
Liberecké modernizování
O  tom, že Krajská nemocnice 
Liberec potřebuje modernizaci, 
se hovoří už řadu let. Je víc než 
jasné, že bez toho nebude mít 
potřebné akreditace, a tím ani pe-
níze, kvalitní vybavení, špičkové 
lékaře... a  pacienti samozřejmě 
nebudou spokojení. 
Klíčovým pro další plánování 
proto bylo rozhodnutí, kde vlast-
ně nemocnice blízké budoucnos-
ti bude stát. Uvažovalo se totiž 
i o stavbě úplně nové nemocnice 
„na  zelené louce“, mimo město. 
Nakonec byla schválena varianta, 
která počítá s  rozvojem nemoc-
nice v  rámci stávajícího areálu, 
tedy v centru Liberce. Nyní pro-
bíhá architektonická soutěž, z níž 
vyjde vítězný návrh nové tváře 
nejdůležitější nemocnice v  kraji. 

Příprava projektu modernizace 
tím konečně odstartovala!
Velkou naději, že vše dopadne 
k  naprosté spokojenosti, dává 
rozhodnutí Libereckého kraje 
o  pravidelném poskytování do-
tací na  modernizaci Krajské ne-
mocnice Liberec. Zastupitelé od-
hlasovali, že po  dobu dvaceti let 
(počínaje příštím rokem) Libe-
recký kraj každoročně uvolní pa-
desát milionů korun pro projekt 
modernizace. Kdo někdy stavěl 
alespoň stodolu, ví, jak důležitá je 
při plánování jednotlivých kroků 
jistota finančních prostředků. 
Už dnes se  ale Liberecký kraj 
snaží nemocnici, nyní  sloučené 
s turnovskou, pomoci s investice-
mi. Z Ministerstva  zdravotnictví 
se tak za přispění kraje  podařilo 
získat dotaci ve výši osm milionů 

korun. Díky tomu vznikla třeba 
nová ambulance pro nespecifické 
střevní záněty v  Turnově. Důle-
žité také je, že se podařilo udr-
žet nadstandardní zdravotní péči 
v oblasti kardiologie a onkologie. 
Na  novém heliportu, který byl 
nezbytný, aby liberecké nemocnici 
zůstal statut traumacentra (mimo-
chodem vykazujícího jedny z  nej-
lepších výsledků v rámci celé České 
republiky), přistál první záchra-
nářský vrtulník  už v červnu 2014. 
Na dvacet metrů vysokou unikát-
ní trojnožku dosednou vrtulníky 
v průměru pět set krát ročně. 

Turnovské slučování
Výhod, které přineslo sloučení 
turnovské nemocnice s  Krajskou 
nemocnicí Liberec, je mnoho. 
Už dnes lze proto říci, že právě 
tohle je cesta k  záchraně malých 
nemocnic, které by jinak zanikly. 
To ostatně hrozilo i  té turnovské 
– než došlo k  sloučení, stačila tu 
zaniknout porodnice a pak i dětské 
oddělení.  Důvodem byl nedosta-
tek personálu. A  právě personální 
spojení s krajskou nemocnicí je pro 
Turnovské největší výhrou. Na ta-

mějších odděleních totiž mohou 
zajišťovat i  komplikovanější výko-
ny, odborník z Liberce tam prostě 
zajede, místo toho, aby se pacient 
kodrcal do Liberce. Lékaři a sestry 
z  obou nemocnic si také mohou 
pomáhat „vykrývat“ dovolené. 
Aby se v  případě náhlého one-
mocnění nemusely děti vozit až 
do  krajského města, dohodl se 
Liberecký kraj s  turnovskými 
praktiky, kteří o víkendech v ne-
mocnici zajišťují lékařskou poho-
tovost pro děti. 
Pro vážné zdravotní komplikace 
tu pak mají pacienti z celého kra-
je špičkovou nemocnici v Liber-
ci, která je na úrovni fakultních 
nemocnic.  

Českolipské zateplování
Refrénem v písni o zdravotnictví 
v České Lípě byl v posledních le-
tech technický stav tamní nemoc-
nice.  „Geometrickou řadou ros-
tou náklady na údržbu a likvidaci 
havárií a  blížíme se okamžiku, 
kdy může kvůli technickému sta-

UZDRAVENÍ NEMOCNIC
Špičková krajská nemocnice a síť menších zařízení, 

to je plán pro lékaře, sestry i pacienty

Za uplynulé volební období se ve zdravotnictví kraje povedlo 
udělat řadu změn, které už pacienti v dobrém slova smyslu 
pocítili. Další se chystají a potěšující je, že půjde o promyšle-
né tahy, při kterých vše souvisí se vším. Na konci této partie, 
v nedaleké budoucnosti, by měl pacient z Libereckého kraje 
vědět, že ať bude řešit „banální“ slepé střevo, vzácnou choro-
bu nebo budou o jeho životě rozhodovat minuty, zdravotnic-
ké zařízení střižené na míru jeho potřebám bude připraveno.

... POKRAČOVÁNÍ 
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Kdo z nás ví, že na městskou hromadnou dopra-
vu přispívá kraj? Že udržuje přes dva tisíce kilo-
metrů silnic? A že provozuje střední školy, které 
navštěvuje bezmála patnáct tisíc studentů? Před 
krajskými volbami jistě není od věci připome-
nout si, kolika oblastí NAŠICH životů se NAŠE 
volba dotkne. Co všechno tedy dělá kraj:

SPRAVUJE ROZPOČET VE VÝŠI 
7,5 MILIARDY KORUN
Pečuje o nemovitosti v majetku Libereckého kraje a řídí 
investiční akce.
PODPORUJE 10 000 OSOB ROČNĚ 
V SOCIÁLNÍ OBLASTI
Poskytuje finanční a organizační podporu osmi domo-
vům důchodců a dalším osmnácti sociálním zařízením 
v celkové výši 103 mil. Kč.
ZŘIZUJE 88 PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
14 794 žáků a studentů navštěvuje střední a vyšší od-
borné školy zřizované krajem, 1 478 klientů se nachází 
v sociálních zařízeních Libereckého kraje, 2 892 zaměst-
nanců pracuje ve školství v krajem zřizovaných školách, 
1 064 zaměstnanců pracuje v sociálních službách zřizo-
vaných Libereckým krajem.
UDRŽUJE 2 077 KM SILNIC II. A III. TŘÍDY
Objednává a koordinuje dopravní obslužnost kraje 
(železniční, autobusovou i tramvajovou), z každé koruny 
ceny jízdenky hradí Liberecký kraj 1,52 Kč u autobusové 
a 3,21 Kč u železniční dopravy, celkem dotuje jízdenky 
ve veřejné dopravě částkou cca 530 mil. Kč.
ZABEZPEČUJE CHOD KRAJSKÝCH NEMOCNIC
Vlastní nemocnice v Liberci, Turnově a České Lípě, 
které poskytují lůžkovou péči pro více než polovinu oby-

K ČEMU JE 
DOBRÝ KRAJ
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NÁŠ KRAJ NÁŠ DOMOV 
NÁŠ PLÁN

vatel kraje. Zajišťuje fungování Zdravotnické záchranné 
služby Libereckého kraje.
SPOLUPRACUJE S AGRÁRNÍM SEKTOREM 
Podporuje ochranu vod v Libereckém kraji roční částkou 
20 mil. Kč. Zabezpečuje protipovodňovou prevenci, má 
speciální povodňovou mapu, řeší také problém sucha.
PODPORUJE ZÁCHRANU PAMÁTEK 
A ROZVOJ KULTURY A SPORTU 
Zajišťuje činnost krajských muzeí, galerie a vědecké 
knihovny, podporuje významné kulturní aktivity.
PODPORUJE MÍSTNÍ PRODUKTY, SLUŽBY 
A FIRMY A NAPOMÁHÁ SE ZAMĚSTNANOSTÍ 
V živelných pohromách koordinuje bezpečnostní opatření 
a ochranu občanů. Dlouhodobě podporuje dobrovolné 
hasiče částkou 15 mil. Kč ročně na obnovu jejich vybavení.

Dost důvodů pro pečlivou volbu NAŠEHO krajského 
zastupitelstva, že?
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vu budov hrozit omezování zdra-
votní péče nebo úplné uzavření 
nemocnice,“ varoval v roce 2012 
její tehdejší  ředitel  ve Zdravot-
nických novinách.
Od  té doby se pod taktovkou 
100% akcionáře, jímž je Liberec-
ký kraj, mnohé změnilo. Největší 
investicí bylo zateplení hlavních 

budov s  lůžkovými odděleními. 
Dokončeno bylo v  roce 2014 
a kraj dal na zateplení přes 72 mi-
lionů korun. Na  řadě jsou nyní 
vnitřní prostory nemocnice. Kraj 
pomohl nemocnici získat padesá-
timilionovou dotaci na  rozvody 
tepla a chladu,  rekonstrukci vý-
tahů a také dětského oddělení, na  
které se už vybírá zhotovitel. 
Opravovat se letos bude i  silnice 
v areálu nemocnice, od hlavního 

POKRAČOVÁNÍ 
ZE STRANY 1

vjezdu až k zadní bráně. Měla by 
být celá asfaltová a opraveny bu-
dou i veškeré kanály. 
Zároveň Liberecký kraj schválil 
dalších 33 milionů korun, které 
nemocnice použije na  projekto-
vou dokumentaci k  modernizaci 
operačních sálů, k  modernizaci 
neurologického oddělení a  v ne-
poslední řadě k  chystané rekon-
strukci střech. Dalším schváleným 
záměrem kraje jsou pravidelné 

investice na  dalších pět let (kaž-
dý rok po 30 milionech, celkem 
150 milionů), aby do českolipské 
nemocnice plynule proudily pro-
středky a mohlo se efektivně plá-
novat a modernizovat. 
Změny k  lepšímu nastaly také 
v  personálním složení předsta-
venstva nemocnice, které dopl-
nili jak odborníci z  Krajské ne-
mocnice Liberec, tak odborníci 
z byznysu. Kraj si od toho slibuje 
spolupráci v  nákupech či v  ser-
visních službách. Jedná rovněž 
o možnosti majetkového vstupu 
města Česká Lípa do Nemocnice 
s poliklinikou.

Náš plán pro zdravotnictví

„Nech se kontrolovat, pokud jsi nic neudělal, nemáš se čeho bát.“  Jak 
krásně a jednoduše to zní. Nesměli bychom ovšem být v Česku, kde lze 
zkarikovat opravdu snad všechno. Kontroly zmutovaly, několik různých 
na jedno a to samé, kdy jedna kontrola neuznává druhou a má na věc 
právě opačný názor, se staly běžným jevem.  A kontroly se valí proudem, 
z kontroly do kontroly a běžná práce stojí. 
Existence tohoto problému již dávno pronikla do nejvyšších pater po-
litiky. A přichází sliby, že duplicita, triplicita i multiplicita kontrol bude 
odstraněna a systémově bude v této oblasti nastolen pořádek. Ale znáte 
to, sliby padají a voda teče. Chaos v kontrolách zůstává a bují dál. 
V minulých dnech byl  Senátu předložen návrh na  změnu Ústavy, 
dle kterého by měl Nejvyšší kontrolní úřad jako nezávislý orgán 
oprávnění kontrolovat všude všechno, tak jak je to ve většině evrop-
ských zemí. Senát se však postavil na zadní: „Schválíme, ale teprve 
tehdy když současně bude duplicita, triplicita, multiplicita prostě 
chaos v  kontrolách odstraněn.“ A  tak nejen ministr předkladatel, 
ale dokonce samotný předseda NKÚ odstranění duplicit v kontro-
lách slibovali horem dolem, jen aby Senát návrh na změnu Ústavy 
schválil. Dokonce byly z návrhu na pravomoce NKÚ zcela vyřazeny 
obce do deseti tisíc obyvatel. Senát ale neustoupil a  trval na  svém: 
„Schválíme, ale teprve tehdy, když současně bude chaos v kontrolách 
odstraněn, ten totiž v  těch zemích, kde jejich NKÚ má oprávnění 
kontrolovat u všech všechno, také nemají.“    
Senát tak změnu Ústavy neschválil. Také ji však nezamítnul, jen ji str-
čil do šuplíku. A z toho šuplíku ji vytáhne hned, jakmile bude předlo-
žen i návrh na odstranění výše uváděného chaosu  v kontrolách. „Jak 
prosté, milý Watsone,“ řekl by Sherlock Holmes. 
Ale stejně to jsou paradoxy. Na  straně jedné vláda chce s ohledem 
na  transparentnost atd. atp. rozšířit pravomoce NKÚ na  možnost 
kontrolování všeho a všech, na  straně druhé premiér této vlády ig-
noruje jako předseda politické strany pravomocné rozhodnutí soudu 
(úhrada více než 300 mil. Kč advokátu Altnerovi) a vicepremiérova 
firma (Čapí hnízdo) ztratí při kontrole stěžejní dokumenty a kon-
trolní orgán (vicepremiérovi podléhající) „stáhne ocas mezi nohy“ 
a z důvodu ztráty dokumentů kontrolu ukončí bez nálezu (sic!). Do-
kud si nebudou rovni opravdu všichni, budou i  veškeré kontrolní 
mechanismy k ničemu.

Preambule: Autor tohoto článku zažil za čtrnáct let 
starostování a osm let místostarostování šestitisícového 
města kontrol vskutku bezpočet. Ze všech vyšel až na jednu 
jedinou výjimku bez poskvrnky. A to včetně kontroly Nejvyš-
šího kontrolního úřadu na cca 200 popovodňových akcích 
dotovaných z fondu Solidarita Evropské unie. A co se týče té 
(nepravomocné) poskvrnky? Tam Ministerstvo financí řeší 
již 27 měsíců odvolání a autor tohoto článku je přesvědčen, 
že buď v odvolání nebo následně u soudu poskvrnku vyčistí 
do běla. Proto si snad může dovolit napsat následující řádky 
bez podezření, že by snad něco chtěl skrývat či někoho krýt.   

SENÁT ZABODOVAL...
SKONČÍ CHAOS 
V KONTROLÁCH? 

Zdravotnická záchranná služ-
ba má své ředitelství v  Liberci 
a  po  kraji jsou rozmístěny vý-
jezdové základny tak, aby se 
sanitky dostaly na  každé mís-
to do  dvaceti minut. Aby bylo 
možné do  důsledků pochopit, 
jak důležité pokroky za poslední 
dobu učinila záchranná služba 
v  kraji, je třeba nejdříve struč-
ně vysvětlit, jak funguje systém 
rendez-vous. 
Posádku sanitky rychlé zdravot-
nické pomoci (RZP) tvoří řidič 
a  záchranář. Pokud dispečink 
rozhodne, že na  výjezd pojede 
jen tato sanitka, záchranář vás 
ošetří a  odveze do  nemocnice. 
Doma vás nechat nesmí. Dis-

pečink ale může zhodnotit, že 
k  případu je nutný také lékař, 
který přijede osobním autem 
s  řidičem. „Rande“ si oba vozy 
dají u  pacienta, kterého může 
lékař buď doprovodit do nemoc-
nice, nebo se po  jeho ošetření 
vydat za dalším případem.
Velmi důležité jsou v  tomto sys-
tému výjezdové základny. Musí 
splňovat značné nároky, nejde jen 
o to „strčit sanitu někam do gará-
že“. Na stanovištích totiž personál 
tráví dvanáctihodinové služby, 
na  což je třeba nejen hygienické  
zázemí, ale také například inter-
netové připojení a počítačové vy-
bavení. Nakonec i zmíněné gará-
že musí být uzpůsobeny tomu, že 

po každém výjezdu se sanita musí 
uklidit a  vydezinfikovat, musí se 
do ní doplnit spotřebovaný mate-
riál a v neposlední řadě také dobít 
přístroje. 
Modernizace těchto výjezdových 
základen patří mezi priority kraje. 
Mnohé už jsou hotové, v součas-
né době se řeší přesun českolipské 
„záchranky“ do  prostor tamní 
nemocnice, hledají se možnosti 
v Rokytnici n. J., v Českém Dubu 
a v Hrádku n. N.
Vozový park je naopak díky nej-
novějšímu nákupu ve skvělé kon-
dici. Kraj umožnil nákup dvaceti 
nových sanit a  čtyř lékařských 
aut, vše v celkové výši 88,5 mili-
onu korun. Sanity jsou vybaveny 

notebooky a  propojeny s operač-
ním střediskem.
Operační středisko doznalo snad 
největších změn. Velký projekt 
za  33 milionů korun vyvrcholil 
nedávným otevřením budovy 
„Neli“ v areálu liberecké nemoc-
nice, kam se přestěhovalo nejen 
zmodernizované středisko, ale 
i  management záchranné služ-
by.  Nové technologie dispečin-
ku umožňují  propojení s  ha-
siči a  policií po  celé republice. 
V rámci našeho kraje pak funguje 
elektronická výměna informací 
o  pacientovi mezi nemocnicemi: 
v  praxi to znamená, že při pří-
jezdu k  pacientovi už záchranáři 
vědí, kde se s čím léčil či léčí. 
Sečteno a  podtrženo, šance, že 
přežijeme vážné zdravotní kom-
plikace, se díky krajské záchrance 
zase o něco zvýšily. 

Rendez-vous 
se životem
Žádné „kdyby“ neplatí, když jde o život. Oprávněně čekáme, že u nás bude pomoc včas a že 
nám nabídne vše, co současná medicína a technika dokáže. V systému rendez-vous, který 
v kraji funguje, to tak je. Nedávno byl navíc posílen o nové sanitky a lékařské vozy.

Nové sanitky pro celý kraj

Českolipská nemocnice

Ing. Michael Canov,

kandidát SLK do Senátu, 
1. místopředseda SLK a starosta Chrastavy

Mgr. Petr Tulpa,

člen rady kraje
resort zdravotnictví
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Květa Vinklátová je v  zastupitel-
stvu Liberce od roku 2014 a celou 
dobu se podle svých slov snaží, aby 
kultura v Liberci měla nějaký kon-
cept. Druhou stranou stejné min-
ce je samozřejmě i snaha o zlepšení 

POKLAD LIBERCE JSOU ŽIVÍ 
A AKTIVNÍ LIDÉ
Do politiky vstoupila Květa Vinklátová s cílem zlepšit postavení kultury ve městě. „Pořád 
mám pocit, že vedle oprav silnic a budování infrastruktury jsou kultura a cestovní ruch 
vnímány jako něco, co je zbytné. Já si to nemyslím. A dala jsem si za úkol pokusit se to alespoň 
částečně změnit,“ říká liberecká zastupitelka a majitelka nakladatelství Knihy 555. 

Ing. Květa Vinklátová, 50 let
–
Od roku 2014 zastupitelka Statutárního města Liberec
Členka občanského sdružení Náš kraj, majitelka nakladatelství 
KNIHY 555 Liberec
Je rozvedená, má dvě děti.
Vystudovala obor Management cestovního ruchu na UHK a Veřejná 
správa a regionální rozvoj na Provozně-ekonomické fakultě ČZU.

ekonomických podmínek pro kul-
turní akce a  instituce. Je členkou 
dozorčích rad Divadla F. X. Šaldy 
a Oblastní galerie a jako zástupce 
veřejnosti se účastní jednání ko-
mise pro kulturu a cestovní ruch. 

Jako vydavatelka Květa Vinklá-
tová dobře ví, jak těžké to mívají 
kvalitní, ale nekomerční projekty. 
Proto pomáhá například spolku 
Zachraňme kino Varšava ke  zno-
vuobnovení kina a těší ji, že bene-
fiční večer „Na šikmé ploše“, kde 
se draží umělecká díla ve prospěch 
kina, má čím dál větší výtěžek. 
Rodí se nová tradice... 

KDYŽ SJEZDOVKY ROZTAJÍ 
Nelze fungovat v  libereckém za-
stupitelstvu a nevnímat, že město 
má celou řadu vážných problémů. 
„Liberec je velmi zadlužené měs-
to. To v  mnohém limituje jeho 
rozvoj. S  tím se ale nedá dělat 
nic jiného, než optimalizovat 
řešení toho dluhu a  snažit se jej 
mít co nejdříve splacený,“ říká 
zastupitelka a zároveň kandidátka 
do  krajských voleb. „Za  zásadní 
otázku považuji také řešení tepla 
v Liberci. Nynější koalice se roz-
hodla jít cestou, kdy podle mého 
názoru zcela nadstandardně vy-
chází vstříc většinovému majiteli 

teplárny. Myslím, že město mělo 
mít při jednání o  podmínkách 
mnohem vyšší sebevědomí,“ litu-
je Vinklátová, že přes opakované 
upozorňování ze strany opozice 
město v  otázce vytápění neza-
stupovalo zájmy svých občanů. 
Do  budoucna to Liberečanům 
přinese značné problémy. 
Jako velký problém vidí Květa 
Vinklátová také lyžařský areál 
Ještěd. Díky teplým zimám se 
totiž každoročně dostává městská 
společnost Sportovní areál Ještěd 
do ztráty, kterou sanuje město. 
„Podle mého je to neudržitel-
ná situace. I  když jsme všichni 
na  sjezdovky na  Ještědu zvyklí 
a je skvělé, že jsou téměř ve městě 
a v dosahu hromadné dopravy, je 
otázka, jestli nepřipravovat zá-
ložní variantu, která prostě bude 
respektovat měnící se klimatické 
podmínky, kdy je málo přírodní-
ho sněhu a nedostatek vody, kte-
rá je potřebná na zasněžování. Já 
myslím, že to bude nepopulární, 
ale nutné,“ nabízí řešení Květa 
Vinklátová. 

MÁME CO NABÍDNOUT
Kromě kultury je dlouhodobým 
tématem Květy Vinklátové také 

cestovní ruch, ostatně tituly její-
ho vydavatelství svým způsobem 
představují a  propagují zdejší 
kraj. Dobře ví nejen to, že Libe-
recký kraj má obrovský potenciál, 
ale také že jsou tu jak lokality pře-
tížené, tak i ty nevytížené. 
„Lidé z nejžádanějších částí České-
ho ráje by mohli vyprávět. Potom 
jsou tu ale velmi krásná a  málo 
navštěvovaná místa a  celé oblasti. 
Například Frýdlantsko – jen když 
vyjmenuji několik atraktivních 
míst: poutní kostel v  Hejnicích, 
Lázně Libverda, zámek Frýdlant, 
nyní vstal také z  popela pivovar 
ve  Frýdlantu, který spojuje pod-
nikání s  kulturou a  společenským 
životem oblasti. A  nesmím zapo-
menout na to, že pohled na Jizerské 
hory je odtud nejkrásnější,“ horuje 
paní Vinklátová pro region, kte-

rý k  tomu všemu nabízí ještě klid 
a  krajinu vhodnou pro cyklistiku 
i pěší turistiku. „Je to velké téma. 
A  je třeba spolupráce od místních 
aktivních lidí s obcemi, po  spolu-
práci obcí a měst s  krajem a pro-
fesními organizacemi,“ naznačuje, 
kde by dokázala pomoci v případě 
volebního úspěchu:
„Kulturu a  zlepšování podmínek 
pro ni je potřeba vnímat nejen jako 
investici do  místních občanů, ale 
i  jako jeden ze základů pro rozvoj 
cestovního ruchu. Lidé sem zkrát-
ka budou jezdit, pokud tu budou 
nacházet zajímavé kulturní akce, 
opravené památky, příjemnou at-
mosféru a  prostředí, které ‚žije‘. 
Musíme také umět region nabíd-
nout.“ Za  největší poklad Květa 
Vinklátová považuje „živé“ a aktiv-
ní lidi v Liberci i celém kraji.

ŠKOLSTVÍ A SPORT
Zahájení zateplení areálů tří libereckých středních škol za více 
než 40 milionů korun z programu Zelená úsporám.

POVEDLO SE NÁM... 
aneb čtyři roky na Liberecku

KULTURA, PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH
Liberecký kraj přispěl městu Liberec částkou 40 milionů korun 
na dokončení rekonstrukce lázní pro Oblastní galerii v Liberci.

DOPRAVA
V provozu je silnice I/35 z Bílého Kostela do Hrádku nad Nisou, 
jejíž výstavba trvala přes pět let. Z Prahy tak v budoucnu bude 
možné dojet po rychlostní komunikaci až do Drážďan.

Martin Půta, 44 let,
hejtman Libereckého kraje 
od roku 2012, původní povolání 
technolog a vedoucí výroby, 
od roku 2011 předseda Euroregi-
onu Nisa, ženatý, tři děti

Další kandidáti na Liberecku:

Markéta Khauerová, 40 let,
starostka Hodkovic nad Mo-
helkou od roku 2014, vdaná, 
dvě děti

Ing. Vladimír Boháč, 65 let, 
předseda okresní organizace 
ČUS v Liberci od r. 1990, 
původní povolání technik 
a ekonom, od roku 2012 krajský 
zastupitel, ženatý, dvě děti

Ing. Jiří Formánek, 38 let,
starosta Bílého Kostela nad Ni-
sou od roku 2006, jedno dítě

Ing. Michael Canov, 55 let, 
starosta města Chrastava 
od roku 2002, od roku 2012 
krajský zastupitel, stále působí 
i jako učitel chemie na liberec-
kém gymnáziu

Jiří Rýdl, 53 let,
starosta Jablonného v Podj. 
od r. 2014, v letech 2010–2014 
místostarosta, rozvedený, dvě děti

Vladimír Stříbrný, 47 let,
starosta Heřmanic od roku 
2002, krajský zastupitel od roku 
2012, dobrovolný hasič od roku 
1982, ženatý, tři děti

Mgr. Jan Berki, 34 let,
od roku 2014 zastupitel 
v Libereci, vysokoškolský učitel, 
dlouholetý aktivní skaut

Josef Horinka, 47 let,
od roku 2012 starosta Hrádku 
nad Nisou, 25 let předseda 
fotbalového oddílu TJ Slovan 
Hrádek n. N., ženatý

Milan Götz, 33 let, 
starosta Kunratic od roku 2010, 
dobrovolný hasič, ženatý

Lukáš Pohanka, 37 let,
v letech 2008–2013 a 2014–
dosud starosta Vratislavic nad 
Nisou, ženatý, dvě děti

Leona Vránová, 49 let, 
starostka Šimonovic od roku 
2006, vdaná, dvě děti

Jaroslav Demčák, 38 let,
starosta Hejnic od roku 2014, 
místostarosta v letech 2006–
2014, původní povolání učitel

Jana Mlejnecká, 63 let, 
starostka Chotyně od roku 2002, 
čtyři děti
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Když se před čtyřmi lety jako 
jedna z  nejmladších členů kan-
didátky SLK ucházela o  zvole-
ní do  krajského zastupitelstva, 
mimo jiné uvedla: „Již v  zákla-
dech ekonomiky nás učili, že se 
každý podnikatel má chovat jako 
správný hospodář, který dosahuje 
zisků, jež využije k  dalšímu roz-

VÍC SE RADUJI
Do komunální politiky se Eva Burešová před lety „namočila“, když přešla na městský úřad 
v Doksech jako projektová manažerka. Začalo ji zajímat vše, co souvisí s rozvojem města. Její 
angažovanost ve věcech veřejných ji přivedla až na post starostky, který úspěšně zastává už 
od roku 2010.

Ing. Eva Burešová, 38 let
–
Od roku 2010 starostka města Doksy
Od roku 2012 krajská zastupitelka
Předchozí povolání: ředitelka obecně prospěšné společnosti 
Máchovo jezero
Vystudovala Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
Fakultu výrobních technologií a managementu, 
obor strojírenská technologie – příprava a řízení výroby.
Dvě děti

voji. Jen asi některým uteklo, že 
podnik je i město, kraj či stát!“

Spokojenost lékařů a sester rov-
ná se spokojenost pacientů
Protože byla zvolena, může dnes po-
rovnávat, jak rozdílný – či stejný – je 
Liberecký kraj z  pohledu starostky 
a z pohledu zastupitelky.

„Z  postu zastupitelky řešíte pro-
blémy kraje detailněji a  s  větším 
záběrem. V  tomto je nejdůležitěj-
ší důvěra ve  vedení kraje, v  radní 
i  v  úředníky, neboť se často jedná 
o problémy, který se intenzivně řeší 
a je nad sílu neuvolněného zastupi-
tele u všeho být,“ říká žena z dokské 
radnice. „Z  pohledu starostky se 

pak soustřeďuji na  věci, které mají 
nějakým způsobem dopad na měs-
to, což jsou vlastně záležitosti ce-
lého Českolipska – zdravotnictví, 
doprava, školství, památky, kultura 
a možnosti dotací.“
Podle Evy Burešové je důležité 
dělat práci tam, kde má člověk 
rád lidi: „Já Doksy miluji, přes-
tože jsem takzvaná naplavenina, 
našla jsem tu v  osmnácti letech 
opravdový domov a  neumím si 
představit, že bych žila nebo sta-
rostovala někde, kde mě to nebe-
re u srdce.“
Přestože má Máchův kraj velmi 
ráda, není slepá ke  zdejším pro-
blémům. „Je to v  každém kraji 
podobné,“ vysvětluje. „Nejdůle-
žitější jsou služby pro obyvatele: 
doprava, tedy kvalita i  kvantita 
komunikací a  spojů; v  oblasti 
zdravotnictví českolipská nemoc-
nice a  školství, které musí být 
vyvážené regionálně a přitom mít 
odpovídající úroveň.“
Sama by se v  případě volebního 
úspěchu chtěla zabývat všemi zmí-
nými tématy, jedno ale přeci je-
nom považuje za svou prioritu: „Je 
to českolipská nemocnice. Pokra-
čování v další rekonstrukci a mo-
dernizaci, ale také práce na  jejím 
dobrém jménu. Budou-li spoko-
jeni lékaři a  sestry, budou spo-
kojeni i  pacienti, a  toto považuji 
za hlavní úkol vedení nemocnice,“ 

přibližuje zastupitelka, starostka 
a maminka dvou dětí.

Míň se rozčiluji
Za  Starosty pro Liberecký kraj 
kandidovala už před čtyřmi roky 
proto, že pro ni hnutí znamena-
lo tým zkušených lidí – starostů. 
„My se nemůžeme skrývat za ce-
lostátní témata, nemůžeme mít 
schodkové rozpočty, nemůžeme 
mít zadluženou obec, nemůžeme 
mít předražené zakázky, proto-
že na  ně nemáme, nemůžeme si 
rušit školy a zakládat kongresová 
centra... Musíme přemýšlet jako 
podnikatel – za málo peněz hod-
ně muziky,“ vysvětlila tehdy. Pro-
tože ji SLK nezklamalo, je letos 
na kandidátce znovu. 
„Za největší úspěch období, kdy 
kraj vedlo SLK, považuji v  na-
šem regionu zahájení rekon-

strukce českolipské nemocnice, 
stala se pro kraj jednou z priorit 
a budu chtít, aby tomu tak bylo 
i  po  volbách. Kraj se také začal 
o  svůj majetek, který v  regionu 
má, více starat. Proběhlo mnoho 
významných i menších oprav ko-
munikací a  modernizací dalších 
objektů, především školy, domo-
vy mládeže i památky,“ chválí Eva 
Burešová.
Ona sama se prý za tu dobu také 
změnila: „Mám větší přehled 
o  správě kraje. Míň se rozčiluji, 
že něco nejde, protože vím, proč 
to nejde, a naopak více se raduji 
z  toho, co se podařilo, protože 
vidím, že se toho podařilo hod-
ně,“ říká žena, která svůj volný 
čas věnuje hlavně rodině. A kte-
rá doufá, že jí voliči opět dají dů-
věru. Její práce pro kraj ji totiž 
doopravdy baví.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
V Novém Boru a Cvikově finišuje výstavba čtyř objektů v rámci 
projektu „Transformace pobytového zařízení – Domov pro oso-
by se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“, který je spolufi-
nancován LK a EU z  Evropského fondu pro regionální rozvoj.

POVEDLO SE NÁM... 
aneb čtyři roky na Českolipsku

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Podporujeme aktivity Geoparku Ralsko o.p.s. při revitalizaci 
bývalého vojenského újezdu Ralsko. Založili jsme komisi pro 
obnovu Ralska.

ZDRAVOTNICTVÍ
Dokončili jsme úspěšně projekt zateplení Nemocnice s polikli-
nikou v České Lípě, s úsporou 25 milionů korun a příspěvkem 
z rozpočtu kraje ve výši 72 miliony korun.

Mgr. Jaromír Dvořák, 55 let, 
starosta Nového Boru od roku 2010, 
od roku 2012 krajský zastupitel, 
původní povolání středoškolský učitel, 
ženatý, dvě děti

Jiří Löffelmann, 56 let, 
starosta Skalice u České Lípy (od 1994), 
krajský zastupitel od roku 2012, 
ženatý, tři děti

Bc. Jan Sviták, 42 let, 
starosta obce Prysk, 
předseda Svazku obcí Novoborsko, 
ženatý, dvě děti

Bc. František Kučera, 48 let, 
starosta Kamenického Šenova (od 2010), 
ženatý, dvě děti

Ing. Radek Lípa, 36 let, 
starosta Zákup od roku 2010, 
původní povolání lesník, myslivec, 
jedno dítě

Štěpán Slaný, 32 let, 
hráč a manažer FBC Česká Lípa, 
zastupitel města Česká Lípa (od 2014),
ženatý, jedno dítě

Další kandidáti na Českolipsku:

Ing. Jan Mečíř, 58 let, 
ředitel střední průmyslové školy (1996–
2002), starosta Stružnice (od 2002), 
ženatý, jedno dítě

František Kaiser, 67 let, 
starosta Mimoně od roku 2006, 
ženatý, tři děti

Zbyněk Polák, 45 let, 
starosta Žandova od roku 2006

Jiří Vosecký, 64 let, 
senátor Parlamentu ČR, 
starosta Okrouhlé (1996–2014), 
ženatý, dvě děti

Mgr. Zdeněk Hlinčík, 55 let, 
starosta Stráže pod Ralskem (od 2014), 
ženatý, dvě děti

Jindřiška Halasníková, 46 let, 
starostka Sosnové (od 2010), 
vdaná, dvě děti
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Profesí je Hana Maierová historička 
– na Filosofické fakultě Univerzity 
Karlovy Praha vystudovala obor 
archivnictví-dějepis. Více než dvě 
desetiletí pracovala jako historička 
v Muzeu Českého ráje 
v  Turnově, do  komunální politi-
ky vstoupila už v  roce 1994 jako 
členka rady města. Na dvě volební 
období se pak stala místostarostkou 
Turnova a ve městě měla na starosti 
cestovní ruch, kulturu, památko-

ASPOŇ JEDNA STŘEDNÍ ŠKOLA
Pro menší města, jako jsou třeba Jilemnice, Vysoké na Jizerou nebo Lomnice nad Popelkou, 
je podle Hany Maierové důležité zachovat střední školství. Nutné je také dořešit fungování 
nemocnic. Pro volební obvod Semilska a Turnovska, za který historička Hana Maierová kan-
diduje, to platí dvojnásob.

PhDr. Hana Maierová, 62 let
–
Profesí historička-archivářka
Od roku 1994 členka rady města Turnova, od roku 1999 dvě 
volební období místostarostka Turnova
2006–2012 starostka Turnova
2012 za SLK zvolena do krajského zastupitelstva, je statutární 
náměstkyní hejtmana pověřená řízením resortu cestovního ru-
chu, památkové péče a kultury.
Vdaná, dvě dcery, tři vnoučata. Ráda poslouchá klasickou hudbu,  
čte knihy (hlavně detektivky, historická témata), věnuje se nikdy 
nekončící péči o památkově chráněnou chalupu a zahradu.

vou péči a  školství.Šest let praco-
vala jako starostka. Ze starostovské 
kanceláře odešla před čtyřmi lety 
do  krajského zastupitelstva, byla 
zvolena náměstkyní hejtmana pro 
cestovní ruch, památkovou péči 
a  kulturu, a  tak se vlastně vrátila 
k  problematice, které se věnovala 
již jako místostarostka.
Dnes přiznává, že opustit staros-
tovský post nebylo jednoduché, 
nicméně klady práce „na  kraji“ 

stesk po Turnově vyrovnaly:
„Při své práci jsem se setkala se 
spoustou zajímavých lidí, převzala 
jsem záštity nad mnoha kulturní-
mi akcemi. Měla jsem to štěstí, že 
jsem byla při rekonstrukci budovy 
libereckých lázní na Oblastní gale-
rii, kde kraj městu Liberec přispěl 
na rekonstrukci 55,6 mil. a dalších 
22  mil. investoval do  interiéru. 
A  mohla bych dlouze pokračovat, 
je toho za  dobu mého působení 
na  kraji mnoho,“ vypočítává ná-
městkyně. „Mám na odboru skvělý 
tým lidí, za  jejich vysoce kvalitní 
práci a obětavost jim velmi děkuji.“

BOLESTI SEMILSKA 
A TURNOVSKA
Hana Maierová v  nadcházejících 
krajských volbách kandiduje za úze-
mí Semilska a Turnovska. Některé 
problémy jsou pro oba regiony 
shodné, nicméně každá oblast má 
svá specifika. Zatímco na  Semil-
sku je potřeba vzhledem k  vyšší 
nezaměstnanosti prioritně zajistit 
dobrou dopravní obslužnost, tak 
na Turnovsku je hlavním tématem 
trasování komunikace I/35. 
„Kraj v tomto případě sehrál a ještě 
musí sehrát důležitou úlohu v ko-

munikaci s  občany, ministerstvem 
dopravy a Ředitelstvím silnic a dál-
nic tak, aby výstavba byla zahájena 
v dohledné době. Obchvat Turnova 
směrem na Semily by bylo možné 
vyřešit daleko dříve, pomohlo by 
to Turnovu i dopravnímu napojení 
Semilska,“ přemýšlí o řešeních po-
litička Maierová.
V popředí zájmu občanů je i další 
problematický okruh, zdravotnic-
tví. Vzhledem k tomu, že turnov-
ské městské nemocnici prospělo 
spojení s  libereckou, je podle 
Hany Maierové v  zájmu kraje, 
aby spolu našly vzájemnou řeč při 
spolupráci i  nemocnice v  Semi-
lech a Jilemnici.
V  uplynulém volebním období 
byla značná péče věnována sta-
vu školních budov a  tomu, aby 
i v menších městech byly zacho-
vány střední školy. „Zatím to 
funguje a  je to důležité,“ kladně 
hodnotí situaci politička s tím, že 
střední školství je pro zachování 
kvality života ve městech potřeb-
né. „V Turnově se zabýváme otáz-
kou budoucího rozvoje obchodní 
akademie a hotelové školy.“

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
„Nejbližší mi je můj rezort, a  to 
je oblast cestovního ruchu, kul-
tury a památek,“ odpovídá Hana 
Maierová na  dotaz, čím by se 
v  případě volebního úspěchu 

chtěla zabývat. „Pro hospodářsky 
slabší oblasti by významným za-
městnavatelem mohl být cestovní 
ruch, který v současné době dává 
práci přibližně  40 tisícům obyva-
telům Libereckého kraje.“
Dalším tématem, o  které se vel-
mi zajímá, je pokračování budo-
vání Greenway Jizera – už první 
úsek přinesl velký rozvoj služeb 
v  cestovním ruchu, kolem trasy 
vyrostly nové ubytovací kapacity, 
půjčovny a restaurace. 
„Byla bych ráda, aby byly co nej-
dříve  zprovozněny další úseky. 
Na Turnovsku je také mou prio-
ritou dokončení projektu horole-
zecké expozice v Muzeu Českého 
ráje,“ vypočítává Hana Maierová.
V roce 2016 začal Liberecký kraj 
více finančně podporovat oblast 
péče o  památky. Názorným pří-

kladem může být podpora re-
konstrukce historického mostu 
v Bystré nad Jizerou, spolufinan-
cování obnovy hotelu a  vysílače 
Ještěd a  v neposlední řadě i  více 
než dvojnásobné navýšení dotač-
ního fondu.
Dnes už může zkušená politička 
srovnávat práci na městě i na kra-
ji: „Samospráva na místní úrovni 
vás naučí všem procesům – dis-
kuzím, vyjednávání, dnes a den-
ně tam chodíte s  kůží na  trh. 
Jako starostka jsem viděla hlavně 
problémy své obce, naopak jako 
krajská zastupitelka musím ře-
šit širší témata týkající se měst 
a  obcí, o  jejichž problémy jsem 
se předtím nemusela zajímat,“ 
říká Hana Maierová. „Doufám, 
že zkušenosti z obou pozic budu 
moci nadále zúročit.“

DOPRAVA
Byly věnovány stovky milionů do rekonstrukcí silnic (např. 
rekonstrukce silnic v Bítouchově nebo v Borku p. Troskami), vy-
řešily se problematické mosty v Železném Brodě či v Návarově. 
Liberecký kraj také mnohdy přispívá na úpravu povrchu obcím, 
které staví kanalizace pod krajskými silnicemi.

POVEDLO SE NÁM... 
aneb Čtyři roky na Semilsku a Turnovsku

ZDRAVOTNICTVÍ
Byla zachráněna nemocnice v Semilech, nyní se jedná o její budouc-
nosti. Díky sloučení s Krajskou nemocnicí Liberec došlo k rozvoji 
turnovské Panochovy nemocnice. Důležitou složkou Integrovaného 
záchranného systému jsou dobrovolní hasiči, na jejich činnost je 
každoročně krajem uvolněna částka 15 milionů.

KULTURA
Byla nově zavedena stabilní přímá podpora pro významné 
kulturní akce. V regionu mají například pořadatelé  Semilského 
pecnu, Skleněného městečka či Dvořákova Turnova a Sychrova 
dříve nebývalou jistotu finanční podpory z kraje. 

Lena Mlejnková, 41 let, 
od roku 2015 starostka Semil, 
v předchozím období místostarostka, 
od roku 2012 krajská zastupitelka, 
již 20 let dobrovolná hasička, 
vdaná, dvě děti

Mgr. Jan Farský, 36 let, 
od roku 2010 poslanec Parlamentu ČR, 
v letech 2006–2014 starosta Semil, 
původní povolání právník, 
v letech 2008–2010 krajský zastupitel, 
vedoucí skautského střediska v Semilech, 
ženatý, jedno dítě

Vladimír Mastník, 69 let,
člen rady kraje, řízení rezortu dopravy, 
v letech 1998–2003 a 2006–2014 
starosta Lomnice nad Popelkou, ženatý, 
dvě děti

Mgr. Jiří Ulvr, 44 let,
starosta Studence od roku 2006,
původní povolání prodejní zástupce,
ženatý, tři děti

Ing. Tomáš Hocke, 40 let, 
starosta Turnova od roku 2013, 
profesí stavební inženýr, 
turnovský skaut, ženatý, dvě děti

Ing. Jana Čechová, 53 let,
starostka Jilemnice od roku 2014, 
v letech 2006–2014 místostarostka, 
vdaná, dvě děti

Další kandidáti na Semilsku:

Ing. Petr Matyáš, 39 let,
starosta Rokytnice nad Jizerou (od 2003),
dobrovolný hasič, ženatý, dvě děti

Lenka Malá, 48 let,
starostka Tatobit od roku 2006, hasič-
ka, myslivec, vdaná, dvě děti

Ing. Luděk Sajdl, 51 let,
starosta obce Přepeře od roku 2002,
ženatý, dvě děti

Mgr. Josef Šimek, 39 let,
starosta Lomnice n. Pop. (od 2014),
místostarosta (2006–2014), původní
 povolání učitel, ženatý, dvě děti
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Dvaačtyřicetiletý člen Mensy 
České republiky umí počítat 
velmi dobře, takže jeho ústřed-
ním tématem bylo a  je šetře-
ní – na  provozních nákladech, 
na veřejných zakázkách i díky vý-
hodným nákupům. Byla to celá 
řada mnohdy ne úplně populár-

MÁ TO SMYSL
Po deseti letech starostování v Desné a čtyřletém působení jako náměstek hejtmana pro rezort 
ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky vidí Marek Pieter ve své politické práci stá-
le ještě smysl. Problémy ho nabíjí energií  a jeho motorem jsou konkrétní výsledky. Je to dobrá 
zpráva pro všechny občany kraje, že jeho „vrchní ekonom“ má svou práci jako koníčka.

Marek Pieter, 42 let
–
Před vstupem do politiky pracoval jako vedoucí výroby 
ve společnosti Desko a.s.
Starosta města Desná v letech 2002–2012,  
od roku 2012 náměstek hejtmana pro rezort ekonomiky, investic, 
správy majetku a informatiky  
Žije v Jablonci nad Nisou, je ženatý a má čtyři děti.

ních opatření, které ve  výsledku 
vedly k lepším hospodářským vý-
sledkům kraje jako celku. Úspory 
dvou milionů korun ročně tak 
Liberecký kraj dosáhl snížením 
odměn neuvolněných zastupite-
lů, podobná částka byla ušetřena 
díky efektivnějšímu zastoupení 

Libereckého kraje v  bruselské 
centrále Evropské unie. O  šest 
set tisíc korun ročně méně utra-
tí Krajský úřad za tiskové služby. 
Snížením sazeb u  správce ban-
kovních účtů dochází k  úspoře 
tři sta tisíc korun ročně. Husar-
ským kouskem byl nákup energií 

na  burze – na  Českomoravské 
komoditní burze  nakoupil Libe-
recký kraj zemní plyn a elektřinu 
o čtvrtinu levněji, než za ně pla-
tí v  současnosti. A  v  neposlední 
řadě se kraj pod ekonomickým 
vedením Marka Pietera zbavil 
zbytečných služebních bytů – 
převedl je pro potřeby handica-
povaných občanů.

REKORDNÍ ROK
Práce, kterou pro kraj Marek  Pi-
eter odvádí, je někdy nevděčná: 
číslům málokdo rozumí, zato by 
chtěl kde kdo mluvit do  rozdě-
lení peněz. O  negativní zážitky 
v  tak exponované funkci proto 
není nouze. 
„V  takových chvílích je nejlepší 
věnovat se sportu nebo rodině,“ 
říká čtyřnásobný otec a  nadšený 
cyklista, bruslař, lyžař a motorkář. 
„Pak se k tomu vrátím a vždycky 
zjistím, že to má smysl.“
Velké zadostiučinění cítí za  hos-
podaření v loňském roce, kdy kraj 
rekordně investoval a  ještě snížil 
zadlužení. Finančně podpořil 
především rekonstrukce školních 
budov, obnovu krajských silnic, 
dostavbu hospice, kulturní akce 
a instituce – mimo jiné i obě libe-
recká divadla a  ZOO, sport a do-
pravní výchovu celkovou částkou 
1,9 mld. korun. Přesto hospoda-

ření kraje skončilo s  přebytkem 
ve výši 115  400  000 korun. 
„Významných úspor dosahujeme 
především díky využívání elektro-
nických aukcí – takto prodáváme 
nepotřebný majetek nebo naopak 
nakupujeme hygienické potřeby, 
energie nebo třeba služby telefon-
ního operátora,“ říká k historicky 
nejvyšším investicím Libereckého 
kraje jeho ekonomický náměstek 
Marek Pieter.

ZDÁNLIVÉ MALIČKOSTI
Když se daří, je čas i  na  dlou-
ho odkládané akce. Takže je 
například konečně připravena 
rekonstrukce budovy bývalého 
Výzkumného ústavu textilních 
strojů v Liberci. Jeho architek-
tonicky cenný funkcionalistic-
ký „kabát“ bude opraven, inte-
riéry budovy budou odpovídat 
21. století. Evropský dům bude 

mít důstojné sídlo. V  součas-
nosti je projekt hotov a  vybírá 
se zhotovitel. 
A  plánuje se dál. Jako ekono-
mický náměstek Marek Pieter 
slibuje například snížit zdědě-
né zadlužení Libereckého kraje 
o  dalších 110 milionů korun. 
Půjde na to osvědčeným způso-
bem – dobrým hospodařením 
i  ve  zdánlivých maličkostech. 
Pro příspěvkové organizace kra-
je budou například zajištěny 
elektronické knihy jízd a sledo-
vání vozidel, na  pojištění ma-
jetku bude zrealizována veřejná 
zakázka.  
„Musím se přiznat, že vždyc-
ky, když mám pocit, že už jsem 
udělal, co jsem chtěl, najednou  
přijde další příležitost, která 
mě nakopne,“ slibuje kandidát 
do  krajských voleb 2016 Marek 
Pieter, že se svou  prací pro kraj 
ještě skončit nehodlá.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Liberecký kraj podpořil sanace starých zátěží v obci Pěnčín 
u Jablonce n. Nisou. Spolu s obcí zahájil LK kroky k odstranění 
letité ekologické zátěže v Jesenném.

POVEDLO SE NÁM... 
aneb Čtyři roky na Jablonecku

DOPRAVA
V Jablonci n. N. byla zrekonstruována důležitá komunikace – ulice Želiv-
ského. Součástí oprav je osazení pravostranné obruby a uličních vpustí. 
Zároveň se kompletně obnovilo vodorovné i svislé dopravní značení.

ŠKOLSTVÍ
Pokračuje se v zateplovaní budov středních škol, byla zateplena 
Střední škola řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou a Střední 
škola strojní, stavební a dopravní v Liberci.

Mgr. Petr Tulpa, 57 let,
člen rady kraje, 
řízení rezortu zdravotnictví, 
starosta Jablonce n. N. (2006–2010),
původní povolání středoškolský učitel, 
ženatý, dvě děti

Mgr. Daniel David, 44 let, 
starosta Janova n. N. (od 2001), 
původní povolání učitel ZŠ, 
ženatý, tři děti

Mgr. František Lufinka, 58 let, 
starosta Železného Brodu (od 2014)
původní povolání učitel, 
ženatý, dvě děti

Mgr. Vladimír Vyhnálek, 50 let, 
starosta Tanvaldu od roku 2014, 
původní povolání učitel, 
dvě děti

Jiří Černý, 32 let,
starosta Zlaté Olešnice (od 2010), 
krajský předseda Sdružení místních 
samospráv, člen rady mládeže 
hasičů Jablonec n. N., 
ženatý, dvě děti

Jaroslav Kořínek, 51 let, 
starosta Desné od roku 2012, 
ženatý, tři děti

Další kandidáti na Jablonecku:

Jiřina Brychcí, 51 let, 
starostka OSH Jablonec nad Nisou 
od roku 2005, 
vdaná, jedno dítě

Michal Rezler, 54 let, 
starosta Malé Skály od roku 2010, 
starosta Sboru dobrovolných hasičů 
Malá Skála, ženatý, dvě děti

Luboš Marek, 49 let, 
starosta Kořenova (od 1998), 
tři děti

Eva Zbrojová, 53 let, 
starostka Harrachova od roku 2010, 
původní povolání podnikatelka 
v cestovním ruchu a provozovatelka
městského infocentra, 
vdaná, dvě děti



7Regionální občasník pro Liberecký kraj vydávaný Starosty pro Liberecký kraj www.starostoveprolibereckykraj.cz

ING. VLADIMÍR BOHÁČ, 65 let
– 
Předseda okresní organizace ČUS v Liberci od roku 1990
Předseda Krajské organizace ČUS Libereckého kraje od roku 2001
Od roku 2012 krajský zastupitel
Původní povolání technik a ekonom (Elitex Frýdlant, Fair play trade s.r.o.)
Žije v Raspenavě, je ženatý, má dvě děti. 

Sport jako životní styl
Když šel před čtyřmi lety Vladimír Boháč do krajských voleb, chtěl změnit způsob financování 
sportu v Libereckém kraji. Povedlo se a dlouholetý předseda okresních i krajských sportovců 
může spokojeně konstatovat: „Dlouhodobá podpora sportu je teď taková, o jaké si mohli spor-
tovci před nástupem Starostů pro Liberecký kraj do vedení kraje nechat jenom zdát!“ I to je 
důvod, proč letos za SLK kandiduje znovu.

MGR. VLADIMÍR VYHNÁLEK
starosta Tanvaldu

1. Jsem starostou Tanvaldu re-
lativně krátkou dobu, nicméně 
řadu věcí se podařilo zrealizovat. 
Vše ale vychází z  promyšleného 
hospodaření, výborné atmosféry 
a  perfektní spolupráce na  radni-
ci. Pak máte možnost investovat, 
opravovat, revitalizovat...
Asi nejznámějším počinem je za-
chování a  rekonstrukce tzv. Čet-
nického domu. Za pomoci peněz 

z EU jsme zateplili  celou budovu 
mateřské školy a  přilehlého ob-
jektu a budovu DDM, která dále 
prochází celkovou rekonstrukcí 
vnitřních prostor. Máme připra-
vené projekty na velice rozsáhlou 
rekonstrukci městského stadionu, 
městských parků, výstavbu nauč-
né stezky a  vyhlídky na  Malém 
Špičáku. Vše v celkovém objemu 
přes 30 milionů  korun.  V  le-
tošním roce pokračujeme ve  vý-
stavbě parkovišť a rekonstrukcích 
povrchu silnic.

2. Velmi dobře si vedou společ-
nosti, kde má město určitý podíl. 
Nemocnice Tanvald s.r.o. dlou-
hodobě hospodaří v  „černých“ 
číslech, dokonce  v letošním roce 
plánuje přístavbu. Teplárenství 
s.r.o. opět snížilo cenu tepla pro 
občany. Významně jsme zvýšili 
početní stav pracovníků zařa-
zených v  městské policii. I  díky 
tomu  výrazně  poklesl počet 
trestných činů i přestupků. Je po-

třeba  zmínit i maximální snahu 
o  zpřístupnění informací o  dění 
ve městě a práci zastupitelstva co 
největší skupině občanů. Každé 
zasedání zastupitelstva vysíláme 
on-line, všechny materiály k jed-
nání zastupitelstva jsou s předsti-
hem volně  přístupné všem obča-
nům na  internetových stránkách 
města, včetně podrobného zápisu 
z každého zasedání...

3. Protože se jedná o  regionální 
hnutí jednoznačně vytvořené pro 
vzájemnou podporu obcí Libe-
reckého kraje.

JINDŘIŠKA HALASNÍKOVÁ
starostka Sosnové

1. Co se mi v obci povedlo?  Po-
vedlo se mi zlepšit celkový vzhled 
obce, kdy obecní úřad, mateřská 
škola, sportovní kabiny pro-
šly celkovou rekonstrukcí. Byla 
upravena veřejná prostranství jak 
pro pořádání akcí, tak pro aktivní 
odpočinek. Dala se dohromady 
parta lidí, kteří se podílejí na po-
řádání sportovních a  kulturních 

akcí, které jsou hojně navštěvová-
ny. Sosnová je určitě příjemným 
a bezpečným  místem k žití.

2. Spolupráce obec-kraj je pro mě 
jako starostku malé obce velmi 
důležitá při řešení problémů. Ce-
ním si metodické pomoci, orga-
nizace školení, setkávání starostů 
a zastupitelů, předávání informa-
cí... a je toho ještě hodně, co vní-
mám jako pozitivum.

3. Protože právě starostové měst 
a  obcí vědí nejlépe, kde jsou re-
zervy v  chodu kraje. Každý sta-
rosta bere svou funkci především 
jako službu lidem. Když dobře 
fungují města a  obce, bude fun-

govat i kraj jako celek. Pravidelná 
setkávání  starostů právě na půdě 
krajského úřadu Libereckého kra-
je jsou velmi přínosná pro řešení 
různých problémů.

JAROSLAV DEMČÁK
starosta Hejnic

1. Jsem rád, že se daří komunika-
ce  občanů s vedením města, ať už 
díky novějším možnostem nebo 
přístupem vedení. Kladně hodno-
tím úspěšně zvládnuté a dokonče-
né dva největší projekty posled-
ních let – zateplení základní školy 
a výstavba poslední etapy kanaliza-
ce ve  městě. Dále jsem moc rád, 
že to všechno se děje bez nutnosti 
použít jakýkoliv úvěr, akce finan-
cujeme z naspořených prostředků.

2.  Osobně mi připadá, že tak 
blízko k  vedení kraje jsme jako 
obec neměli v  minulých třech 
volebních obdobích, kdy tu vládli 
jak lidé z ODS, tak z ČSSD, ni-
kdy. Ve fungování kraje a obcí je 
vidět mnoho pozitivních změn. 
Vždyť  kde jinde je možné přímo 

Podporují nás... a my se ptáme
1. Z čeho máte ve svém městě radost, co se vám povedlo?
2. Jak hodnotíte spolupráci mezi obcemi a krajem?
3. Proč podporujete kandidátku SLK do krajských voleb?

kontaktovat hejtmana nebo jed-
notlivé náměstky s  problémem 
nebo žádostí?

3. Chci podpořit uskupení, které 
konečně myslí na lidi a obce v Li-
bereckém kraji, a  ne jen na  stra-
nické příkazy a  „malé domů“. 
Osobně vím, že čtyři roky ve vede-
ní je strašně málo, takže na  další 
posun k  lepšímu je třeba alespoň 
dvou volebních období. Přitom 
o spoustě věcí důležitých pro obce 
a  občany rozhoduje kraj. Proto 
jsou krajské volby velmi důležité, 
neboť  při nich rozhodujeme vlast-
ně o sobě samých a ne o vyslancích 
do Prahy, kde stejně nakonec roz-
hodují veliká města a kraje.

Je to jediný důvod, proč jsou 
to právě Starostové pro Libe-
recký kraj, komu posilujete 
kandidátku? 
Pro mě je to jednoduché – vede-
ní SLK, které je i ve vedení kraje, 
ví, co dělat. Lze s nimi normálně 
vyjednávat a řešit problémy, drží 
svoje slovo. Protože kandiduji 
za  sportovce, tak musím oce-
nit významnou a  dlouhodobou 
podporu sportu v  našem kraji, 
nastartovanou právě v tomto vo-
lebním období. Jako občan pak 
musím pochválit to, jak se vypo-
řádali s  odstraněním povodňo-
vých škod po  povodních 2010, 
když předcházející vedení kraje 
hlavně na  Frýdlantský výběžek 
téměř zapomnělo.

Co se za poslední čtyři roky 
ve sportu povedlo? 
Historicky rozvíjet, a to i v obdo-
bí finančních problémů ve  spor-
tu, a udržet plně funkční okresní 
organizaci sportu, která slouží 
jako servisní centrum sportu pro 
sdružené tělovýchovné jednoty. 
Úspěchem je i iniciace a založení 

krajské organizace sportu v Libe-
reckém kraji.

A v delším časovém horizontu?
Je to dlouhodobé pořádání pře-
hlídky sportovních filmů s  názvem 
SPORTFILM Liberec – letos to 
bude již 19. ročník. Vítězné filmy 
pak reprezentují českou sportovní 
kinematografii v  italském Miláně. 
K tradičním akcím dlouhodobě patří 
krajskou organizací pořádaná anketa 
o  nejúspěšnějšího sportovce, nebo 
trojboj všestrannosti pro žáky prv-
ních až pátých tříd základních škol.

Co se změnilo ve financování
sportu? 
To je jednoznačně hlavním 
výsledkem práce v  právě kon-
čícím volebním období – zá-
sadně změněný způsob podpo-
ry sportu v  Libereckém kraji. 
Podpora, která má určitá pra-
vidla, podpora, která svou výší 
významně přispívá k překonání 
problémů s  financováním klu-
bů. Podpora, o  které si mohli 
sportovci před nástupem Sta-
rostů pro Liberecký kraj do ve-

dení kraje nechat jenom zdát! 
Stávající nastavení financování 
sportu z kraje nahrazuje výpad-
ky financování a podpory spor-
tu ze strany státu.

Funguje spolupráce mezi spor-
tovními kluby a krajem?
Velice dobře, o čemž svědčí stovky 
žádostí na Liberecký kraj o pod-
poru. Motivující je také účast 
vedení kraje na řadě významných 
akcí, a to včetně přebírání záštit.
 
Jaké máte, jako dlouholetý spor-
tovní funkcionář i jako kandidát 
letošních voleb, cíle? 
Mezi mé hlavní priority především 
patří široká dostupnost sportu 
a  tělovýchovy pro všechny vrstvy 
obyvatelstva a finanční prostředky 
pro tělovýchovu a  sport na  čin-
nost, údržbu a provoz tělovýchov-
ných zařízení. S tím souvisí i snaha 
o dobré a zdravé životní prostředí 
jako základ lidského zdraví. Cesta 
k prosperitě našeho kraje vede po-
dle mě také přes budování nových 
sportovišť v  rámci rozvoje cestov-
ního ruchu.
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Jsme na Facebooku! 
Staňte se přáteli!

Prosadili jsme férové soutěže jako cestu k úsporám veřejných peněz a díky 
tomu došlo k výrazným úsporám. Zrušili jsme nesystémové dotace, které 
byly většinou určeny stranickým kamarádům a známým. Rozhodování 
dnes funguje podle jasných pravidel, v přímém přenosu a pod přísným 
dohledem veřejnosti. Vše je zveřejňováno na transparentním webu kraje. 
Zrušili jsme „trafiky” a neopodstatněné výhody v oblasti bydlení, dopra-
vy a servisu krajských politiků, ale i v dozorčích radách, a máme za to, 
že hospodaření krajských firem hlídají odborníci. Všechny soutěže jsou 
administrovány odborníky z Krajského úřadu, nikoli externími firmami. 
V  hodnotících komisích mohou zasednout zástupci všech politických 
subjektů včetně opozice (využívá pouze KSČM). Za účelem rozvoje kra-
je jsme zřídili Ekonomickou radu Libereckého kraje, kde s hejtmanem 
a  radními spolupracují významní podnikatelé a  zaměstnavatelé z  regi-
onu, ale i  představitelé vysokých škol nebo hospodářských profesních 
sdružení. Podařilo se nám obnovit fungování krajské tripartity (Rada 
hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje).

Marek Pieter – předseda SLK, náměstek hejtmana, řízení ekonomi-
ky, investic, správy majetku a informatiky
Ing. Michael Canov – I. místopředseda – starosta Chrastavy 
Mgr. Jan Farský – místopředseda, poslanec PČR 
Ing. Radek Lípa – místopředseda – starosta Zákup 
Mgr. Daniel David – místopředseda – starosta Janova nad Nisou 

KDO JSME VEDENÍ SLK
Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) vzniklo před krajský-
mi volbami v roce 2008 a je seskupením starostů a dalších komunálních 
politiků, kteří chtějí společnými silami změnit a zlepšit život v Libereckém 
kraji. Ve volbách do krajského zastupitelstva (2008) získalo SLK 13,78 % 
hlasů a obsadilo tak 7 mandátů v zastupitelstvu. Opoziční zastupitelé zvo-
lení za SLK po celé čtyři roky bojovali zejména proti netransparentnímu 

rozdělování veřejných prostředků (tzv. porcování medvěda) či proti neefektiv-
nímu vynakládání peněz na jednorázové akce. V roce 2010 se v České repub-
lice konaly komunální volby, do kterých se SLK také zapojilo. Hnutí mělo 
přímé zastoupení či podporovalo kandidátky ve 47 obcích kraje. Na podzim 
roku 2012 politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj zvítězilo v krajských 
volbách a získalo tak 13 mandátů (22,21 % hlasů) v zastupitelstvu.

SLÍBILI JSME A SPLNILI
Do voleb v roce 2012 jsme nešli s prázdnými hesly, ale s reál-
nými představami o tom, jak může kraj fungovat lépe. Dosta-
li jsme důvěru voličů a nyní jim můžeme s radostí dokázat, 
že jsme ji nezklamali – co jsme slíbili, to jsme splnili. 

Dnes – po téměř čtyřech letech dennodenní práce na krajském 
úřadě, umocněné zkušeností čtyř roků v opozici – víme sku-
tečně jasně, že práce nikdy nemůže skončit, protože je stále 
co zlepšovat, modernizovat, budovat a podporovat. Všechna 
práce, která už je dnes za námi vidět, je vlastně i naším 
novým volebním programem a závazkem, že slíbené myslíme 
skutečně vážně.

KRAJSKÉ A SENÁTNÍ 
VOLBY
se uskuteční 

7. a 8. října 2016

VOLBY 2016
Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) 

se v nadcházejícím volebním období chce zaměřit zejména na:
 

STAV KRAJSKÝCH SILNIC
–

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
–

DOSTUPNOST ZDRAVOTNICKÉ PÉČE
–

USPOKOJIVÝ STAV STŘEDNÍCH ŠKOL 
A VZDĚLÁVÁNÍ

Z obcí, občanů, neziskového sektoru a zaměstnavatelů jsou dnes skuteční 
krajští partneři. Usilujeme o prosazení jasných pravidel pro spravedlivou 
podporu venkova, kultury, sportu a neziskového sektoru. Peníze dnes zů-
stávají tam, kde jsou potřeba, a to ve školách, nemocnicích a domovech 
důchodců. Podařilo se nám také nastavit efektivní a  fungující systém 
údržby a oprav krajských silnic. Při rozhodování musí mít vždy přednost 
jasná kritéria před známostmi, stranickými knížkami a zákulisními do-
hodami. Navýšili jsme podporu dobrovolným hasičům, kteří jsou jako 
první a často jediní připraveni okamžitě pomáhat lidem tam, kde je to 
potřeba. Každému jednání Sdružení obcí LK je přítomen hejtman nebo 
jeden z náměstků, organizujeme pravidelné semináře a informační setká-

Za vlády koalice ODS a ČSSD v  letech 2005–2008 bylo investováno 
do majetku Libereckého kraje 3,5 mld. Kč a zároveň došlo ke zvýšení 
zadluženosti Libereckého kraje o 917 mil. Kč. Výsledek investic po ode-
čtení přijatých dluhů byl 2 583 mil. Kč. 

Rovněž se snažíme rozptýlit všechny vzpomínky na ničivé povodně – po-
dařilo se nám odstranit veškeré vzniklé škody na majetku. Celkově bylo 
investováno 1 098 070 865 Kč, z toho dotace od Ministerstva pro místní 
rozvoj činila 637 mil. Kč. 

ODSTRANĚNÍ ŠKOD NA MAJETKU 
KRAJE ZPŮSOBENÝCH POVODNÍ 
V ROCE 2010

OBNOVA MAJETKU 
A ODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ 

Za  vlády koalice ČSSD a  SOS v  letech 2009–2012 byly investice 
4,7 mld. Kč a přitom zvýšení zadluženosti Libereckého kraje o 48 mil. Kč. 
Výsledek investic po odečtení přijatých dluhů tedy činil 4 652 mil. Kč. 
Za současné vlády SLK, ČSSD a ProLK – tedy oproti předchozím úda-
jům jen za tři roky (2013–2015) se investovalo 5,06 mld. Kč a přitom 
došlo k snížení zadluženosti Libereckého kraje o 404 mil. Kč. Po pře-
počtu na tři roky včetně odmazání dluhu je i tak součet investic nejvyšší 
za všechna období – 5 303 mil. Kč. 

KRAJ VSTŘÍCNÝ KE SVÝM 
OBYVATELŮM

PRŮHLEDNÉ A ZODPOVĚDNÉ 
ROZHODOVÁNÍ

ní pro starosty. V rámci transformace sociálních služeb máme připraveny 
další čtyři velké projekty. Investujeme do zlepšování stavu škol, trváme 
na udržení jejich stávajícího množství.

OTEVŘENÍ LŮŽKOVÉHO HOSPICE
Lidé z kraje se konečně dočkali lůžkového hospice. Úspěšně jsme do-
končili rekonstrukci objektu s kapacitou 28 lůžek, hospic byl vybaven 
nábytkem a zdravotnickými technologiemi a začal sloužit klientům. Jde 
o naplnění velkého cíle v oblasti zdravotnicko-sociální péče pro občany 
Libereckého kraje. 
Budování hospice začalo v červenci roku 2014 a celkové náklady na stav-
bu, dodávku technologií i  vnitřního vybavení dosáhly částky necelých 
109 milionů korun. 
„Jsem rád, že jsme v  roce 2013 našli odvahu a myšlenku hospice pro 
Liberecký kraj dotáhli do  zdárného konce, a  to i  přesto, že to někdy 
bylo dost dramatické,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta letos 
v  lednu při slavnostním přestřihávání pásky, kterého se zúčastnil také 
prezident Miloš Zeman. 
Dalším úspěchem v  sociální oblasti je perfektně zvládnutý přechod 
financování sociálních služeb včetně spravedlivé podpory obecních 
a městských sociálních zařízení.


