 
na památky. 

Eva Zbrojová
57 let, starostka Harrachova 
v letech 2010 – 2019, komunitní pracovník

Ihned po roce 1989 jsem se pustila do 
soukromého podnikání a bezmála 
dvacet let provozovala se svojí společnicí 
cestovní agenturu, později i dvě infor-
mační centra v Harrachově.
Vždy jsem se zajímala o veřejné 
dění. I proto jsem kandidovala do 
Zastupitelstva Města Harrachov a po 
dlouhých 21 let jsem byla jeho členkou. 
Od roku 2010 do konce roku 2019 jsem 

měla tu čest působit v Harrachově ve 
funkci starostky města. Nebylo to vůbec 
lehké období, město jsem přebírala 
s hrozbou stomilionového dluhu a pod 
exekucí. Přesto se za dobu mého sta-
rostování povedlo dotáhnout do zdárné-
ho konce spoustu věcí. 
V současné době pracuji v sociální oblas-
ti. Tato práce je mi velmi blízká a věnuji 
se jí prakticky po celý život.

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

Původním povoláním učitel, od roku 
2002 starosta Chrastavy, od roku 2016 
jsem zároveň senátorem. V pozici řado-
vého krajského zastupitele se pohybuji 
již dvě volební období od roku 2012. 
Z této pozice jsem pomáhal naplňovat 
záměry Starostů pro Liberecký kraj ve 
všech oblastech, kterými se Liberecký 
kraj zabýval. Zároveň se potvrdila 

užitečnost propojení s pozicí starosty, 
neboť pro mě, obdobně jako pro mé ko-
legy starosty, je při krajském působení 
a jejím propojením s obecní úrovní, toto 
neocenitelnou výhodou. Již několikrát 
jsem se stal vyslancem Libereckého 
kraje při jednáních 
v zákonodárných sborech. 

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

Původní profesí jsem potravinářský 
technolog, později jsem dostudovala 
obor Veřejná správa a regionální rozvoj.
Do městského zastupitelstva jsem na-
stoupila jako náhradník v roce 2008, od 
roku 2011 jsem působila jako místosta-
rostka a v roce 2014 jsem byla zvolena 
starostkou města.

V roce 2009 jsem založila Rodinný klub 
Motýlek, z.s., který se věnuje podpo-
ře rodin, seniorů a mezigeneračnímu 
soužití.
Mám manžela Radka a dva syny, 
Matyáše a Adama. Mým celoživotním 
zájmem je sport, hlavně atletika, nyní 
z pozice trenérky dětí, v posledních 
letech se věnuji koloběhu.

Ing. Tomáš Hocke
45 let, starosta Turnova, projektant, skaut a turista

Povoláním projektant, architekt staveb, 
v roce 2013 jsem byl zvolen starostou 
Turnova. K nejzajímavějším projekč-
ním úkolům, které jsem v Turnově 
řešil, patří bezesporu rekonstrukce 
synagogy a Kamenářský dům v soused-
ství Muzea Českého ráje. Dlouhodobě 
se věnuji činnosti turnovských skautů. 
Mám ženu Martinu a dcery Veroniku, 
Elišku a Kateřinu. Relaxuji vysoko-
horskou turistikou, trochu jezdím na 

běžkách a obdivuji lidovou architektu-
ru Českého ráje.
Zastupitelem Libereckého kraje jsem 
se stal v roce 2016. Z pozice zastupitele 
vedu fi nanční výbor, byl jsem u vzniku 
komise architektů, věnoval jsem se 
projektům Centra urgentní medicíny 
KNL, řešení veřejného prostoru okolo 
sídla Libereckého kraje nebo koordino-
val projekt Rekonstrukce silnice II/610 
z Turnova na hranice kraje. 

Bc. Lena Mlejnková
45 let, starostka Semil, motorkářka, hasička a pejskařka

Narodila jsem se v Semilech a až na 4 
roky studií na střední průmyslové škole 
chemické v Pardubicích zde žiji celý 
život. V roce 2017 jsem dokončila studia 
na vysoké škole obor Veřejná správa. 
Od roku 2006 jsem členem zastupitel-
stva v Semilech a od roku 2010 nejdříve 
místostarostka a poté starostka. Mám tu 
čest být ve vedení Semil již 10 let a sna-
žím se co nejlépe pracovat pro své město 
a také kraj. Zastupitelem Libereckého 

kraje jsem od roku 2012. Pracuji také 
jako předsedkyně klubu krajských 
zastupitelů Starostů pro Liberecký kraj. 
Jsem vdaná a mám dvě děti, dvojčata 
16 let. Také jednoho kocoura a pejska. 
Ve volném čase se věnuji rodině, baví 
mě procházky s pejskem, jízda na 
motorce a už víc než 20 let jsem dobro-
volnou hasičkou. Velmi ráda čtu knížky 
s dobrým koncem a poznávám náš kraj 
při výletech a setkáních s lidmi.

Ing. Jan Sviták
46 let, starosta Prysku, náměstek hejtmana pro dopravu, 
investice a veřejné zakázky, motocyklový závodník, 
horolezec, autor divadelních her a ochotník

Po letech profesionálního motoristické-
ho sportování jsem se v roce 2002 roz-
hodl kandidovat do Zastupitelstva obce 
Prysk. Následně jsem se stal nejmladším 
starostou v Libereckém kraji a od té 
doby se s Preškaváky snažím o zvelebení 
nejen „naší“ obce, ale i území Svazku 
obcí Novoborska, jehož jsem doposud 
předsedou. S Pryskem se nám díky per-
fektní spolupráci občanů, obce a rekre-
antů povedlo získat titul Vesnice roku 
Libereckého kraje 2016 a druhé místo 
v celostátním kole soutěže. Společně se 

starosty z okolí jsme založili destinaci 
cestovního ruchu Lužické a Žitavské 
hory, které taktéž v současné době 
předsedám a snažím se o její udržitelný 
rozvoj. V roce 2016 jsem byl zvolen do 
Zastupitelstva Libereckého kraje a od 
února 2019 vykonávám funkci náměstka 
hejtmana Libereckého kraje pro dopra-
vu, investice a veřejné zakázky. V roce 
2018 jsem obhájil po páté post starosty 
obce Prysk a získal titul Nejlepší staros-
ta volebního období 2014 – 2018 České 
republiky.

Ing. Květa Vinklátová
55 let, radní kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní 
ruch, zastupitelka Liberce, milovnice květin a cestování

Jako radní pro kulturu, památkovou péči 
a cestovní ruch Libereckého kraje pracuji 
čtyři roky, kromě toho jsem i majitelka re-
gionálního nakladatelství. Kultura pro mě 
neznamená jen práci, ale je zásadní sou-
částí mého života. Zajímám se o divadlo, 

umění, hudbu, ale také společenské 
a politické dění na regionální i celostát-
ní úrovni. Ráda cestuji, poznávám nové 
kraje. Domácí i ty vzdálené. Mým velkým 
koníčkem je také zahrada. Jsem rozvede-
ná, mám dvě dospělé děti.

̫ Další informace naleznete na našem webu www.starostoveprolibereckykraj.cz/kandidatka-2020 ̫ Pokračování na straně 7
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Českolipsko
Bezděz: starosta Stanislav Sommer, Blatce: starostka Jindřiška Gabrielová 
Peprná, Bohatice: starosta Jiří Kováč, Brniště: starosta Michal Vinš, Česká 
Lípa: místostarosta Ing. Jaroslav Turnhöfer, zastupitelé Štěpán Slaný 
a Jakub Mencl, podporovatelka Markéta Červinková, Doksy: starostka 
Eva Burešová, Dubnice: starostka Bc. Jarmila Čmugrová, Hamr na Jezeře: 
starosta Milan Dvořák, Holany: starostka Bc. Andrea Subotová, Horní 
Police: starosta Luboš Paďour, Chlum: starosta Josef Vítek, Jestřebí: 
starosta Ing. Karel Schreiner, Kozly: starostka Jitka Kýhosová, Kvítkov: 
starostka Jana Zelenková, Luka: starostka Lenka Markvartová, Mimoň: 
bývalý starosta František Kaiser, Noviny pod Ralskem: starostka Veronika 
Jírová, Nový Oldřichov: starostka Marcela Novotná, Okna: starostka Eva 
Müllerová, Skalka u Doks: starostka Jana Procházková, Sosnová: starostka 
Jindřiška Halasníková, Stráž pod Ralskem: starosta Zdeněk Hlinčík, Tachov: 
starosta Martin Píša, Velenice: starostka Šárka Zárubová, Velký Valtinov: 
starosta Josef Lukavec, Zahrádky: starosta Ladislav Chvojka, Zákupy: 
starosta Ing. Radek Lípa, Žandov: starosta Zbyněk Polák, Ždírec: starostka 
Hana Jelínková.

Frýdlantsko
Bílý Potok: starosta Pavel Šercl, Bulovka: starostka Romana Šidlová, 
Černousy: starosta Miroslav Richter, Dětřichov: starostka Martina 
Kohoutová, Dolní Řasnice: starosta Marek Kratochvíl, Frýdlant: zastupitel 
MUDr. Michal Mrázek, Habartice: starosta Ing. Bc. Stanislav Briestenský, 
Hejnice: starosta Jaroslav Demčák, Heřmanice: starosta Vladimír Stříbrný, 
Horní Řasnice: starosta Radek Haloun, Jindřichovice pod Smrkem: 
starosta Pavel Novotný, Krásný Les: starostka Stanislava Piňevská, 
Kunratice: starosta Milan Götz, Lázně Libverda: starosta Ing. Jan Pospíšil, 
Pertoltice: starosta Viktor Podmanický, Raspenava: místostarosta Jaromír 
Hanzl, Višňová: starosta Tomáš Cýrus.

Jablonecko
Bedřichov: starosta Petr Holub, Bukovina u Čisté: starosta Jiří Ježek, 
Dalešice: starostka Hana Vélová, Jablonec nad Nisou: Petr Tulpa, Václav Vít, 
Zbyněk Cincibus, MUDr. Věra Fastrová, Miloslav Hollósi, Petr Vobořil, Martin 
Bauer ml., Janov nad Nisou: starosta Mgr. Daniel David, Josefův Důl: starosta 
Jan Miksa, Lučany nad Nisou: starosta Jiří Řešátko, Maršovice: starosta Jiří 
Ouhrabka, Nová Ves nad Nisou: starosta Milan Fiala, Peřimov: starosta Jan 
Jiřišta, Pulečný: starostka Jana Mališová, Rádlo: starosta Ing. Miroslav Šikola, 
Rychnov u Jablonce nad Nisou: starosta Bc. Tomáš Levinský.

Jilemnicko
Benecko: starosta Ing. Jaroslav Mejsnar, Čistá u Horek: starosta Ladislav 
Jiřička, Horka u Staré Paky: starosta František Sedlák, Horní Branná: starosta 
Luboš Zimmermann, Jestřabí v Krkonoších: starostka Bc. Zdeňka Haasová 
Jilemnice: bývalá starostka Jana Čechová, Kruh: starosta Jiří Sedláček, 
Levínská Olešnice: starostka Zdeňka Nosková, Martinice v Krkonoších: 
starosta Leoš Mejvald, Mříčná: starostka Jana Holcová, Paseky nad Jizerou: 
starostka Hana Růžičková, Rokytnice nad Jizerou: starosta Ing. Petr Matyáš, 
Roztoky u Jilemnice: starosta Osvald Süss, Studenec: starosta Mgr. Jiří Ulvr, 
Svojek: starosta Josef Dejmek, Víchová nad Jizerou: starosta Ing. Zbyněk 
Hrubec, Vítkovice v Krkonoších: starosta Milan Rychtr.

Liberecko
Bílá: starosta František Pospíšil, Bílý Kostel nad Nisou: starosta Ing. Jiří 
Formánek, Cetenov: starostka Klára Nováková, Český Dub: starosta 
PhDr. Jiří Miler, Ph.D., Dlouhý Most: starostka Ing. Běla Ivanová, Hlavice: 
starostka Mgr. Štěpánka Sichrovská, Hodkovice nad Mohelkou: starostka 
Markéta Khauerová, Hrádek nad Nisou: starosta Josef Horinka, Chotyně: 
starostka Jana Mlejnecká, Chrastava: starosta Ing. Michael Canov, 
Jablonné v Podještědí: starosta Jiří Rýdl, Jeřmanice: starostka Mgr. Helena 
Fiebigerová, Kryštofovo Údolí: starosta Pravoslav Svačinka, Křižany: 
starosta Bc. Václav Honsejk, Liberec: primátor Jaroslav Zámečník, člen 
Rady města RNDr. Michal Hron, zastupitel Jan Berki, zastupitelka Květa 
Vinklátová, zastupitelka Jarmila Levko, zastupitel David Nejedlo, náměstek 
primátora Ivan Langr, Mníšek: starosta Roman Slezák, Nová Ves: starostka 
Renata Hajnová, Oldřichov v Hájích: starosta Jaromír Tichý, Osečná: 
místostarostka Helena Bušová, Rynoltice: starosta Ing. Jan Vacek, Stráž nad 
Nisou: zastupitelé Jaroslav Vrabec, Sabina Jonášová Čižiková, Světlá pod 
Ještědem: starosta Ing. Tomáš Sluka, Šimonovice: starostka Leona Vránová, 
Vratislavice nad Nisou: starosta Lukáš Pohanka, Všelibice: starostka 
Bc. Martina Sluková, Zdislava: starosta Zbyněk Fetr.

Novoborsko
Cvikov: zastupitelka Erika Lázničková, Chotovice: bývalý starosta 
Bohumil Mráček, Kamenický Šenov: bývalý starosta Bc. František Kučera, 
Krompach: starosta František Chadima, Kunratice u Cvikova: starosta 
Michal Iwanejko, Mařenice: starostka Dagmar Novotná, Nový Bor: starosta 
Mgr. Jaromír Dvořák, Okrouhlá: starosta Jaroslav Votýpka, Polevsko: 
starostka Martina Rašínová , Prysk: starosta Jan Sviták, Radvanec: starosta 
Ing. Petr Ullrich, Skalice u České Lípy: starosta Jiří Löffelmann, Slunečná: 
starostka Ladislava Svobodová, Svojkov: starosta Gustav Pilz, Svor: 
starostka Ing. Kateřina Jonáková.

Podpora Starostů  
v obcích a městech

Skládáme 
vám účty 

ZDRAVOTNICTVÍ
 ͚ Liberecký kraj podporuje projekt výstavby Centra 

urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec, 
jako klíčový pro udržení kvality a dostupnosti 
zdravotnictví v kraji. Jako hlavní akcionář se zavá-
zal k jeho financování až do výše 2,1 miliardy korun 
z vlastního rozpočtu. Projekt získal na jaře 2020 
územní rozhodnutí, zahájení stavby se plánuje 
na jaro 2022. V současné době jednáme o podpoře 
stavby z programu EU REACT.

 ͚ Stabilizovali jsme a investičně významně posílili 
Nemocnici s poliklinikou v České Lípě, kde inves-
tujeme z rozpočtu kraje 30 milionů korun ročně. 
Pro další období má nemocnice garantovanou 
roční podporu 40 milionů korun ročně. 

 ͚ Liberecký kraj vyjednal a financoval odkoupení 
Nemocnice Frýdlant s.r.o., která se od 1. 1. 2020 
stala součástí Krajské nemocnice Liberec. Povedlo 
se tak zajistit zdravotní péči pro 25 tisíc obyvatel 
Frýdlantska. Nyní jednáme o potřebných investi-
cích do areálu.

 ͚ Modernizujeme přistávací plochu pro leteckou zá-
chrannou službu na letišti v Liberci, která umožní 
noční lety a přistávání.

 ͚ Zmodernizovali jsme vozový park ZZS LK, zá-
chranáři mají 44 nových sanitek a aut pro lékaře, 
které umožňují rychlé zásahy na celém území 
kraje. Do provozu záchranářů kraj investuje 
210 milionů korun.

 ͚ Budujeme páteřní síť nemocnic tak, abychom 
zajistili nemocniční péči pro všechny obyvatele 
Libereckého kraje. Podporujeme investice a jed-
náme o majetkovém vstupu kraje do Masarykovy 
městské nemocnice v Jilemnici a Semilech, jsme 
připraveni dál jednat o vstupu do Nemocnice 
Jablonec nad Nisou.

 ͚ Zmodernizovali jsme dětskou Léčebnu respirač-
ních nemocí ve Cvikově a pracujeme na dalších 
etapách modernizace.

 ͚ Finančně jsme podpořili vybudování systému 
automatických defibrilátorů AED, se kterými na 
odlehlejších místech kraje pomáhají zachraňovat 
životy dobrovolní a profesionální hasiči, policisté, 
horská služba a zkracují dobu zásahu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 ͚ Aktivně bráníme zájmy obyvatel kraje před škodli-

vými dopady záměru polské státní firmy PGE roz-
šířit těžbu hnědého uhlí v dole Turów. Aktuálně 
jednáme o možnosti podání žaloby ČR na Polský 
stát. Společně s obcemi jsme podali stížnost a petici 
k Evropskému parlamentu.

 ͚ Finančně jsme částkou 30 milionů korun pod-
pořili posílení zdroje pitné vody v úpravně pit-
né vody Bílý Potok pro obyvatele Frýdlantska. 
Podpořili jsme přípravu projektových dokumen-
tací obcí a vodárenských společností na Hrádecku 
a Frýdlantsku na náhradní zásobování pitnou 
vodou jako preventivní opatření před důsledky 
očekávané ztráty vody způsobené rozšířením těžby  
v dole Turów.

 ͚ Podpořili jsme desítky projektů především malých 
obcí na dobudování sítí vodovodů a kanalizací 
z Fondu vodohospodářských akcí s celkovým obje-
mem více než 79 milionů korun.

 ͚ Rozšířili jsme dotační tituly oblasti životního 
prostředí a zemědělství o Podporu prevence 
vzniku odpadů a Podporu retence vody v krajině. 
V prvních dvou letech jsme podpořili projekty za 
více než 20 milionů korun, v programu zadržování 
vody v krajině budeme v dalších letech pokračovat.

 ͚ Podporujeme a propagujeme regionální zemědělce 
a výrobce potravin krajskou soutěží Výrobek roku 
a pořádáním akcí pro zemědělce. 

 ͚ Zajistili jsme údržbu a obnovu 11 významných alejí 
za 5,8 milionů korun, další projekty připravujeme.

 ͚ Podporujeme drobné vlastníky lesů v jejich úsilí 
při obnově lesů a v boji proti kůrovci. V lesnickém 
fondu jsme rozdělili celkem 13,1 milionu korun.

 ͚ Likvidujeme nebezpečné odpady. Odstranili jsme 
nebezpečné odpady s obsahem PCB v obci Dubá. 
Finančně jsme podpořili odstranění odpadů z ne-
legálního skladu v Pěnčíně a likvidaci ekologické 
zátěže ohrožující pitnou vodu v Srní u České Lípy. 

 ͚ Podporujeme projekty malých obcí a mikroregionů 
se zaměřením na zajištění dostupnosti veřejných 
služeb. V rámci Programu obnovy venkova jsme 
podpořili projekty na celém území kraje 98 miliony 
korun.

 ͚ Spolupracujeme s Povodím Labe, městy a obcemi 
Frýdlantska a Hrádecka - Chrastavska na povod-
ňových plánech a projektech protipovodňové 
ochrany Lužické Nisy a Smědé.

ŠKOLSTVÍ, SPORT
 ͚ Podporujeme technické školství jako základ 

průmyslové tradice kraje. Vybudovali jsme sedm 
center odborného vzdělávání a investovali do nich 
496 milionů korun. 

 ͚ Na základě potřeby nemocnic jsme založili dva 
nové zdravotnické obory pro zdravotní sestry 
a pečovatelky v České Lípě a Jilemnici, o které je 
mimořádně velký zájem.

 ͚ Díky skvělé práci odboru školství je náš kraj 
iniciátorem projektu Potravinová pomoc do škol, 
který za čtyři roky pomohl v našem kraji více než 
6,5 tisícům dětem z 312 základních škol.

 ͚ Za poslední čtyři roky jsme do moderního vybave-
ní a lepšího technického stavu našich škol investo-
vali více než  250 milionů korun. 

 ͚ Ve spolupráci s firmami jsme posílili odborné 
vzdělávání v nových učebních oborech – sladovník 
a strojník silničních strojů, a dále rozšiřujeme sti-
pendijní program na středních odborných školách.

 ͚ Rozvíjíme Krajský akční plán, podporujeme vzdě-
lávání pedagogů a kariérové poradenství, základ-
ním požadavkem je spolupráce s firmami a za-
městnavateli v regionu v technickém vzdělávání, 
připravili jsme pokračování projektu s podporou 
MŠMT za 130 milionů Kč.

 ͚ Podporujeme sport v Libereckém kraji. Sportovní 
prostředí a jeho činnost v kraji jsme podpořili 200 
miliony Kč, většina peněz směřovala do podpory 
celoroční činnosti sportovních klubů a především 
mládeže, sportovních akcí všeho druhu, drobné 
infrastruktury a individuální podpory včetně pod-
pory významných sportovních areálů.

 ͚ Spolupracujeme s Technickou univerzitou 
v Liberci jako s nejvýznamnější vzdělávací institucí 
v našem kraji, s hospodářskou komorou, význam-
nými zaměstnavateli a inovačními firmami.

 ͚ Zahájili jsme projekt Školy bez bariér ve středních 
školách, který umožní vzdělávání handicapova-
ným studentům, zlepší dostupnost vzdělávání 
a technický standard našich škol.

 ͚ Posilujeme poradenství pro rodiče dětí s PAS  
a dalšími vzdělávacími poruchami.

INVESTICE 
A EKONOMIKA

 ͚ Snižujeme zadlužení kraje, které zůstalo po před-
chozích krajských vládách. V roce 2013 jsme kraj 
převzali s dluhem 1,15 miliardy korun, na konci 
roku 2020 bude kraj dlužit 300 milionů. 

 ͚ Dokončili jsme Evropský dům, rekonstrukci 
budovy E bývalého VÚTS v Liberci za 96,6 mi-
lionů korun. Dnes v něm najdete Centrum pro 
regionální rozvoj, Euroregion Nisa, Sdružení obcí 
Libereckého kraje, KORID, CzechInvest, LIPO.Ink 
nebo Autobusy LK.

 ͚
 ̫ Pokračování na straně 6 ̫ Pokračování na straně 6

Osmý rok máme Kraj na severu na starost

196 osobností se zkušeností a životním příběhem 
podporuje Starosty pro Liberecký kraj
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Kandidátka Starostů pro krajské volby

Jiří Löff elmann 
60 let, starosta Skalice u České Lípy, 

člen rady kraje pro životní prostředí, 
zemědělství a rozvoj venkova

Mgr. Petr Tulpa 
62 let, náměstek hejtmana pro 
školství, mládež, tělovýchovu, 

sport a zaměstnanost

Ing. Tomáš Hocke 
45 let, starosta Turnova, krajský 

zastupitel, místopředseda 
Sdružení obcí Libereckého 

kraje, projektant

Bc. Lena Mlejnková 
45 let, starostka Semil, 

krajská zastupitelka

Ing. Jan Sviták 
46 let, starosta Prysku, náměstek 

hejtmana pro dopravu, 
investice a veřejné zakázky

Mgr. Josef Horinka 
51 let, starosta Hrádku nad 

Nisou, krajský zastupitel

Mgr. Jiří Ulvr 
48 let, starosta Studence, 

krajský zastupitel

Ing. Luděk Sajdl 
56 let, starosta Přepeř

Bc. František Kučera 
52 let, stavební technik, bývalý 
starosta Kamenického Šenova

Ing. Jiřina Brychcí 
55 let, podnikatelka, starostka 

Okresního sdružení hasičů 
Jablonec nad Nisou

Jindřiška Halasníková 
50 let, starostka Sosnové

Gustav Pilz 
59 let, starosta Svojkova – Vesnice 

roku Libereckého kraje 2019

Jiří Černý 
36 let, starosta Zlaté Olešnice, 

krajský předseda Sdružení 
místních samospráv

PhDr. Jiří Miler, Ph.D. 
58 let, starosta Českého Dubu

Zbyněk Polák 
49 let, starosta Žandova

Jana Holcová 
50 let, starostka Mříčné

Jiří Rýdl 
57 let, starosta Jablonného 

v Podještědí

Jaroslav Kořínek 
55 let, starosta Desné

Mgr. František Lufi nka 
63 let, starosta Železného 
Brodu, krajský zastupitel

Ing. Eva Burešová 
42 let, starostka Doks, krajská 

zastupitelka, místopředsedkyně 
Svazku obcí Máchův kraj

Michal Rezler 
59 let, starosta Malé Skály

Mgr. Josef Šimek 
43 let, starosta Lomnice 

nad Popelkou

Jaroslav Demčák 
42 let, starosta Hejnic

Martin Půta
Kandidát na hejtmana

49 let, hejtman Libereckého 
kraje, starosta Hrádku nad 
Nisou v letech 2002 – 2012

Ing. Květa Vinklátová 
55 let, členka rady kraje pro 
kulturu, památkovou péči 
a cest. ruch, zastupitelka 

Liberce, podnikatelka
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2. – 3. října 2020

Mgr. Jaromír Dvořák 
59 let, starosta Nového Boru, 
krajský zastupitel, předseda 

Sdružení obcí Libereckého kraje

Eva Zbrojová 
57 let, vedoucí komunitní 

pracovník, starostka Harrachova 
v letech 2010 - 2019

Ing. Michael Canov 
59 let, senátor Parlamentu 

ČR, starosta Chrastavy, 
krajský zastupitel

Ing. Radek Lípa 
40 let, starosta Zákup

Ing. Markéta Khauerová 
45 let, starostka Hodkovic 

nad Mohelkou

Vladimír Stříbrný 
51 let, starosta Heřmanic, 

krajský zastupitel

Bc. Anna Provazníková 
31 let, organizátorka 

občanských setkání, sociální 
pracovnice, fotografka

Markéta Červinková 
23 let, studentka architektury

Mgr. Daniel David 
49 let, starosta Janova nad 
Nisou, krajský zastupitel

Ing. Vladimír Boháč 
69 let, předseda Krajské organizace 

České unie sportu Libereckého 
kraje, krajský zastupitel

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 
54 let, primátor statutárního 

města Liberec, jednatel 
Euroregionu Nisa

Ing. Jaroslav Turnhöfer 
57 let, místostarosta České 

Lípy za Živou Lípu

Jiří Vosecký 
69 let, sklář, včelař, bývalý 
starosta Okrouhlé, senátor 

Parlamentu ČR, regionální patriot

Jana Mlejnecká 
68 let, starostka Chotyně

Ing. Leona Vránová 
53 let, starostka Šimonovic

Luboš Marek 
53 let, starosta Kořenova

Ing. Petr Felkner 
56 let, starosta Svijan

Mgr. Zdeněk Hlinčík 
60 let, starosta Stráže pod Ralskem

Ing. Jiří Formánek 
42 let, starosta Bílého 

Kostela nad Nisou

Lenka Malá 
52 let, starostka Tatobit

Mgr. Vladimír Vyhnálek 
54 let, starosta Tanvaldu

Bohumil Mráček 
48 let, specialista pro rozvoj 

území, bývalý starosta Chotovic

Lukáš Pohanka
42 let, starosta Vratislavic 

nad Nisou, člen Rady města 
a Zastupitelstva města Liberec

Bc. Tomáš Levinský 
42 let, starosta Rychnova u Jablonce 

nad Nisou, předseda Dopravního 
sdružení obcí Jablonecka

Ing. Petr Matyáš 
44 let, starosta Rokytnice 

nad Jizerou
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Martin Půta: „Úspěšné dokončení všech projektů a plánů není 
pouze naší zásluhou, ale je to i díky práci koaličních partnerů, 
zaměstnanců krajského úřadu a příspěvkových organizací. Všem 
bych rád touto cestou poděkoval (nejen) za uplynulé 4 roky“

 ͚ Liberecký kraj investoval do zlepšení stavu a roz-
voje svého majetku a veřejných služeb v posledních 
čtyřech letech 6,8 miliardy korun. 

 ͚ Vytvořili jsme komisi architektů, kteří připomín-
kují záměry a projekty připravované Libereckým 
krajem a jeho příspěvkovými organizacemi. 

 ͚ Dotační fond podporuje částkou více než 100 mi-
lionů korun ročně celou řadu aktivit neziskových 
organizací, spolků, obcí a měst. Od roku 2013 má 
jasná a předem známá pravidla, která platí pro 
všechny žadatele.

 ͚ Využíváme evropské dotace v projektech, které 
snižují energetickou náročnost našich budov a zvý-
šení využití obnovitelných zdrojů energie.

 ͚ Pokračujeme v přípravě kultivace okolí sídla 
Libereckého kraje, včetně spolupráce s městem 
Liberec na náplavce s přístupem k toku Lužické 
Nisy v centru města a zajištění parkování pro kli-
enty a zaměstnance krajského úřadu.

 ͚ Pokračujeme s čištěním bývalého vojenského pro-
storu Ralsko. Každoročně do demolic investujeme 
desítky milionů korun.

DOPRAVA
 ͚ Za čtyři roky jsme opravili nebo rekonstruovali 

celkem 313 kilometrů krajských silnic (rok 2017: 
82,6 km, 2018: 82,1 km, 2019: 55 km, 2020: plán 
93 km), Liberecký kraj investoval do údržby a oprav 
v posledních čtyřech letech 3,9 miliardy korun, tedy 
více než jeden celý předkrizový rozpočet.

 ͚ Všechny silnice v kraji jsou důležité, ale z význam-
ných staveb stojí za zmínku rekonstrukce silnice 
II. třídy Turnov – hranice kraje, humanizace 
silnice II. třídy v Jablonném v Podještědí, Okružní 
křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Bořkovská, 
Brodská, silnice II/293 Jilemnice humanizace, sil-
nice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem 
nebo probíhající náročná stavba Podbozkov– 
Cimbál, na kterou kraj získal mimořádnou
podporu ze SFDI.

 ͚ Začala rekonstrukce silnice Mimoň  – Kuřívody 
– hranice kraje směr Mnichovo Hradiště, nebo 
oprava ze Sklenařic do Vysokého nad Jizerou.

 ͚ Díky spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím jsme 
úspěšně dokončili vlajkový projekt „Od zámku 
Frýdlant k zámku Czocha“, který umožnil kom-
pletní modernizaci 25 km silnic na Frýdlantsku za 
260 mil. Kč.

 ͚ Liberecký kraj vlastní 2076,3 km silnic a 653 mostů, 
bez evropských dotací a podpory ze SFDI je finan-
cování údržby a oprav krajských silnic neudrži-
telné. Proto jsme využili zákonodárnou iniciativu 
kraje a navrhli novelu zákona, která by části pří-
jmu státu z výběru daně z paliv a minerálních olejů 
převedla na kraje a byly určeny na silnice. Novelu 
nyní projednává poslanecká sněmovna.

 ͚ Zahájili jsme systematickou obnovu silničních 
alejí v Libereckém kraji, za jeden strom vysazuje-
me dva nové. Plán pro Frýdlantsko je dokončený, 
zpracováváme plán obnovy alejí pro další části 
našeho kraje.

 ͚ V letošním roce zahájíme stavbu posledního chy-
bějícího úseku cyklostezky Nisa - Odra na českém 
území v lokalitě U Hrabarů mezi obcemi Bílý 
Kostel a Chotyně, stavba získala dotaci ze SFDI.

 ͚ Podporuje projekty obcí a měst v oblasti cyklodo-
pravy, do projektování a stavby jako kraj aktivně 
vstupujeme všude tam, kde nestačí obecní rozpo-
čty. Projekty jsme podpořili částkou 52 mil. Kč.

 ͚ Vytvořili jsme krajskou dopravní firmu, odkou-
pili ČSAD Liberec, stabilizovali jeho hospodaření 
a investovali do nových a moderních autobusů. 
Chceme mít pod kontrolou více než 500 milionů 
korun, které autobusová doprava v kraji stojí ročně 
cestující (tržby 213 mil. Kč) a krajský rozpočet 
(kompenzace 297 mil, Kč). Připravujeme vstup 
kraje do ČSAD Česká Lípa, cestujícím poskytne-
me lepší kvalitu dopravy za srovnatelnou cenu za 
kilometr.

 ͚ Rychlíky ČD se zapojily do systému IDOL a funguje 
v nich jednotný krajský tarif. Od letošního roku jsme 
zlepšili kvalitu dopravy pro cestující ve vlacích, v kra-
ji jezdí více moderních nízkopodlažních vozidel.

KULTURA, 
PAMÁTKOVÁ PÉČE, 
CESTOVNÍ RUCH

 ͚ Projektem Křišťálové údolí pomáháme sklářům, 
kamenářům a výrobcům bižuterie a šperků při-
lákat do jejich dílen a skláren turisty, kteří mají 
možnost na vlastní oči vidět náročnost těchto 
tradičních řemesel, nakoupí vynikající výrobky 
přímo ve výrobě a pomohou šířit dál pověst našich 
sklářů a výrobců šperků.

 ͚ Dokončili jsme II. etapu rekonstrukce 
Severočeského muzea v Liberci a vybudovali novou 
budovu horolezecké expozice a atrium v Muzeu 
Českého ráje v Turnově. Celkové náklady II. etapy 
rekonstrukce jsou téměř 143 milionů korun. 

 ͚ Za čtyři roky jsme podpořili obnovu několika 
desítek památek v Libereckém kraji více než 
70 miliony korun. I díky této podpoře má dnes 
například zámek ve Stvolínkách novou střechu, 
unikátní sušárna chmele v Dubé je před dokonče-
ním, je otevřen poutní areál s kostelem Navštívení 
Panny Marie v Horní Polici a připravuje se obnova 
ambitu, ze zdevastovaného Beranova hostince 
v Trávníčku se postupně stává příklad vynikající 
rekonstrukce a například v Liberci se dokončí 
rekonstrukce Kaple Božího hrobu v areálu kostela 
Nalezení sv. Kříže. 

SOCIÁLNÍ VĚCI
 ͚ Úspěšně jsme zahájili projekty, kterými měníme 

k lepšímu podmínky pro život klientů v našich 
ústavech sociální péče „Transformace – Domov 
Sluneční dvůr, p. o.“ a dokončení stavebních prací 
v lokalitách Sosnová a Lada, „APOSS Liberec, 
příspěvková organizace – výstavba domácností pro 
osoby se zdravotním postižením, lokalita Nová Ves 
u Chrastavy“ a zahájení výstavby objektu skupino-
vého bydlení komunitního typu pro osoby s men-
tálním, kombinovaným postižením a osoby s PAS.

 ͚ Zahájili jsme výstavbu nového objektu v areálu zaří-
zení Domov a Centrum aktivity v Hodkovicích nad 
Mohelkou pro osoby s mentálním a kombinovaným 
zdravotním postižením  s názvem „Dům Jana“. 

 ͚ Zvýšili jsme provozní příspěvek pro krajské orga-
nizace z původních 100 mil. Kč v roce 2016 na 144 
mil. Kč v roce 2020, do zlepšení stavu a vybavení 
objektů sociálních služeb jsme jako kraj investovali 
celkem 345,7 milionu korun.  

REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 ͚ Kraj umí o dotace nejenom žádat, ale také jimi 

pomáhá obyvatelům. Mezi téměř 4 000 žadatelů 
jsme rozdělili více než 500 milionů korun kotlíko-
vých dotací na výměnu škodlivých kotlů. Program 
přispěje ke zlepšení ovzduší v místech, kde nemají 
stacionární kotle alternativu.

 ͚ Dokončili jsme rekonstrukci budovy D bývalého 
výzkumného ústavu pro podnikatelský inkubá-
tor LIPO.ink. která poskytne zázemí začínajícím 
a inovativním firmám. LIPO.ink zatím poskytl 
poradenství a pomoc cca 300 firmám, od října bude 
sídlit v nových prostorách a přejde na další úroveň 
svojí práce. Liberecký kraj má prostřednictvím 
Agentury regionálního rozvoje majetkový podíl  
ve dvou úspěšných inovativních firmách. 

 ͚ Jsme úspěšnými žadateli o dotace. Liberecký kraj do-
sud zrealizovat projekty s využitím dotací EU za více 
než 3 miliardy korun, desítky dalších projektů jsou 
v přípravě. EU dotace jsou pro kraj významný zdroj 
financování investic a rozvojových záměrů z oblasti 
dopravy, školství, sociálních věcí, kultury, zdravot-
nictví, životního prostředí a regionálního rozvoje.

Semilsko
Benešov u Semil: starostka Veronika Slavíková, Bozkov: starosta Stanislav 
Doubek, Háje nad Jizerou: starosta Ing. Jaroslav Křapka, Jesenný: starosta 
Petr Hlůže, Košťálov: starosta Milan Havlík, Lomnice nad Popelkou: starosta 
Mgr. Josef Šimek, Příkrý: starosta Libor Novák, Roprachtice: starosta Zdeněk 
Petřina, Semily: starostka Lena Mlejnková, Slaná: starostka Iveta Pěničková, 
Vysoké nad Jizerou: starostka Mgr. Lucie Strnádková.

Tanvaldsko
Albrechtice v Jizerských horách: starosta Jaroslav Zeman, Desná: starosta 
Jaroslav Kořínek, Harrachov: bývalá starostka Eva Zbrojová, Jiřetín pod 
Bukovou: starosta Ing. Josef Kucin, Kořenov: starosta Luboš Marek, Plavy: 
starosta Milan Hloušek, Tanvald: starosta Mgr. Vladimír Vyhnálek, Velké 
Hamry: starosta Ing. Jaroslav Najman, Zlatá Olešnice: starosta Jiří Černý.

Turnovsko
Čtveřín: starostka Ilona Šerpánová, Frýdštejn: starosta Miroslav Mencl, 
Holenice: starosta Pavel Beran, Hrubá Skála: starosta Michal Najman, 
Jenišovice: starosta Bohumil Bradáč, Kacanovy: starosta Michal Nožička, 
Karlovice: starosta Ondřej Havrda, Klokočí: starostka Šárka Petříčková, 
Kobyly: starosta Jaroslav Červa, Ktová: starostka Jiřina Bobková, Lažany: 
starosta Eduard Dvořák, Loučky: starostka Lenka Kvintusová, Malá Skála: 
starosta Michal Rezler, Mírová pod Kozákovem: starosta Jaroslav Votrubec, 
Modřišice: starosta Michal Smidžár, Ohrazenice: starosta František Novák, 
Paceřice: starosta Ing. Václav Sodomka, Pěnčín (okres Liberec): starosta 
Ing. Karel Bičík, Přepeře: starosta Ing. Luděk Sajdl, Příšovice: starosta Ing. 
František Drbohlav, Radimovice: starosta Ondřej Zoubek, Radostná pod 
Kozákovem: starosta Jan König DiS., Rakousy: starostka Marta Franzová, 
Svijanský Újezd: starostka Petra Bursová, Svijany: starosta Ing. Petr Felkner, 
Sychrov: starostka Jaroslava Kvapilová, Tatobity: starostka Lenka Malá, 
Troskovice: starosta Jaroslav Louda, Turnov: starosta Ing. Tomáš Hocke, 
Vlastibořice: starostka Jana Hartlová, Všeň: starosta Radek Vytina, Žďárek: 
starostka Iva Havlíková, Žernov: starosta Mgr. Zdeněk Mrkvička.

Železnobrodsko
Držkov: starosta Jaroslav Salaba, Jílové u Držkova: starosta Otakar Foltýn, 
Koberovy: místostarosta Jaroslav Cvrček, Líšný: starosta ing. Jiří Mikeš, 
Loužnice: starosta Marcel Tiler, Pěnčín (okres Jablonec n. N.): starosta 
Ivan Matějček, Skuhrov: starosta Tomáš Pavlata, Vlastiboř: starosta 
František Barták, Zásada: starostka Andrea Princová, Železný Brod: starosta 
Mgr. František Lufinka.

Podpora  
Starostů  
v obcích  
a městech

 ̼ Pokračování  
     ze strany 2

 ̼ Pokračování ze strany 2

Skládáme vám účty 
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Jiří Löff elmann
60 let, krajský radní pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj 
venkova, od roku 1994 starosta obce Skalice u České Lípy

Mám tři syny a tři vnoučata, Julinku, 
Ondráška a nejmladší Sofi nku. Volný čas 
trávím nejraději s rodinou a také na fotbale, 
kterému se dlouhodobě věnuji u nás v obci. 
Jako radní Libereckého kraje se již 4 roky 
zabývám problematikou rozšiřování těžby 
v polském hnědouhelném dolu Turów 
a s tím souvisejícími negativními dopady 
na životní prostředí zejména na podzem-
ní a povrchové vody. Resort životního 
prostředí, zemědělství a rozvoje venkova 

se pod mým vedením dlouhodobě zabývá 
zmírňování dopadů klimatických změn na 
území Libereckého kraje. Nosnou akti-
vitou je zřízení dotačního programu na 
podporu zadržování vody v krajině.  
Mám také velkou radost z úzké spolupráce 
se starosty obcí v našem kraji. Myslím, že 
i díky zkušenostem ze svého dlouholetého 
starostování mohu lépe chápat a vnímat 
jejich problémy a pomáhat tak s jejich 
řešením.

Mgr. Petr Tulpa
62 let, náměstek hejtmana pro školství, mládež, 
tělovýchovu, sport a zaměstnanost, učitel

Povoláním jsem učitel na střední škole, 
vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu 
University Palackého v Olomouci, od-
bornost matematika - zeměpis. V letech 
1989 – 2006 jsem pracoval jako zástupce 
ředitele i ředitel středních škol v Jablonci 
nad Nisou a Liberci. V roce 2006 jsem byl 
zvolen na čtyřleté období starostou města 
Jablonce nad Nisou a následně v roce 2010 

do pozice náměstka primátora pro věci hu-
manitní. Po krajských volbách v roce 2012 
jsem byl jmenován do Rady Libereckého 
kraje radním pro sociální věci a za dva roky 
i pro resort zdravotnictví. Od roku 2016 až 
doposud jsem vykonával funkci náměstka 
hejtmana Libereckého kraje pro oblast 
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu 
a zaměstnanosti.

Mgr. Jaromír Dvořák
59 let, starosta Nového Boru, učitel, turista a vášnivý čtenář

Původním povoláním středoškolský 
učitel, dvacet tři let jsem učil na Obchodní 
akademii Česká Lípa, v roce 2010 jsem byl 
zvolen starostou Nového Boru.
Zastupitelem Libereckého kraje jsem se 
stal v roce 2008. V minulosti jsem zastával 

funkci předsedy, následně místopředsedy 
výboru pro výchovu, vzdělání a zaměst-
nanost. Kromě podpory Center vzděla-
nosti LK jsem se vždy snažil o podporu 
péče a vzdělávání dětí se zdravotním 
znevýhodněním. 

Ing. Vladimír Boháč
69 let, předseda Krajské organizace ČUS, milovník sportu, 
cestování a vysokohorské turistiky, pyšný dědeček čtyř vnoučat

Dlouholetý předseda okresní organi-
zace ČUS (ČSTV) v okrese Liberec (od 
r. 1990 dosud), zakládající člen Krajské 
organizace ČUS Libereckého kraje v r. 

2001 a doposud její jediný předseda. 
Zastupitel Libereckého kraje za sportov-
ce na kandidátce SLK od roku 2012, před-
seda Výboru pro sport zastupitelstva LK.

Vladimír Stříbrný
51 let, starosta Heřmanic, pěstitel a milovník vína

Starostou Heřmanic jsem od roku 2002, 
krajský zastupitel od roku 2012, dobro-
volný hasič od roku 1982, ženatý tři děti, 
čtyři vnoučata.
Čtyři roky jsem pracoval ve výboru pro 
životní prostředí a zemědělství, kde 

se podařilo zajisti fi nanční prostředky 
pro dotační programy v oblasti životní-
ho prostředí. Stejnou dobu  jsem hájil 
zájmy Frýdlantského výběžku a i nadále 
bych chtěl v této práci pokračovat pokud 
dostanu podporu od  voličů.

Markéta Červinková
23 let, studentka architektury

Jako malá holka jsem se chtěla stát 
průvodčí a z vlaku pozorovat nádhernou 
českou krajinu. Postupem času jsem se 
dostala k vystudování oboru design inte-
riérů, a protože mi svět ohraničený zdmi 
byl málo, vydala jsem se na dobrodruž-
ství jménem architektura.
Od architektury a urbanismu to byl už 
jen krůček k politice. Politika je totiž 
cesta, jak měnit své okolí k lepšímu. 
Rozhodla jsem se začít měnit své rodné 
město svým zapojením do místního 

samosprávného dění. Začala jsem upo-
zorňovat na nedostatky, ale také se na 
jejich aktivní změně sama podílet. 
Probouzet v lidech zájem o své okolí, 
bořit předsudky a nasazovat nové brýle, 
učit je koukat na město, regiony i kraj 
jinými dioptriemi, to vnímám jako 
své poslání. Každý jsme totiž součástí 
nějakého společenství. Vy, stejně jako 
já, můžete začít od úplných maličkostí, 
které mozaiku naší krajiny tvoří. A ten 
příběh můžeme začít psát společně.

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

Povoláním jsem fotografka, sociální 
pracovnice, učitelka v MŠ, v současné 
době na mateřské dovolené s dvouletým 
synem. 
Členka Výboru pro sociální věci a bez-
pečnost města Liberce od roku 2018, 
členka dozorčí rady Agentury regionál-
ního rozvoje od roku 2019.
Volný čas ráda trávím všude tam, kde 

je blízko k hudbě, přírodě, zvířatům a in-
spirativním lidem. Z dob skautingu mi 
přirostl k srdci folk, který je mým nejob-
líbenějším žánrem dodnes i proto, že si 
jej ráda také zazpívám. Díky manželovi 
jsem našla cestu také k swingu a jazzu. 
Zajímám se o moderní historii a dlouhá 
léta jsem se aktivně věnovala canistera-
pii a kynologii. 

Mgr. Daniel David
49 let, starosta Janova nad Nisou, učitel a sportovec

Původním povoláním jsem učitel 
s aprobací matematika a tělesná výcho-
va. V roce 2001 jsem byl zvolen starostou 
Janova nad Nisou a jsem jím nepřetržitě 
až dodnes. K nejdůležitějším akcím, které 
se za tu dobu v Janově podařilo zrealizo-
vat, patří vybudování kanalizace a napo-
jení vodovodu, rekonstrukce MŠ, zateple-
ní ZŠ, výstavba nové hasičské zbrojnice.
Zájmy obce i regionu aktivně prosazuji 
i na dalších úrovních. Donedávna jsem 
stál v čele Turistického regionu Jizerské 
hory, jsem předsedou MAS Podještědí z.s.
Zastupitelem Libereckého kraje jsem se 

stal v roce 2016. Dlouhodobě pracuji ve 
výboru cestovního ruchu, kultury a pa-
mátkové péče a věnuji se cestovnímu 
ruchu hlavně v Jizerských horách.
Jsem ženatý a mám tři děti, dcery 
Markétu, Emu a syna Matyáše. Relaxuji 
aktivním pohybem, četbou a mám rád 
zábavu namáhající hlavu, jako třeba 
křížovky a hlavolamy. Basketbal mě 
provází celý život, dříve jsem aktivně 
hrál a dnes se mu věnuji i trenérsky. 
Díky nejstarší dceři se ze mě stal nadše-
ný fanoušek biatlonu.

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

Ve vedení města působím od roku 2006. 
Tehdy jsem byl zvolen místostarostou. 
O šest let později se stal tehdejší sta-
rosta města Martin Půta hejtmanem 
Libereckého kraje a zastupitelé dali po-
prvé důvěru vést město mně. V roce 2014 
i v roce 2018 jsme spolu s kolegy z našeho 
sdružení Hrádek potřebuje změny! zopa-
kovali vítězství v komunálních volbách 

a náš volební zisk zatím stále roste až k ny-
nějším 82 %. Uvědomuji si, že je to zavazu-
jící, ale také to beru jako zpětnou vazbu od 
obyvatel města, že snad svou práci děláme 
spolu s kolegy dobře. To, co kdysi město 
v rozvoji omezovalo, je nyní jeho před-
ností. Naučili jsme se využívat dotačních 
možností nejen evropských dotačních 
programů, ale i národních zdrojů. 

Mgr. Jiří Ulvr
48 let, starosta Studence, fotbalový reprezentant 
starostů ČR a držitel zlaté medaile z ME 2012, milovník 
zeměpisných dokumentů, dobré hudby a kuchař

V roce 2006 jsem se stal starostou obce 
Studenec. Od této doby se podařilo vy-
stavět, zmodernizovat, opravit a zatep-
lit všechny objekty ve vlastnictví obce. 
K nejviditelnějším patří ZŠ Studenec, MŠ 
Studenec, MŠ Zálesní Lhota, obecní úřad, 
zdravotní středisko, domov pro seniory. 
Vybudovala se naučná stezka, víceúčelo-
vé hřiště a přírodní amfi teátr.  V rámci 
bezpečnosti byla dokončena kompletní síť 
chodníků včetně nových úseků veřejného 
osvětlení. V současné době ve Studenci pro-
bíhá zásadní, historicky nejvyšší investice 

v podobě přístavby základní školy. Za 
úspěch považuji i to, že naše obec zůstává 
i přes tyto rozsáhlé investice (přesahující 
více jak sto milionů korun) bez jakéhokoli 
úvěrového zatížení, a přitom nezapomíná 
na výraznou fi nanční podporu spolkového 
a kulturního života v obci. 
Zastupitelem Libereckého kraje jsem se 
stal v roce 2016 a v rámci krajského zastupi-
telstva jsem vykonával funkci místopřed-
sedy Výboru hospodářského a regionální-
ho rozvoje.

Mgr. František Lufi nka
63 let, starosta Železného Brodu, učitel a sportovec

Povoláním pedagog se zaměřením na ma-
tematiku a tělesnou výchovu, 24 let jsem 
působil ve funkci ředitele střední školy. 
V roce 2014 jsem byl zvolen starostou 
města Železný Brod. Mezi nejsložitější 
věci k řešení patřila krajská rekonstrukce 
mostu přes Jizeru v roce 2015, kde město 
bylo „spoluúčastníkem stavby“, zateplení 
a výměna topného systému sportovního 
centra, výstavba nové knihovny, sanační 
práce na skládce na Pěnčíně a budově 

Exathermu ve městě a přetrvávající 
dlouhodobá práce na projektu Greenway 
Jizera, úsek Líšný – Železný Brod.
Jsem ženatý a mám dvě děti, relaxuji 
sportem: tenis, kolo, kopaná - tu jsem 
provozoval dlouho aktivně. Věnuji se 
i řemeslným pracem.
Zastupitelem Libereckého kraje jsem 
od roku 2017 a jsem i členem výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

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

Přes původní povolání dřevorubce, poslé-
ze učitele odborného výcviku na lesnické 
škole, jsem byl v letech 2006 – 2014 místosta-
rostou a následně od roku 2014 starostou 
Hejnic. Mezi nejdůležitější úkoly, které jsme 
v Hejnicích řešili, byla výstavba 3. etapy 
kanalizace a hlavně výstavba nové mateřské 

školy pro 155 dětí, která fi nišuje v této době. 
Mám partnerku Petru, se kterou rád relaxu-
ji u koní či na koloběžce nebo kole. Taktéž 
nevynechám jedinou možnost kulturního 
vyžití , hlavně v podobě koncertů a fes-
tivalů, kde sbírám inspiraci na Hejnické 
slavnosti, které každoročně pořádám.

̼ Pokračování ze strany 2

Představení našich kandidátů do Zastupitelstva Libereckého kraje



Jaký chceme mít náš 
kraj v roce 2030?
Centrum urgentní medicíny 
v Krajské nemocnici Liberec

Lidé v našem kraji si zaslou-
ží špičkovou zdravotní péči. 
Stavba Centra urgentní medi-
cíny je pro budoucnost Krajské 
nemocnice Liberec a zdravot-
nictví v kraji klíčová. V roce 
2016 proběhla architektonická 
soutěž, vyřešili jsme financo-
vání projektu, stavební povo-
lení, na přípravách usilovně 
pracuje projektový tým. V roce 
2022 začneme stavět a v roce 
2024 bude centrum otevřeno.

Jsme připraveni se sta-
rat také o další nemocnice 
v našem kraji – v České Lípě, 
Jilemnici, Semilech, Turnově 
a Frýdlantu. Podpoříme inves-
tice do jejich vybavení.

Za hodinu vlakem 
z Liberce do Prahy

Žijeme ve 21. století, ale vla-
kové spojení s hlavním měs-
tem ČR a sousedními kraji je 
stále stejně pomalé jako před 
150 lety. Pro náš kraj a jeho 
obyvatele je z dlouhodobého 
pohledu rychlé železniční spo-
jení důležité. Umožní lidem 
dojíždění za prací, vzděláním 
i zábavou.

Do roku 2024 zajistíme zpra-
cování studie proveditelnosti, 
zařazení této investice do 
plánů Správy železnic a začá-
tek projektování trasy Liberec 
– Turnov – Mladá Boleslav 
s rychlostí do 160 km/hod.

Lepší dopravní spojení 
k sousedům

Nové silniční spojení Liberec - 
Hradec Králové vedené mimo 
obce a města je důležité pro 
lepší spojení se sousedním 
krajem. 

Chceme nové dopravní na-
pojení Frýdlantska, Semilska 
a Jilemnicka a České Lípy pro 
zajištění rovnoměrného hos-
podářského rozvoje kraje.

Kvalitní, bezpečná 
a udržovaná silniční síť 

Stát předal Libereckému kraji 
silnice ve stavu, který neumož-
ňoval celkovou obnovu v krát-
kém časovém úseku. Postupně 
investujeme do oprav a údržby 
velkou část ročního rozpočtu 
kraje, využíváme dotace od 
státu i EU. V dalších letech 
chceme ročně z rozpočtu do 
silnic investovat 1 miliardu 
korun a ve spolupráci s dalšími 
kraji budeme prosazovat pra-
videlné financování ze státní-
ho rozpočtu. 

Liberecký kraj sobě! 
Podpořme místní 

Budeme systematicky podporo-
vat místní producenty, a to jak 
tradiční, tak nové výrobce a po-
skytovatele služeb. Zajistíme 
prodejní web pro místní vý-
robce, sami budeme více užívat 
místní produkty v provozu kraje 
a jeho organizací a v propagaci 
Libereckého kraje prostřednic-
tvím těchto produktů.  

Ochrana před dopady 
rozšíření těžby dolu Turów

Chceme i nadále chránit naše 
občany a krajinu před dopady 
těžby. Budeme stále využívat 
všech nástrojů, včetně práva 
EU a aplikace principu „zne-
čišťovatel platí“. Nesouhlasíme 
s tím, aby náklady v řádech 
miliard platili naši občané. 
K uplatnění náhrady nákla-
dů vyzýváme i českou vlá-
du. Náklady na vybudování 
náhradních vodovodů musí 
zaplatit ten, kdo zdroje vody 
ohrožuje svým záměrem 
pokračování těžby. Budeme 
po polské straně dále požado-
vat realizaci dalších opatření 
snižujících škodlivé vlivy na 
naše území.

Přírodě blízká opatření 
k zadržování vody v krajině 

Krajina na území Libereckého 
kraje byla původně plná lesů, 
mokřadů, tůní a meandru-
jících řek a potoků. V sou-
vislosti se změnou klimatu 
je třeba vodě ve volné kraji-
ně vrátit prostor, přírodní 
charakter a určitou volnost. 
Do roku 2030 bude na území 
kraje podpořeno minimálně 
200 konkrétních projektů ke 
zvýšení retenční kapacity 
krajiny. 

Křišťálové údolí - 
Podporujeme tradici 

Výroba skla, bižuterie a šper-
ků je v našem kraji doma už 
několik set let a je ve světovém 
měřítku unikátní z hlediska 
koncentrace. Tradiční výroba 
je postavena na lidech, jejich 
zkušenostech, znalostech 
a schopnostech. Budeme dál 
podporovat a rozvíjet naše 
umělecké střední školy, kde 
vyrůstají noví skláři, šperkaři 
a návrháři. Pomůžeme otevřít 
výrobní dílny sklářů, šperka-
řů a výrobců bižuterie všem 
návštěvníkům Libereckého 
kraje a rozšířit tak turistickou 
nabídku. Do roku 2024 vytvo-
říme silnou značku Křišťálové 
údolí – Crystal Valley. 

Liberecký kraj jako 
region inovací 

Liberecký kraj má skvělé 
vědecké zázemí nejenom 
v Technické univerzitě 
Liberec, ale také v řadě 
inovativních a technolo-
gických firem, které v kraji 
sídlí. Nanovlákna, nano-
technologie, strojírenství, 
výroba skleněných čoček, 
membránové technologie 
a řada dalších jsou zákla-
dem pro proměnu průmyslu 
v Libereckém kraji a přechod 
na vzdělanostní ekonomiku. 
Vznik nových firem, inovační 
prostředí a pokročilé techno-
logie budoucnosti podpoříme 
v podnikatelském inkubátoru 
LIPO.INK, který bude ote-
vřen na konci letošního roku 
a stane se dalším centrem 
aplikovaného výzkumu a vý-
voje v našem kraji.

Střední školství pro 
budoucnost

Za klíčové považujeme neu-
stálé zlepšování podmínek 
pro studium v technických 
maturitních i učňovských 
oborech. Podpoříme kvalit-
ní zdravotnické vzdělávání 
v kraji a připravíme projekt 
nové střední zdravotní školy 
v Liberci. Cílem je dostupná 
síť středních škol, která nabízí 
kvalitní vzdělání.

Sportoviště pro 
školy a veřejnost

V oblasti sportu považujeme 
za nutné nastavit podporu 
rekonstrukcí a rozvoje spor-
tovních areálů, u krajských 
školských a také u význam-
ných klubových zařízení. Za 
klíčové tak považujeme in-
vestice do tradičních zimních 
sportovních areálů a zachová-
ní podpory celoroční činnosti 
sportovních organizací se 
zaměřením na děti a mlá-
dež, včetně těch, které svým 
významem přesahují rámec 
Libereckého kraje.

Klimatická změna 
jako příležitost

Akční plán adaptace na změ-
nu klimatu v podmínkách 
Libereckého kraje umožní hle-
dat konkrétní opatření v rám-
ci připravovaných projektů 
kraje. Změna klimatu nebude 
pro náš kraj jen hrozbou, 
ale díky intenzivní realizaci 
adaptačních opatření také 
příležitostí. Například v ob-
lasti rozvoje přírodě blízkých 
opatření ve městech i krajině, 
nových technologiích, ob-
novitelných zdrojů energie, 
pracovních příležitostech, 
nových postupech v zeměděl-
ství a lesnictví.

Lidé v Libereckém 
kraji stárnou

Navyšování počtu lůžek v po-
bytových zařízeních sociální 
péče a zvyšování jejich kvality 
je dlouhodobý úkol. Zároveň 
budeme pracovat na zlepšení 
kvality péče, ústavy budou na-
hrazeny službami rodinného 
typu a cílem musí být umožnit 
lidem být v domácím pro-
středí co nejdéle je to možné. 
Klíčovou aktivitou je příprava 
k otevření dalšího domova 
seniorů na Českolipsku a na-
výšení kapacity ve Velkých 
Hamrech.

Každý člověk má právo 
žít důstojný život

Pobyt a péče ve velkokapacit-
ních ústavech jsou minulostí. 
Proces přeměny těchto zaří-
zení je dlouhodobý. Chceme, 
aby člověk s mentálním nebo 
zdravotním postižením žil 
důstojný život v přijatelném 
prostředí. Dokončíme změnu 
kvality péče v Jestřebí, Nové 
Vsi a Raspenavě.

 ̼ Budeme nadále rozvíjet 
autobusovou dopravu 
vlastněnou a organizovanou 
Libereckým krajem. 
Cílem je kvalitní doprava 
moderními vozy, za 
rozumné peníze.

 ̼ Podpoříme další rozvoj 
fungující sítě cyklostezek 
a zapojíme kraj do přípravy, 
staveb a jejich údržby.

 ̼ Podpoříme nově probíhající 
inventarizaci starých 
ekologických zátěží 
a jejich likvidaci.

 ̼ Budeme i nadále finančně 
podporovat fungování 
hasičských jednotek ve 
všech městech a obcích 
kraje, Zdravotnickou 
záchrannou službu LK, 
Český červený kříž a další 
složky Integrovaného 
záchranného systému.

 ̼ Podpoříme hospodaření 
drobných vlastníků 
v lesích, pomůžeme v boji 
s kůrovcem a s druhovou 
změnou lesa.

 ̼ V rámci ekologické výchovy 
pro školy, odbornou 
i laickou veřejnost, se 
zaměříme na témata 
ochrany klimatu, 
zadržování vody v krajině, 
prevence vzniku odpadů 
a využití obnovitelných 
zdrojů energie.

 ̼ Nadále budeme sledovat 
a měřit stav ovzduší 
a navrhovat konkrétní 
opatření k jeho zlepšení.

 ̼ Liberecký kraj bude 
i v dalších letech součástí 
přeshraniční, mezinárodní 
a mezikrajské spolupráce.

 ̼ Liberecký kraj bude 
fungovat jako servisní 
organizace obcím, 
bude jejich parterem 
a pomocníkem.

 ̼ Budeme pokračovat 
v programu odpovědně 
hospodařícího kraje, 
otevřeného svým občanům.

 ̼ Nepřestaneme hledat další 
cesty k úsporám, které 
ale nesmí snižovat kvalitu 
a dostupnost poskytovaných 
veřejných služeb.

 ̼ Kraj nemá překážet, ale 
pomáhat aktivním lidem, 
spolkům, firmám a obcím.
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Sociální služby jsou 
tady pro všechny 

Nabídka sítě sociálních slu-
žeb je pestrá a stabilizovaná 
a dalo hodně práce tuto síť 
ve spolupráci s městy a obce-
mi vytvořit. Dalším krokem 
komunitního plánování bude 
systém spolufinancování slu-
žeb a vytvoření podmínek pro 
kvalitu těchto služeb v úze-
mí. Další klíčovou aktivitou 
bude rozvoj center duševního 
zdraví, řešení problematiky 
osob s poruchou autistického 
spektra a další podpora proro-
dinné politiky. 

Převzetí ZOO Liberec, 
nadregionální instituce

Liberecká ZOO je nejstarší 
zoologická zahrada v Evropě, 
do které míří návštěvníci 
z celého Libereckého kraje, 
České republiky, i ze zahrani-
čí. S městem Liberec budeme 
jednat o podmínkách převzetí 
této instituce a zajistíme její 
další rozvoj do podoby moder-
ní zahrady pečující o ohrožené 
druhy zvířat.

Nový centrální depozitář 
pro muzejní sbírky

Na základě zpracované archi-
tektonické studie dokončíme 
projekt centrálního depozitáře 
v Českém Dubu pro uložení 
sbírkových předmětů kraje. 
Do roku 2024 zahájíme jeho 
stavbu s využitím evropských 
nebo národních dotačních 
programů.
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