
Proč se rozpadla původní koalice 
se Změnou pro Liberecký kraj?
Martin Půta: Už od  jara 2014 
jsme řešili nefunkčnost koalice 
jako takové, protože část zastupi
telů ze Změny nepodporovala ná
vrhy svých radních. Chtěli jsme, 
aby se lídr Změny pan Korytář 
stal členem rady kraje a  převzal 

za  fungování krajské koalice od
povědnost. Nechali jsme se jím 
uchlácholit, že se to bude řešit až 
po  komunálních volbách. Mys
lím, že se jasně ukázalo, že mu 
nikdy o kraj nešlo, že to pro něj 
bylo přechodné stanoviště, než 
bude moci zaujmout nějakou po
zici na liberecké radnici. 

On v radě nebyl, protože v radě 
nechtěl být?
Martin Půta:  On v radě nechtěl 
být. On nám to vlastně upřím
ně už na  začátku říkal. Považuji 
za svou politickou chybu, že jsme 
o  změně v  radě nejednali dávno 
před loňským listopadem. Jasně 
se ukázalo, že takhle to fungovat 
nemůže, když někdo v  koalici 
„trochu je, a trochu není“.
Co se v listopadu stalo? Tehdy vy-
vrcholila krize v koalici?
Martin Půta: Vyvrcholila v  listo
padu naším návrhem na odvolání 
bývalé statutární náměstkyně Zu

zany Kocumové. Důvodů jsme 
pro to měli celou řadu. 
Marek Pieter: Rezort zdravotnictví 
jsem po paní Kocumové přebíral. 
Je fakt, že spousta věcí se dala zre
alizovat řekněme mnohem dříve, 
spousta věcí najednou šla jen pro
to, že se změnil přístup. 
Martin Půta: Po  listopadu jsme 
upřednostňovali, že Změna na
vrhne do  rady nějakého jiného 
svého člena, jenže pak se klub 
Změny úplně rozpadl. 

Na kraji zahraniční 
politiku neřešíme

Rozhovor s Martinem Půtou a Markem Pieterem 
o změnách v krajské vládě

„Hra na pravici a levici je důležitá, až když fungují základ-
ní věci,“ vysvětluje hejtman Martin Půta nedávné rozšíření 
krajské koalice o ČSSD. Předseda Starostů pro Liberecký 
kraj a náměstek hejtmana Marek Pieter k tomu spokojeně 
dodává: „Zase  se začalo víc pracovat, než politikařit.“ Co ale 
vedlo k tak významné  změně dva a půl roku po volbách?

... POKRAČOVÁNÍ 
NA STRANĚ 2

Co pálí krajské zdravotnictví a kde udělala 
odvolaná radní Zuzana Kocumová chyby? 
„Nebyl to zlý úmysl něco nechat ležet, ale spíš ne-
měla sílu řídit to a posouvat dál,“ říká o jejím pů-
sobení v čele rezortu zdravotnictví Marek Pieter, 
který odvolanou Kocumovou v listopadu  dočasně 
nahradil. Do doby, než byl jmenován nový radní, 
stihl napravit některé přešlapy své předchůdkyně 
a především si udělal přehled o stavu projektů, 
které měly naše zdravotnictví zlepšit.

edním z  důležitých projektů, který se v  důsledku 
může dotknout každého, je nové operační řízení 
krajské záchranky.  Její  centrální dispečink a sídlo je 

ve  velice špatném technickém stavu. 

Proč a kam 
se bude stěhovat 
záchranka 

komunálních volbách na podzim loňského roku 
zvítězilo uskupení Volba pro Semily (podpo
rované SLK), které získalo 34,68 % hlasů resp. 

osm mandátů v zastupitelstvu města. Na druhém místě skon
čilo hnutí ANO 2011 s méně než polovinou hlasů. Dalšími 
subjekty, jejichž zástupci obsadili zastupitelská křesla, byly 
ČSSD, hnutí SPOLU, SEMILÁCI + KDUČSL a KSČM.  
Povolební situace odeslala Volbu pro Semily do opozice.
Březnové zastupitelstvo však přineslo změny ve  vedení 
města a  na  jeho jednání nadpoloviční většina zastupite
lů odvolala starostku Ing. arch. Věru Blažkovou, prvního 
místostarostu Ing.  Františka Mojžíše a  dosavadní členy 
rady. Důvodem tohoto kroku byla vážná situace v Nemoc
nici s poliklinikou v Semilech a nedůvěra ve  schopnosti 
dosavadního vedení města najít východisko a situaci řešit. 
Novou starostkou města se stala Lena Mlejnková (Volba 
pro Semily), prvním místostarostou byl zvolen jako neu
volněný Ing. Tomáš Sábl (Volba pro Semily), druhým mís
tostarostou zůstal Vladimír Šimek (ČSSD). Jan Farský (Vol
ba pro Semily) se stal členem rady.

Semily mají 
novou starostku
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NÁŠ KRAJ NÁŠ 
DOMOV
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V zimě mohli občané Desné 
poprvé vidět nové víceúčelové 
vozidlo, na jehož nákup se 
vedení města podařilo získat 
dotaci v rámci projektu „Sní-
žení prašnosti ve městě Des-
ná“. Vůz byl částečně využit 
pro zimní údržbu chodníků, 
jeho hlavním úkolem ale bude 
zametání komunikací.

... V DESNÉ

Vítání jara Krakonošem se 
letos odehrálo již po 69. Or-
ganizátorem úspěšného 
Příjezdu Krakonoše je 
město Harrachov, které je 
navíc od 6. února pyšným 
majitelem certifikátu Čes-
kého systému kvality služeb, 
v tomto případě v pořádání 
společenských akcí. 

... V HARRACHOVĚ

... POKRAČOVÁNÍ 
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Vystoupili z něho liberečtí zastu
pitelé za  Změnu pan Baxa, pan 
Korytář a  paní Kocumová, a  to 
řešení už možné nebylo. Začali 
jsme hledat jiné.
V lednu jste ztratili většinu v za-
stupitelstvu. Je fakt, že jste už 
od  počátku volebního období 
říkali, že většina jednoho hlasu je 
poměrně vratká. Jak jste tedy hle-
dali takovou většinu, která bude 
schopná kraj řídit až do  konce 
volebního období?
Marek Pieter: Karty byly rozdány 
voliči. Měli jsme možnost buď 
koalici rozšířit o pět lidí z ODS, 
kde je největší spektrum starostů, 
takže k nim máme velice blízko. 
Nicméně matematicky nám to 
nedává dohromady koalici mi
nimálně 23 hlasů, protože v pří
padě rozšíření koalice o  tohoto 
partnera by odešli další zastupite
lé z klubu Změny. Další alternati
vou byla ČSSD.
Martin Půta: Nechtěli jsme ustu
povat ze svého programového pro

hlášení a ČSSD příjemně překva
pila, že do toho projektu šla a náš 
program se rozhodla do konce vo
lebního období podporovat. 
Proč tedy ČSSD nebyla v koalici 
od začátku?
Marek Pieter: Dávali jsme před
nost koalici bez velkých stran. Po
važovali jsme to v té chvíli za nej
lepší řešení spojit se se Změnou. 
Měla spoustu podobných názorů. 
Nicméně se pak ukázalo, že Změ
na nemá portfolio lidí, kteří už si 
prošli zkušenostmi z  komunální 
politiky. Že to jsou více aktivisté 
nežli konstruktivní lidé.

S Martinem Půtou 
a Markem Pieterem 
o změnách 
v krajské vládě
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Před volbami jste se vůči ČSSD 
velmi ostře vymezovali, jako vlád-
noucí stranu jste ji kritizovali. Ne-
máte s tím nyní osobní problém?
Martin Půta: My jsme se vyme
zovali proti konkrétním krokům 
a  konkrétním lidem. Ty „kroky“ 
už jsme napravili – zveřejňováním 
všech smluv počínaje, přes opravdu 
otevřená výběrová řízení a soutěže, 
až po otevřený a  rozumně hospo
dařící kraj. Pro mě je podstatné, že 
ČSSD podporuje náš program.
Marek Pieter: V  zastupitelstvu 
lidé, které jsme kritizovali, již 
nesedí. Naopak, vnímám kon
struktivní přístup jejich kolegů 
při jednáních zastupitelstva. Je
jich návrhy dosud měly doplňu
jící charakter s cílem něco zlepšit, 
nešlo o osobní útoky.
Na  celostátní úrovni ale staros-
tové z hnutí STAN s ČSSD příliš 
nekamarádí?
Martin Půta: Jsou témata, na kte
rá máme jiné názory. Ale řízení 
kraje je podle mne o hledání nej
lepších finančních a  technických 
řešení. My teď máme rozpraco
vanou celou řadu projektů, které 

Byla proto získána budova v are
álu Krajské nemocnice Liberec, 
která se  v  rámci projektu měla 
celá zrekonstruovat. 
„Potom se zjistilo, že z  uznatel
ných nákladů bude možno finan
covat pouze dispečink a udělalo se 
pouze to jediné patro. Což bylo 
velice špatné rozhodnutí, protože 
nám to nesnižuje provozní nákla
dy, ale naopak zvyšuje,“ vysvětlu
je pochybení Zuzany Kocumové 
náměstek hejtmana Pieter. Za své 

krátké působení v  čele resortu 
připravil  podmínky k dokončení 
celé rekonstrukce, včetně pro
dloužení termínu od  poskytova
tele dotace. 
„Kdybychom to neudělali, měli 
bychom  jedno patro dispečin
ku a  ostatní patra neobyvatelná 
a v hrozném stavu. Takhle se tam 
postěhuje managment, bude tam 
dispečink, sklady... Uvolní se další 
prostory, které má dnes ZZS  LK 
v nájmu, což přinese další úspory. 
Ty investujeme do  modernizace 
dalších výjezdních stanovišť  zá
chranky v  kraji, třeba to v  České 

Lípě je zcela nevyhovující a dávno 
to mělo být řešeno, stejně jako to 
v  Rokytnici. Máme to  v  plánu 
na  letošní rok,“ líčí náměstek Pie
ter plány rezortu už pod vedením 
nového radního Petra Tulpy (SLK). 
Zpoždění nabral za  paní Kocu
mové také  projekt eGovernmen
tu, což v kostce znamená, že zdra
votnická zařízení budou sdílet 
pacientovu dokumentaci – aby 
třeba záchranka měla při zásahu 
okamžité informace. Projekt re
zort zdravotnictví sice připravil, 
ale pak se zjistilo, že ředitelé zú
častněných nemocnic s  ním ne
souhlasí. A  předělávalo se. Jenom 
proto, že vázla komunikace.
„Moc často za nimi v regionu ni
kdo nebyl,“ vysvětluje Pieter, jak 
k nedorozuměním došlo, a dodá
vá, že věří, že vše se ještě v termí
nu stihne.
Nejhůř ovšem mohla – pokud 
by ke  změně radního ve  zdra
votnictví nedošlo – dopadnout 
nemocnice v  České Lípě. Příští 
rok vyprší smlouva nemocnice 
se společností, která zajišťuje 
elektřinu i teplo. Rozvody v ne
mocnici jsou přitom v hrozném 
stavu, dochází k velkým ztrátám. 
V  chladicím zařízení se dosud 
používají freony, jenže jejich do

Hrozící katastrofy,
záchranka a odvolaná radní 
Zuzana Kocumová

mají zlepšit život obyvatel v kraji, 
třeba na  obnovu silnic II. a  III. 
třídy za více než 1,4 miliardy ko
run, což je nejvíce za rok od vzni
ku krajů. Na  to je třeba stabilní 
vedení kraje. A  shoda na  řešení 
takových konkrétních úkolů je 
samozřejmě větší, než když za
čnete řešit zahraniční politiku, 
kterou na úrovni kraje neřešíte. 
Marek Pieter: Když jsme zakládali 
politické hnutí SLK, definovali jsme 
si, že chceme být regionální silou, 
která může ovlivňovat dění a realizo
vat projekty, jež zlepší náš kraj s vyu
žitím zkušeností starostů již ze sprá
vy měst a obcí, nikdy jsme neměli 
ambice být na celostátní úrovni. 

Martin Půta: Pro mě je hra na pra
vici a  na  levici důležitá ve  chvíli, 
kdy fungují základní věci. 
Voliči, kteří nejen že vás volili, ale 
mnohdy vás volili „proti“ ČSSD, 
mohou být tedy klidní, vy z na-
stoupené cesty neuhnete?
Martin Půta: Voliči se určitě 
nemusí bát, že bychom dělali 
jiné věci, než jsme slibovali před 
volbami. Jenom jsme teď našli 
partnera, který vedle toho, že 
má podobné cíle jako my, je také 
schopen zajistit pro ně stabilní 
prostředí. Což ve  dvoukoalici se 
Změnou zvlášť poslední rok příliš 
nefungovalo.
Je to také vysvědčení o tom, že kraj 
jako celek funguje dobře, protože 
těžko by šla ČSSD podporovat 
vedení kraje, které by si vedlo 
špatně. Beru to jako přihlášení se 
k tomu, že náš směr je jim do jisté 
míry sympatický. My zase budeme 
rádi, když do toho přinesou novou 
energii, nové pohledy na věc. 
Ještě vás to baví, měnit kraj k lep-
šímu?
Marek Pieter: Jinak to ani nejde. 
Protože kdybych si to třeba srov

nal na  hodinovou mzdu, tak je 
jasné, že je to spíš koníček. Času, 
který tomu člověk věnuje, musí 
ustoupit například rodina. Já se 
musím přiznat, že vždycky, když 
mám pocit, že už jsem udělal, co 
jsem chtěl, najednou přijde další 
příležitost, která mě nakopne. Já 
jsem uvítal i  to krátkodobé říze
ní resortu zdravotnictví, bylo to 
řešení nových a  nových problé
mů. To byl motor, který mi zase 
řekl – ano, má to smysl, jsou tu 
konkrétní výsledky.
Ale jsou i negativní zážitky?
Marek Pieter: Ano, to člověka ně
kdy dostane. V takových chvílích 
je nejlepší věnovat se sportu nebo 
rodině a pak se k tomu vrátit. Do
jdete k tomu, že to má smysl.
Martin Půta: Už na městě jsem 
si kompenzoval všechny nega
tivní okamžiky, když vás někdo 
nejlépe anonymně z něčeho ob
viňuje nebo vás někde za  zády 
pomlouvá, tím, že se mi podaři
lo udělat, co jsem si naplánoval 
a  bylo to vnímáno pozitivně. 
Na kraji to mám velice podob
ně. V březnu jsem byl po dvou 
letech v  České Lípě na  hejt
manském dnu a  když jsem vi
děl z velké části zateplený areál 
nemocnice, vzpomněl jsem si, 
co všechno kolem toho bylo – 
všechny ty tanečky a  výkřiky, 
a jak lidé, kteří chtěli na začátku 
ten projekt pohřbít, se k němu 
potom hlásili, jako že ho vlastně 
vymysleli... Ale na konci jsem si 
řekl, že to stejně stálo za to. 
Navíc jsem se za ty dva a půl roku 
potkal s  celou řadou úžasných, 
šikovných, chytrých a také úspěš
ných lidí všude možně po  kraji, 
lidí, kterým není lhostejné, kde 
žijí. To je pro mě vždycky největší 
odměna, potkat je a  poslouchat, 
co plánují do  budoucnosti. Kraj 
jsou především lidé, kteří v něm 
něco dělají, ne ten barák tady.

Město šetří náklady na vytápě-
ní – v současné době probíhá 
výměna oken a zateplení 
Domu dětí a mládeže, což 
bude už čtvrtá veřejná budova 
ve městě. V rámci vylepšová-
ní IT služeb bude do konce 
roku zavedena nová služba 
„Komunikace s občany“, která 
umožní hlášení závad, stíž-
ností a podnětů buď chytrými 
telefony nebo na webových 
stránkách. 

... V ROKYTNICI NAD JIZEROU

Povedlo
se nám...
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Michael Canov bude 
kandidovat do Senátu

plňování už je zakázáno. Kdyby 
byla nutná nějaká oprava, už to 
nepůjde spustit. A  další velký 
problém je s  plynovou přípoj
kou. O  všech těchto hrozících 
katastrofách paní Kocumová vě
děla, ale neřešila je a ani neinfor
movala radu kraje. 

„Už máme dobrou nabídku na zdroj 
tepla a připravujeme projekty 
na zdroj chladu a na nové rozvody,“ 
informuje Marek Pieter o nápravě. 
Vnucuje se otázka, zda tyto 
problémy nikdo  dříve neviděl, 
zda se neměl rezort zdravotnic
tví „řešit“  dříve?  „Nedostávali 

jsme informace, co je v  rámci 
rezortu za  problémy,“ vysvět
luje náměstek hejtmana Pieter. 
„Když jsem ho převzal, dal jsem 
více prostoru odborným pra
covníkům. Je to o manažerském 
řízení a v  této pozici právě Zu
zana Kocumová selhala.“

a  podzim 2016 
se budou kromě 
krajských voleb 

konat i volby do třetiny Se
nátu PČR. Nedávný sněm 
Starostů pro Liberecký kraj 
projednal, kdo bude kandi
dovat ve  volebním obvodu 
č.  34 – Liberec. „Jsem rád,  
že členové SLK jsou jednot
ní – Michael Canov byl na
vržen jako jediný kandidát 
z našich řad a  v  tajné volbě 
získal 93,5  % hlasů,“ řekl 
Marek Pieter, předseda SLK 
a náměstek hejtmana. 

Michael Canov je jedním 
ze zakládajících členů SLK 
a  taktéž jeho prvním mís
topředsedou, dlouholetým 
starostou Chrastavy a  navíc 
stále aktivním pedagogem. 
V  případě svého zvolení 
senátorem by rád pracoval 
na  kvalitní přípravě záko
nů a  podporoval by návrhy 
organizací zastupující obce 
(SMO či SMS).  K jeho pri
oritám patří také rozvoj do
pravní sítě a školství na úrov
ni přípravy strategických 
dokumentů, pokud se k nim 

Senát bude vyjadřovat. „Silná 
podpora od kolegů mě velmi 
těší, samozřejmě bych se rád 
v  roce 2016 připojil k  his
toricky prvnímu senátorovi 
za  SLK panu Jiřímu Vosec
kému, který byl vloni  zvolen 
za  Českou Lípu a  doufám, 
že minimálně zopakuji jeho 
skvělý výsledek ve  volbách,“  
těší se Michael Canov.

M. Půta: Nechali jsme se uchácholit.

M. Pieter: Karty byly rozdány.

Dispečink záchranky v Husově ulici v Liberci se bude stěhovat.



3Regionální občasník pro Liberecký kraj vydávaný Starosty pro Liberecký kraj www.starostoveprolibereckykraj.cz

Resort cestovního ruchu, 
památkové péče a kultury 
nedávno nabídl kvalitní 
mobilní aplikaci Průvod-
ce Libereckým krajem. 
Zdaleka však nejde o jediný 
počin odboru řízeného Ha-
nou Maierovou ze SLK. 

rámci stejného projek
tu s  německým part
nerem jsme pořídili 

také 63 WiFi vysílačů, jež jsou 
zapůjčovány především do infor
mačních center zřizovaných měs
ty a obcemi, do kulturních insti
tucí či významných turistických 
cílů. Další projekt v hodnotě čtyř 
milionů korun, který je plně fi
nancován z  ROPu, je zaměřen 
na  filmovou a  bezbariérovou tu

ristiku. Náš kraj jsme propagovali 
na  devatenácti veletrzích, z  toho 
dvanáctkrát  v zahraničí. 
Pro památkovou péči je v oblas
ti samosprávy  zásadní adminis
trace dotačního podprogramu 
na  rekonstrukce památek i  me
todická pomoc jejich majitelům. 
Oddělení uspořádalo hojně na
vštívené školení pro majitele pa
mátek na téma finančních zdrojů 
v příštích letech, chystáme knihu 
o  lidové architektuře Liberecké
ho kraje a  spolu s  našimi muzei 
se budeme podílet na  organizaci 
Dne otevřených podstávkových 
domů 30. května a  Dne lidové 
architektury 18. července.  
V  oblasti kultury se podařilo za
kotvit v  rozpočtu kraje podporu 
výjimečných kulturních akcí a po

Muzeum získá 
víc než jen výtah

Dočkají se řidiči v Liberec-
kém kraji lepších povrchů 
silnic? Bude na komuni-
kacích zřetelné vodorovné 
značení? Budou výtluky 
opraveny do léta? Zmizí 
z příkopů vysoká tráva? 
To jsou otázky pro Vladi-
míra Mastníka, zvoleného 
za SLK a pověřeného říze-
ním rezortu dopravy.

ce se mi řidičům 
udělat radost 
a na všechny výše 

položené otázky říci ano. Takže 
ano, ale musím rychle dodat – 
nepůjde to rychle. Určité zlepšení 
povrchů v  loňském roce nastalo 
u  silnic II. třídy (o  7 %), u  ko
munikací III. třídy očekáváme 

výraznější  zlepšení letos. Do do
pravy totiž investujeme největší 
finanční prostředky v  historii 
kraje. Celkem i s dotacemi to činí 
přes miliardu korun, podíl kraje 
je přitom asi 350 milionů. Téměř 
osmdesát oprav komunikací, kte
ré musí být ukončeny do  konce 
letošního roku, určitě jejich stav 
alespoň částečně napraví. Budou 
též ukončeny důležité rekon
strukce silnic po povodni z  roku 
2010, což nás v uplynulých letech 
finančně hodně zatěžovalo.
Liberecký kraj má nyní velmi 
dobře nastartováno, neboť jsme 
investovali zejména do  úseků 
silnic poškozených povodněmi 
v roce 2010 a 2013 a především 
do  silničních objektů, jako  jsou 
mosty, zdi a propustky. Ty se sice 

stupových přehlídek.  Rada kraje 
schválila vyhlášení dalšího roční
ku soutěže kronikářů v  kategorii 
obcí do dvou tisíc a nad dva tisíce 
obyvatel jako ocenění významné 
práce lidí, jež kroniky sepisují. 
Dokončili jsme první etapu mo
dernizace expozic Severočeského 
muzea v Liberci, která mimo jiné 
znamenala moderní  výtah, nová 
sociální zařízení a  novou expozi
ci.  A  v  komplexní modernizaci 
největšího muzea kraje se chystá
me pokračovat. Zároveň je před 
dokončením projektová doku
mentace pro expozici horolezectví 
v Muzeu Českého ráje v Turnově, 
pro niž se budeme  snažit získat 
podporu z  evropských dotací. 
V  českolipském muzeu bude 
k  30.  červnu dokončena rekon
strukce střechy a omítek v hodno
tě 23 milionů korun.
Těším se, že se s  mnoha občany 
našeho kraje setkáme v Liberci již  
13.  června při Krajských dnech 
nebo 19.  září na  Ještědu při tra
dičních oslavách tohoto symbolu 
Libereckého kraje.

na stavu silnic bezprostředně ne
projeví, ale bez jejich opravy by 
nebylo možné v budoucnu vymě
nit povrch vozovek. 
V  dalších letech se Liberecký 
kraj  ve větší míře zaměří na vel
koplošné opravy vozovek kraj
ských silnic. Důležité také je, že 
už jsou v  rozpočtu Libereckého 
kraje přiděleny finanční pro
středky na projektovou přípravu, 
abychom byli v  letošním trendu  
oprav schopní pokračovat i  v  le
tech 2016 a 2017. 
Dobrou zprávu mám pro staros
ty. V  rámci konsolidace a.s. Sil
nice LK, která zajišťuje pro kraj 
veškerou údržbu silnic, obdrží 
obce před zahájením údržbář
ských prací na komunikacích je
jich harmonogram. Bude se týkat 
jak výsprav výtluků, sekání trávy 
a  čištění příkopů, tak i  částečné 
obnovy a  v  některých úsecích 
i  tvorby nového vodorovného 
značení, důležitého pro zvýšení 
bezpečnosti na silnicích.

PhDr. Hana Maierová, 
statutární náměstkyně hejtmana

Město obnovuje veřejné osvětlení, aniž by tím zatížilo městskou 
pokladnu. „Změnili jsme systém řešení závad osvětlení. Opti-
malizovali jsme také počet odběrných míst. Při jejich rekon-
strukci se instalují regulátory a stabilizátory napětí. Díky tomu 
je možné podle potřeby měnit výkon svítidel v průběhu noci, což 
přináší úsporu elektřiny,“ vysvětlil místostarosta Pavel Farský. 
Další úsporu přinášejí moderní svítidla s nižší spotřebou. 
Z ušetřených peněz se pak modernizuje. Vloni tak bylo vymě-
něno 267 svítidel, třináct světelných míst bylo rekonstruováno 
kompletně, šest jich přibylo na základě požadavků občanů.

... V HRÁDKU NAD NISOU

Povedlo
se nám...

Miliarda korun
pro řidiče

Pod vedením nejmladšího starosty v kraji si vloni Zlatá Olešnice „doskočila“  v krajské soutěži Vesnice roku 
pro ocenění Skokan roku. S tímto oceněním byla udělena obci odměna ve výši 150 tisíc korun. O rok  dří-
ve se podařilo kompletně zrekonstruovat ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice – jednalo se o výměnu topného zařízení, 
výměnu oken a zateplení celého objektu za více než pět milionů korun. Zahájena byla výstavba vodovodu 
Lhotka, což bylo spolufinancováno z programu Vodohospodářských akcí Libereckého kraje za více než sedm 
milionů korun. Obec rovněž za peníze z havarijního fondu ministerstva kultury zrekonstruovala střechu 
na rodném domu spisovatele Antala Staška ve Stanovém a letos se chystá na opravu pošty, která zahrnuje 
výměnu oken a zateplení. Realizuje se tu také projekt ,,Svážíme bioodpad z obce Zlatá Olešnice“. Díky 
němu  se podařilo z dotace pořídit kontejnerový automobil se štěpkovačem. 

... VE ZLATÉ OLEŠNICI

Povedlo
se nám...

Vladimír Mastník, 
člen rady kraje pro rezort dopravy

Bude hospic 
dokončen včas? 

ýstavbu lůžkového hos
pice připravoval Libe
recký kraj již od  roku 

2009, avšak financování a přípravu 
projektu se nám podařilo zajistit až 
vloni. Rekonstrukce za  necelých 

94  milionů korun se rozeběhla 
v létě a na podzim roku 2014. Prv
ní plánované kácení či povrchové 
úpravy, výkopy nebo stavební práce 
a pravidelné čtvrteční kontrolní dny 
s  každodenním studiem projekto

vých archů, to byl neustálý kolotoč 
na stavbě i mimo ni. Každá rekon
strukce je komplikovaná v tom, že se 
mohou postupně objevit problémy, 
které projekt nemohl předpokládat. 
Což se stalo i tady. Našel se zasypa

ný azbest, objevily se špatné základy 
uvnitř budovy, složité přeložky a ne
plánované hluboké výkopy, problé
mové krovy anebo nestabilní stropy 
v  různých výškách. Právě složité 
výkopy a  likvidace azbestu způso
bily asi dvouměsíční zpoždění nejen 
ve výstavbě, ale i ve financování. 
K letošnímu jaru  se stavebně řada 
problémů dořešila, ale důvod k vel
kému optimismu ještě není –  čer
pání peněz je zatím na úrovni nece
lých 30 %, a přitom by se již mělo 
lehce blížit polovině všech financí 
na  rekonstrukci. Administrativně 
plánujeme ještě další výběrová říze
ní na lékařské technologie a náby
tek a také chceme dát už konečně 

odpověď na to, kdo bude samotný 
hospic provozovat. 
Pokud se nic krizového nestane, 
měly by být stavební práce do
končeny do konce srpna. Poté by 
se měl instalovat vnitřní nábytek. 
O  tom, zda se provoz hospice za
hájí k 1. 11. 2015,  rozhodnou asi 
případné nedodělky. 
Po dokončení rekonstrukce objek
tu a dostavbě obou křídel bude mít 
hospic kapacitu 28 lůžek. Lůžka 
budou rozmístěna ve dvou podla
žích, v  přízemí bude recepce, ku
chyň a zázemí pro personál. V pro
storách budovy je i  krásná kaple. 
Součástí rekonstrukce je rovněž 
vedlejší budova, ve které bude sídlit 

vedení provozovatele a  ve které se 
počítá s půjčovnou lékařských a re
habilitačních pomůcek. Dárkem 
k zahájení je i fakt, že mnohé obce 
se rozhodly finančně pomáhat pro
vozu hospice. Umělecké školy Li
bereckého kraje chtějí zase projek
tem „Světlo pro hospic“ dát budově 
duchovní a nadčasový rozměr.

Mgr. Petr Tulpa, 
člen rady kraje pro rezort zdravotnictví

Největší muzeum v kraji prochází rekonstrukcí.

Po dostavbě bude mít lůžkový hospic kapacitu 28 lůžek. V prostorách budovy je navíc kaple, 
do které se budou moci za klidem uchýlit všichni, kdo hospicové služby potřebují. Zatím je ale 
na stavbě hodně rušno. „Pod palcem“ ji má člen rady kraje pro zdravotnictví Petr Tulpa (SLK).

Opravených silnic se dočkají i obyvatelé Frýdlantského výběžku.



4 www.starostoveprolibereckykraj.cz Regionální občasník pro Liberecký kraj vydávaný Starosty pro Liberecký kraj

Práce senátora není jen 
účast na pravidelných schů-
zích a hlasování o zákonech. 
Je to také práce ve výborech, 
podvýborech a komisích. 
Jejich zaměření jsem vybíral 
tak, aby mi pomáhaly napl-
nit můj volební program. 

komisích a  výborech 
projednáváme a  dis
kutujeme zákony 

z   příslušných oblastí před tím, 
než o  nich Senát hlasuje. Sle
dujeme proveditelnost, dopady 
na občany a srozumitelnost. Zá
roveň je samozřejmě možné zá
kon navrhnout. Jednou z  mých 

priorit je pomoci zvýšit objem 
čerpání finančních prostředků 
z  EU v  novém plánovacím ob
dobí do roku 2020 se zaměřením 
na  investice do  infrastruktury 
a  turistického ruchu. Rád bych 
podpořil rozvoj venkova nejen 
na Českolipsku. Po dohodě v se
nátním klubu STAN jsem byl no
minován do Stálé komise Senátu 
pro rozvoj venkova. 
S jasným cílem jsem rovněž vstou
pil do  Podvýboru pro dopravu 
a  energetiku Výboru pro hospo
dářství, zemědělství a  dopravu. 
Právě ten je účinnou platformou 
pro jednání ve věci nejpalčivějších 
problémů regionu Českolipsko. 

Jako zástupce Starostů pro 
Liberecký kraj ve sněmovně 
se věnuji několika oblastem. 

té legislativní nejvíce 
práce věnuji prosaze
ní zákona o  registru 

smluv. Jednoduchý zákon, kte
rý v  deseti paragrafech říká, že 
smlouva, která není zveřejněna, 
jako by nebyla. Zákon ukládá 
státu, krajům, obcím, státním 
firmám, prostě všem, kteří hos
podaří s  veřejnými prostředky, 
utrácet je veřejně, nebo vůbec. 
O kontrolu se tak nejlépe postará 
konkurence, opozice, novináři, 

občané. Zákon je to jednoduchý 
a  výjimečně účinný. Pod návrh 
tohoto zákona se mi podařilo 
sehnat podpisy 78 poslanců včet
ně sedmi členů vlády. Ale i  přes 
neustálou slovní podporu jsem 
pořád na začátku a současná vláda 
ČSSD, ANO a  KDUČSL stále 
hledá důvody, jak přijetí zákona 
oddálit. Je to obrovská škoda, pro
tože s tímto zákonem by se přesta
lo plýtvat způsobem, jaký známe 
z tunelu Blanka, ProMoPra a dal
ších. Ale já to nevzdám a  zákon 
nakonec prosadím. 
Na konci loňského roku se mi po
dařilo zabránit zvýšení možných 
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Jsme na Facebooku! 
Staňte se přáteli!

Jde zejména o  optimální řešení 
stavby vysokého napětí 110 kV 
v  chráněnné krajinné oblasti Lu
žické hory. Chci pokračovat ve více 
než desetileté aktivitě ve spolupráci 
s místními samosprávami, občan
skými iniciativami a  odborníky 
na téma energetické koncepce, a to 
nejen v  oblasti Novoborska, kam 
mé úsilí o  záchranu krajiny smě
řovalo dosud, ale v  rámci celého 
volebního obvodu 36. S problema
tikou energetické koncepce a  roz
voje regionu úzce souvisí i  zlep
šení dopravní situace na  silnicích 
II/262, I/9 a I/13. Přetíženost sil
nic na Českolipsku ohrožuje oby
vatele všech dotčených obcí. Proto 

je třeba řešit problém komplexně 
a vybudovat již vyprojektovaný ob
chvat České Lípy. 
Také jsem členem Výboru pro 
zdravotnictví a  sociální politiku. 
Aktuálně se v  Senátu projedná
vá změna zákoníku práce a  jako 
zpravodaj tohoto zákona jsem rád, 
že byl poslán do  druhého čtení. 
Věřím, že se podaří prohlasovat 
návrh na  proplácení prvních tří 
dní pracovní neschopnosti, neboť 
dle mého názoru současný systém 
znevýhodňuje zaměstnance. 
Rád bych vyvrátil obecně zažitý 
mýtus, že za  působení v  komisi, 
výboru či podvýboru pobírá se
nátor finance navíc. Práce člena 
je neplacená, záleží na  iniciativě 
senátora, jak moc se chce zapojit 
a ponořit do dění ohledně jednot
livých zákonů. 
Po prvních pěti měsících ve funk
ci senátora jako jedno z  pozitiv 
vnímám, že se podařilo zaří
dit dvě kanceláře (v  Okrouhlé 
a v České Lípě), kde se uskuteč
nila již řada pracovních schůzek. 
Ve druhé polovině února jsem se 
spolu s  dalšími zástupci Senátu 
zúčastnil pracovní cesty do  Ma
rockého království. Zde jsem 

Jiří Vosecký:
O práci 
senátora

Na konci ledna byla slavnostně otevřena komunikace ve Vítkově, 
která byla po celý minulý rok rekonstruována jako popovodňová akce 
Libereckého kraje. Rozeběhly se i práce na závěrečné etapě průtahu 
na Frýdlant. O ten Chrastava usilovala čtvrt století – podle dobových 
plánů byl poprvé naplánován již na počátku druhé světové války.

... V CHRASTAVĚ

Povedlo
se nám...

vrcholným představitelům země 
předal skleněné dary z Novobor
ska, ale hlavně jim naše sklářství 
představil. V Maroku je o něj ob
rovský zájem! 
Mou práci můžete sledovat na   
jirivosecky.cz či na  facebook.
com/senatorvosecky.

Jan Farský: Hlásím se ze Sněmovny
víceprací u  veřejných zakázek 
na 50 %. Ano, čtete správně – ko
alice se snažila prosadit možnost 
zvýšení ceny staveb a služeb bez
trestně až o padesát procent. Jaký 
prostor pro korupci by to otevře
lo, asi nemusím ani popisovat. 
S kolegyní Novákovou se také věnu
jeme problematice očkování. Již se 
nám podařilo snížit likvidační sank
ce pro pořadatele táborů a dětských 
skupin, stát také konečně přijme 
odpovědnost za případné negativní 
následky. Podporu jsme zatím ne
získali pro individualizaci očkova
cích plánů – aby lékař mohl volněji 
rozhodnout o tom, kdy a čím bude 

provedeno povinné očkování. 
Soustavně se utkávám s úřady o sní
žení papírování. Přijde mi nesmysl
né, když na občanku vás na úřadě 
vyfotí, ale na  řidičák musíte při
nést vlastní fotku. A  foťákem pro 
občanky vás vyfotit nemohou… 
A když se ptám na ministerstvech, 
slyším jen výmluvy. 
Snažím se také zrušit zbytečné 
Potvrzení o zdravotní způsobilos
ti. Každé dítě, které jede na  zo
tavovací akci (tábory a  podob
ně) – a je jich asi 180 tisíc ročně 
– musí předem přinést potvrzení 
od  lékaře, že je schopné se akce 
zúčastnit. To potvrzení vyjde prů

měrně na  200 Kč, rodič si musí 
vzít na doprovod dovolenou. Pro
sazuji, aby u zdravých dětí a tam, 
kde je shoda vedoucích táborů 
i  rodičů, toto potvrzení mohli 
vyplnit rodiče. Úspora času i pe
něz jednoznačná. Změně se brání 
lékaři ve sněmovně… 
Všem padesáti středním školám 
v kraji jsem nabídl účast ve výuce 
společenských věd, kde studentům 
představuji ústavní systém České 
republiky a  jak se tvoří zákony. 
Debaty už proběhly ve více než po
lovině středních škol, studenti jsou 
se svými otázkami skvělí a otevření. 
Pro starosty České republiky 

pořádám semináře Starostové 
starostům, kam zvu něčím vý
jimečné starosty, aby předali 
své zkušenosti dalším kolegům. 
Jde o  inspiraci, ale i  o  vyhnutí 
se slepým uličkám. A  tak tře
ba v  květnu proběhne seminář 

Jan Farský, 
poslanec Parlamentu ČR

Zbylá místa v radě byla nabídnuta 
ostatním politickým subjektům. 
Nemocnice s  poliklinikou je vý
znamným poskytovatelem zdra
votní péče v  regionu a  největším 

zaměstnavatelem města. Pro nové 
vedení je nemocnice prioritou.  
Je připraveno udělat maximum, 
aby její chod, zdravotní péče a za
městnanost byly zachovány v  co 
největším možném rozsahu. Ne
mocnice je důležitou součástí sys
tému nemocniční zdravotní péče 
v  Libereckém kraji, nové vedení 
města proto bude usilovat o zajiště
ní jejího dlouhodobého fungování. 
Pro  město chce nové zastupitelstvo 
podle starostky Leny Mlejnkové 
pracovat i v dalších oblastech. Jde 
především o zateplování městských 
objektů, regeneraci sídlišť, výstavbu 
lávky a  péči o  zeleň, připraven je 
projekt Mateřská škola Pod Vartou.

Lena Mlejnková je novou 
starostkou Semil
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Nový Bor je členem Svazku obcí Cyklostezka svaté Zdislavy, jehož 
cílem je vybudování 38 km dlouhé cyklostezky z Nového Boru do Bí-
lého Kostela nad Nisou. Brzy se začne realizovat část mezi Novým 
Borem a Svorem v délce 3,4 km. Bude téměř kopírovat silnici I/13, 
pouze v některých částech povede po staré „svorské“ silnici. Zhruba 

400 metrů by měl být 
na povrchu tzv. „perk“, 
na zbývající části 
asfaltobetonový potah. 
Úsek mezi Rynolticemi 
a Lvovou (cca 3,1 km) 
by měl být dokon-
čen letos v červnu. 
Stezky by měly sloužit 
i k bezpečné dopravě 
do zaměstnání.

... V NOVÉM BORU 

Povedlo
se nám...

S nástupem jara se v Zákupech naplno rozjely práce spojené se 
dvěma velkými investičními akcemi. Prvním objektem, kde práce 
začaly již koncem loňského roku, je Kulturní dům. Zákupský 
„Kulturák“ má zcela nový topný systém (radiátory, rozvody, tepelné 
čerpadlo, plynový kotel), který by měl zajistit ekonomičtější provoz 
objektu. Byly také vyměněny stará okna a dveře za nové plastové. 
V současné době již probíhá zateplení fasády. Druhým objektem je 
Dům s pečovatelskou službou v Nových Zákupech. Zde začaly práce 
s ohledem na topnou sezonu později, aby nebyl narušen komfort 
klientů. Ve všech bytech budou seniorům vyměněna okna a dojde 
k zateplení celého pláště budovy a střechy. Obě zmíněné rekonstruk-
ce nejen zlepší vzhled objektů a jejich užívání, ale hlavně sníží 
náklady na jejich provoz. Úspory budou ve statisících. Městu se tak 
daří rekonstruovat a zvelebovat svůj majetek a ještě šetřit do bu-
doucnosti. Obě akce vyjdou dohromady na 22,4 milionů korun, 
velká část je hrazena z dotací. Hotovo by mělo být už v srpnu.

... V ZÁKUPECH 

Povedlo
se nám...

Jiří Vosecký, 
senátor Parlamentu ČR


