
Proč znovu kandidujete?
Hodně věcí se nám povedlo, 
od  opravených povodňových sil-
nic, přes dokončení hospice až 
po  rekordní investice a  snížení 
zadlužení kraje o třetinu. Mnoho 
dalších projektů je připravených 
a  rozpracovaných. Jsem přesvěd-
čený, že by stálo zato je dotáh-
nout: stavba nového pavilonu pro 
urgentní medicínu v  liberecké 
nemocnici, modernizace česko-
lipské nemocnice, rekonstrukce 
a  opravy krajskych silnic za  více 
než 1,5 miliardy korun, ale také 
velká témata typu rychlé železnice 
do Prahy a příprava staveb hlav-
ních silnic pro Frýdlantsko, Se-
milsko a nového silničního napo-
jení na Děčín a Hradec Králové.

Nikdo jiný by to nedokázal?
Každý člověk je nahraditelný. 
Po čtrnácti letech v místní a kraj-
ské politice ale už vím, že na ní je 
nejlehčí slibování a nejtěžší dlouhá 
cesta od  vize k  cíli. Proto slibuji 
jen to, o čem jsem přesvědčen, že 
umím splnit a zvládnout. A na těch 

dlouhých cestách k cíli se osvědči-
la jistá kontinuita v  rozhodování. 
Myslím, že si ji náš kraj po čtyřech 
volebních obdobích zaslouží. Je to 
hodně vidět na městech – tam, kde 
se starostové střídají jednou za čtyři 
roky a někde ještě častěji, většinou 
zastupitelstvo velkou část ener-
gie spotřebuje na  vzájemné spory 
a skoro nic jim nezůstává na to, aby 
něco udělali. Za starosty, kteří mají 
šanci být v čele třeba osm, dvanáct 
let, je v jejich městech práce vidět. 

Co považujete za váš největší 
úspěch?
Že se nám podařilo otevřít kraj 
jeho obyvatelům a  aktivním ob-
čanům. Od 1. 1. 2013 zveřejňu-
jeme všechny smlouvy, kraj má 
transparentní účet, rozklikávací 
rozpočet a všechny materiály pro 
jednání zastupitelů jsou veřejně 
dostupné. Výběrová řízení jsme 
vrátili od  neprůhledných exter-
ních agentur k rozhodování zpát-
ky odborníkům na  krajský úřad 
a výsledkem jsou stovky milionů 
ušetřených korun. Také proto se 

nám povedlo snížit dluh kraje 
o  400 milionů korun, a  zároveň 
investovat nejvíc od vzniku Libe-
reckého kraje. 

Jste stále trestně stíhaný?
18. listopadu 2014 jsem byl ob-
viněn, měl jsem podle policie 
převzít úplatek. Hlavně zpočátku 
pro mě bylo těžké se s tou nespra-
vedlností vyrovnat, protože nejen 
že jsem žádný úplatek  nevzal, ale 
při rozhodování v  kauze kostel 
sv. Máří Magdaleny jsem postupo-
val stejně jako v jiných případech: 
poslechl jsem si názory z různých 
stran, komunikoval s  žadate-
lem, konzultoval s  odpovědnými 
úředníky na  regionální radě. Asi 
stojí za zdůraznění, že jsem nebyl 
u  schvalování projektu, zdědil 
jsem ho už ve fázi, kdy byl schvá-
lený a rozběhnutý. V tom projektu 
nebyly nakonec vyplaceny  žádné 
evropské peníze právě proto, že se 
tam díky rozhodnutí regionální 
rady umožnila kontrola, která při-
šla na nesrovnalosti.

Co s člověkem udělá nespraved-
livé obvinění?
Nalomilo mi to víru ve  fungo-
vání spravedlnosti v  této zemi 

– ani po  dvou letech se kauza 
nedostala k  soudu. Za  celou tu 
dobu jsem byl na  jednom výsle-
chu. Dokonce ještě než jsem byl 
obviněn, unikaly ze spisů infor-
mace, pobíhali tu lidé, kteří měli 
okopírované výpovědi a ukazovali 
je dál. Na druhou stranu mě pří-
jemně překvapila míra podpory 
od  mého okolí i  od  lidí, které 
jsem předtím neznal.

Pro kandidaturu je to i tak 
hendikep, víte to?
Mám čisté svědomí a  věřím, že 
voliči budou posuzovat přede-
vším práci a  nasazení, se kterým 
pro náš kraj pracujeme. Opravdu 
se těším na  to, až kauza konečně 
dojde k  soudu a  skončí tak, jak 
musí – mým osvobozením. Celou 
situaci nijak neukrývám, podrob-
nosti jsou na mém osobním webu  
www.martinputa.cz

Jdete do voleb s něčím novým, 
nebo budete „jenom“ pokračo-
vat v rozdělaných věcech?
Samozřejmě chceme hlavně po-
kračovat. Ale vzhledem k  tomu, 
co se děje v  Evropě, se budeme 
více věnovat bezpečnosti. Chci 
navrhnout vytvoření Výboru pro 

KORMIDLEM SE NEMÁ 
ZPRUDKA HÝBAT

Řídit kraj ani loď se člověk nenaučí přes noc. I proto, aby se  
plulo dál rovně, usiluje hejtman Martin Půta o znovuzvolení. 
Jedním z jeho předvolebních témat je také bezpečnost.

Když jsem před deseti lety jako starosta Semil začal kompletně zve-
řejňovat všechny veřejné zakázky nad 25 tis. Kč, připadal jsem mno-
hým kolegům a hlavně úředníkům jako „ufoun“. Přitom jsem nechtěl 
nic jiného, než aby každý viděl do hospodaření radnice, aby občané 
měli přehled o svých penězích, aby na ně mohli kdykoliv dohlédnout 
na internetu. „To nejde,“ byla nejčastější reakce na myšlenku, která 
mi připadala – a dodnes připadá – jako ta nejpřirozenější: jako politici 
jsme jen dočasnými správci obce, kraje, případně státu, a nehospo-
daříme se svými, ale s veřejnými prostředky. Tak jak můžeme chtít 
s veřejnými prostředky hospodařit neveřejně? 
Na semilské radnici se to nakonec povedlo. Už dlouho jsou na in-
ternetu zveřejňovány zakázky i smlouvy. Navíc  se ukázalo, že místo 
dalších výdajů tento systém peníze naopak šetří.  Neslouží totiž je-
nom zvědavým občanům, ale nutí radnice transparentně soutěžit. 
Když předem víte, že smlouvu budete muset vystavit, víc se snažíte 
už ve chvíli, kdy zakázku připravujete. A v tom je to kouzlo.
I když v Semilech už nestarostuji, mám radost, že se právě „moje“ 
město stalo laboratoří, kde se novinka vyzkoušela. Po zveřejňování 
kompletních veřejných zakázek jsme přistoupili i ke zveřejňování 
smluv. Stejnou radost mám i z toho, že v rámci České republiky to 
byl „můj“ Liberecký kraj,  který dobrovolně ukázal, že to opravdu 
jde i na regionální úrovni. Když před čtyřmi lety převzali vedení 
kraje Starostové pro Liberecký kraj, zavedli nejen transparentní 
účet a rozklikávací rozpočet, ale také zveřejňování smluv a zakázek 
v registru smluv. Výmluvy na technické překážky smetli ze stolu 
a já se o jejich příklad mohl opřít, když jsem v Poslanecké sněmov-
ně prosazoval zákon o registru smluv. 
Povedlo se. Registr smluv funguje od 1. července (zatím ve zku-
šebním režimu, od 1. 7. 2017 bude uveřejňování smluv povinné, 
jinak smlouva nebude podle tohoto zákona platit). A já jsem pyš-
ný na to, že právě Starostové pro Liberecký kraj se v jeho používá-
ní stali vzorem pro celou zemi. Vždyť je to přeci přirozené: co není 
tajné, musí být veřejné.

Co není tajné, 
musí být veřejné
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NÁŠ KRAJ NÁŠ 
DOMOV

Jan Farský
poslanec PSP ČR za Liberecký kraj, 
místopředseda Ústavně právního výboru 

bezpečnost, který by se měl zabý-
vat bezpečností v  kraji na  úrovni 
místních a regionální samosprávy. 
Budou v něm zastoupeni starosto-
vé i odborníci, kteří budou disku-
tovat o věcech, které zatím nehro-
zí, ale mohly by. Nechci strašit, ale 
ukazuje se, že když přijdou povod-
ně, stojí zato mít dobře vycvičené 
a vybavené hasiče. Když hrozí jiná 
nebezpečí, musíme hledat způso-
by jak se na jejich minimalizaci co 
nejlépe připravit.

Jak by se podle vás bezpeč-
nost měla řešit dál?
Jsme sice malý kraj, ale pohranič-
ní, což je argument pro to, aby po-
licistů bylo v kraji o něco víc a aby 
se zaměřili právě na jevy, kterým se 
třeba před deseti lety nikdo nevě-
noval. Práce hejtmana je chtít, aby 
policistů v kraji bylo víc než dnes. 

Je to o jednání s ministrem vnitra, 
s premiérem... 

Co jste se ve vedení kraje naučil?
Liberecký kraj není jen budova 
v  centru Liberce. Je to skupina 
čítající 88 příspěvkových orga-
nizací, krajských škol, ústavů 
sociální péče, záchranky, správy 
silnic, muzeí, galerie a knihovny. 
Překvapilo mě, jak pomalý je to 
kolos. Když člověk o něčem systé-
mově rozhodne, tak některé věci 
hrozně dlouho trvají. Je to jako 
s parníkem – když otočíte kormi-
dlem, stejně ještě chvíli jedete se-
trvačností rovně, než začne zatá-
čet. A to zvenku není vidět. Takže 
jsem si uvědomil, že na kapitán-
ském můstku se nemá kormidlem 
hýbat moc zprudka, protože pak 
loď sice jede pořád rovně, ale tro-
chu se u toho kymácí.
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KANDIDÁTKA KRAJSKÝCH

[21] Lukáš Pohanka
37 let

starosta Vratislavic nad Nisou 
(2008–2013 a 2014–dosud), 
ženatý, dvě děti

[22] Bc. František Kučera
48 let

starosta Kamenického Šenova (od 2010), 
ženatý, dvě děti

[23] Eva Zbrojová
53 let

starostka Harrachova (od 2010), 
vdaná, dvě děti

[24] Jaroslav Demčák
38 let

starosta Hejnic (od 2014), 
místostarosta (2006–2014)

[25] Mgr. Vladimír Vyhnálek
50 let

starosta Tanvaldu (od 2014),
dvě děti

[16] Mgr. Daniel David
44 let

starosta Janova nad Nisou (od 2001),
ženatý, tři děti

[17] Ing. Jan Sviták
42 let

starosta obce Prysk, 
předseda Svazku obcí Novoborsko, 
ženatý, dvě děti

[18] Josef Horinka
47 let

starosta Hrádku nad Nisou (od 2012),
25 let předseda fotbalového oddílu 
TJ Slovan Hrádek n. N., 
ženatý

[19] Mgr. František Lufinka
58 let

starosta Železného Brodu (od 2014), 
ženatý, dvě děti

[20] Ing. Tomáš Hocke
40 let

starosta Turnova (od 2013), 
profesí stavební inženýr, turnovský 
skaut, ženatý, tři děti

[11] Vladimír Stříbrný
47 let

starosta Heřmanic (od 2002), 
krajský zastupitel (od 2012), 
ženatý, tři děti

[12] Mgr. Jiří Ulvr
44 let

starosta Studence (od 2006), 
ženatý, tři děti

[13] Jiří Löffelmann
56 let

starosta Skalice u České Lípy (od 1994), 
krajský zastupitel (od 2012), 
ženatý, tři děti

[14] Mgr. Petr Tulpa
57 let

člen rady kraje, 
řízení rezortu zdravotnictví,
starosta Jablonce n. Nisou (2006–2010), 
ženatý, dvě děti

[15] Vladimír Mastník
69 let

člen rady kraje, řízení rezortu dopravy,
starosta Lomnice nad Popelkou (1998–
2003 a 2006–2014) 
ženatý, dvě děti

[6] Lena Mlejnková
41 let

starostka Semil (od 2015), 
v předchozím období místostarostka, 
krajská zastupitelka (od 2012), 
vdaná, dvě děti

[7] Ing. Vladimír Boháč
65 let

předseda okresní organizace ČUS v Liberci 
(od 1990), předseda Krajské organizace 
ČUS Libereckého kraje (od 2001), 
krajský zastupitel (2012), 
ženatý, dvě děti

[8] Ing. Michael Canov
55 let

starosta města Chrastava (od 2002), 
krajský zastupitel (od 2012), 
stále působí i jako učitel chemie 
na libereckém gymnáziu

[9] Mgr. Jaromír Dvořák
55 let

starosta Nového Boru (od 2010),
krajský zastupitel (od 2012), 
ženatý, dvě děti

[10] Mgr. Jan Farský
36 let

Poslanec Parlamentu ČR (od 2010),
starosta Semil (2006–2014), 
krajský zastupitel (2008–2010), 
ženatý, jedno dítě

[1] Martin Půta
44 let

hejtman Libereckého kraje (od 2012), 
starosta Hrádku n. Nisou (2002–2012), 
původní povolání technolog a vedoucí 
výroby, od roku 2011 předseda Euroregi-
onu Nisa, ženatý, tři děti

[2] PhDr. Hana Maierová
62 let

statutární náměstkyně hejtmana, 
řízení rezortu cestovního ruchu, 
památkové péče a kultury (od 2012), 
starostka Turnova (2006–2012), 
vdaná, dvě děti, tři vnoučata

[3] Marek Pieter
42 let

náměstek hejtmana, 
řízení rezortu ekonomiky, investic, 
správy majetku a informatiky, 
starosta Desné (2002–2012), 
ženatý, čtyři děti

[4] Ing. Eva Burešová
38 let

starostka města Doksy (od 2010), 
krajská zastupitelka (od 2012), 
dvě děti

[5] Ing. Květa Vinklátová
50 let

zastupitelka stat. města Liberec (od 2014), 
členka občanského sdružení Náš kraj, 
majitelka nakladatelství KNIHY 555 
Liberec, dvě děti
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Za našimi kandidáty stojí především úspěšná práce v obcích a městech, kde dostá-
vají opakovaně důvěru občanů. Na kandidátce jsou 3 zastupitelé, 38 starostů,  
poslanec, senátor, dva krajští radní, dva náměstci hejtmana a hejtman. Kandi-
dátka je podporována starosty a místostarosty ze 146 obcí Libereckého kraje.VOLEB 2016

[46] Leona Vránová
49 let

starostka Šimonovic (od 2006), 
vdaná, dvě děti

[47] Mgr. Zdeněk Hlinčík
55 let

starosta Stráže pod Ralskem (od 2014), 
ženatý, dvě děti

[48] Mgr. Josef Šimek
39 let

starosta Lomnice n. Popelkou (od 2014), 
místostarosta (2006–2014), 
ženatý, dvě děti

[49] Jindřiška Halasníková
46 let

starostka Sosnové (od 2010), 
vdaná, dvě děti

[50] Jana Mlejnecká
63 let

starostka Chotyně (od 2002), 
čtyři děti

[41] Jiřina Brychcí
51 let

starostka OSH Jablonec nad Nisou 
(od 2005), 
vdaná, jedno dítě

[42] Michal Rezler
54 let

starosta Malé Skály (od 2010), 
starosta Sboru dobrovolných hasičů 
Malá Skála, 
ženatý, dvě děti

[43] Zbyněk Polák
45 let

starosta Žandova (od 2006)

[44] Luboš Marek
49 let

starosta Kořenova (od 1998), 
tři děti

[45] Jiří Vosecký
64 let

senátor Parlamentu ČR, 
starosta Okrouhlé (1996–2014), 
ženatý, dvě děti

[36] Mgr. Jan Berki, Ph.D.
34 let

zastupitel stat. města Liberec (od 2014), 
vysokoškolský učitel, 
dlouholetý aktivní skaut

[37] Jaroslav Kořínek
51 let

starosta Desné od roku 2012, ženatý, 
tři děti

[38] Milan Götz
33 let

starosta Kunratic od roku 2010, dobro-
volný hasič, ženatý

[39] Ing. Luděk Sajdl
51 let

starosta obce Přepeře od roku 2002, 
ženatý, dvě děti

[40] František Kaiser
67 let

starosta Mimoně od roku 2006, ženatý, 
tři děti

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

[32] Ing. Jiří Formánek
38 let
starosta Bílého Kostela nad Nisou 
(od 2006), 
jedno dítě

[33] Lenka Malá
48 let
starostka Tatobit (od 2006), 
hasička, myslivec, 
vdaná, dvě děti

[34] Jiří Rýdl
53 let
starosta Jablonného v Podj. (od 2014), 
místostarosta (2010–2014), 
rozvedený, dvě děti

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

[26] Ing. Jana Čechová
53 let
starostka Jilemnice (od 2014), 
v letech 2006–2014 místostarostka, 
vdaná, dvě děti

[27] Ing. Radek Lípa
36 let
starosta Zákup (od 2010), 
původní povolání lesník, myslivec, 
jedno dítě

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

[29] Markéta Khauerová
40 let
starostka Hodkovic nad Mohelkou 
(od 2014), 
vdaná, dvě děti

[30] Ing. Petr Matyáš
39 let
starosta Rokytnice nad Jizerou (od 2003),
dobrovolný hasič, 
ženatý, dvě děti
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Jsme na Facebooku! 
Staňte se přáteli!

Bezpečný Liberecký kraj
• Podpoříme jednotky dobrovolných hasičů, jejich vybavení a  činnost z  dotačního fondu kraje minimálně 

ve výši 15 mil. Kč/rok a dalšími 6 mil. Kč z podprogramu Ministerstva vnitra ČR.
• V souvislosti s migrační krizí budeme od vlády požadovat navýšení 

policistů v Libereckém kraji a vytvoření krizového plánu. 
• Budeme investovat do oprav a nových objektů výjezdových stanovišť 

a technického vybavení posádek Zdravotnické záchranné služby. 
• Zahájíme výstavbu nové základny ZZS v místě kontaktu s Letec-

kou záchrannou službou, včetně školicího střediska. 
• Za pomoci dotací zajistíme výstavbu moderního střediska Inte-

grovaného záchranného systému v Turnově. 
• Budeme požadovat po vládě ČR krizový plán, který zajistí mož-

nost pohraniční kontroly osob na česko-německé hranici. 
• Pro mimořádné přírodní katastrofy a živelné události máme při-

praveno 215 zkušených starostů měst a obcí v kraji.

Vzdělaný Liberecký kraj
• Zachováme stávající dostupnost středních škol po  celém území kraje, nepodpoříme návrhy, které by bez 

náhrady rušily školy v malých městech a okrajových částech Libereckého kraje. 
• Budeme pokračovat ve  stipendijních programech na  podporu technického a  přírodovědného vzdělávání, 

do kterých zapojíme další zaměstnavatele. Programy rozšíříme i o maturitní obory, právě na základě požadav-
ků a zájmu ze strany zaměstnavatelů. 

• Budeme iniciovat vznik nových technických oborů podle potřeb zaměstnavatelů. 
• Dokončíme projekty Center odborného vzdělávání v jednotlivých technických oborech. 
• Budeme pokračovat v investicích do budov a vybavení a modernizace středních škol. Do roku 2020 máme 

připraveno 30 investičních akcí ve školách a školských zařízeních v hodnotě přes 200 mil. korun. 
• Ve spolupráci se zaměstnavateli budeme prosazovat praxi pro studenty přímo v prostředí firem a výrob-

ních závodů. 
• Budeme pokračovat v podpoře Dětské univerzity při Technické univerzitě Liberec. 
• Ve spolupráci s inovačními firmami, výzkumnými organizacemi a Technickou univerzitou v Liberci, budeme 

podporovat vznik a rozvoj firem zaměřených na nové technologie.

Dostupný Liberecký kraj 

• Do oprav a modernizace krajských silnic budeme investovat nejméně 400 miliónů korun ročně. 
• Podporujeme výstavbu silnice R35 Turnov – Hradec Králové se zahrnutím podmínek obcí a měst na trase.
• Budeme spolupracovat s Ministerstvem dopravy na vybudování silnic I. třídy dopravně nedostatečně řeše-

ných tras: Turnov – Semily – Jilemnice, Mníšek – Albrechtice – Frýdlant, Mnichovo Hradiště – Česká Lípa – 
Děčín (včetně obchvatu Mimoň – Zákupy – Česká Lípa), trasy mimo obce mezi Českou Lípou a Děčínem. 

• Zkvalitníme železniční dopravu v regionu dalším zavedením taktového spojení (odjezd vždy ve stejný čas) 
a ve spolupráci s německými a polskými partnery zavedeme další přeshraniční vlaky. 

• Povedeme intenzívní jednání s Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty o železničním spojení do Prahy. 
• Zajistíme kvalitně fungující krajský dispečink pro zlepšení řízení spojů autobusů a vlaků. 
• Předložíme návrh zákona, který zajistí financování silnic z již vybíraných spotřebních daní z prodeje benzínu a nafty. 
• Vybereme v otevřeném výběrovém řízení kvalitní a levné dopravce. 
• Prověříme možnost vzniku krajského dopravního podniku jako alternativního způsobu zajištění veřejné do-

pravy v Libereckém kraji. 
• Nové smlouvy na železniční dopravce budeme i nadále uzavírat na základě veřejných soutěží.

Spravedlivý Liberecký kraj
• Rozhodování o podpoře projektů a záměrů měst a obcí v kraji bude založeno na potřebách a stanovených 

prioritách našeho kraje, které vychází z Programu rozvoje kraje. 
• Prostřednictvím nastaveného spravedlivého dotačního systému, 

ve kterém bylo za našeho vedení rozděleno 345,8 mil. korun, bu-
deme pokračovat v podpoře všech stávajících oblastí (sport, kultu-
ra, památková péče, sociální oblast, ochrana životního prostředí, 
venkov, neziskový sektor, atd.). 

• Budeme pokračovat v sociálním dialogu s odborovými organiza-
cemi a zaměstnavateli v krajské tripartitě, kterou jsme založili. 

• Do rozhodování, týkajících se jednotlivých obcí a měst, budeme 
i nadále zapojovat jejich zástupce. 

• Budeme vždy stát na  straně zájmů občanů Libereckého kraje, 
stejně jako v případě rozšíření těžby v polském dole Turow nebo 
pozemkových náhrad Polsku. 

Odpovědný Liberecký kraj
• Budeme pokračovat ve snižování zděděného dluhu kraje, který se nám, jako dobrým hospodářům, podařilo 

za pouhé tři roky 2013–2015 snížit o 400 milionů korun, tedy více než o třetinu. 
• Peníze ušetřené centrálními nákupy, elektronickými aukcemi, komoditní burzou použijeme na  investice 

do krajských silnic, středních škol, nemocnic, sociálních ústavů a regionálních muzeí. 
• Pro další provozní úspory budeme využívat moderní technologie a nástroje. Kraj a  jeho organizace jsme 

naučili využívat elektronické aukce, komoditní burzu, centrální nákupy. 
• Nepřestaneme hledat cesty k úsporám, které ale nesmí snižovat kvalitu a dostupnost veřejných služeb. 
• Pro zajištění potřebných investic budeme hledat finanční podporu i z jiných zdrojů. V posledních čtyřech 

letech jsme byli v tomto ohledu mimořádně úspěšní (1,5 mld. korun). 
• I nadále budeme zveřejňovat smlouvy, faktury a objednávky, tak jako to děláme od  roku 2013. Budeme 

využívat transparentní účet, kde jsou veřejné peníze pod kontrolou občanů. 
• I v dalším volebním období budeme pokračovat v on-line záznamu ze zasedání, zveřejňování bodů k jednání, 

jmenovitého hlasování. 
• Veřejné zakázky budeme zadávat s přidanou hodnotou pro region (např. podmínka zaměstnání místních, ekologie).

Vzkvétající Liberecký kraj
• Díky dobrým výsledkům hospodaření plánujeme investice do krajských silnic, středních škol, nemocnic, 

sociálních ústavů a kulturních zařízení ve výši 6 mld. korun (za tři roky 2013–2015 to bylo 5,14 mld. korun). 
• Budeme pokračovat v investici II. etapy modernizace Severočeského muzea v Liberci v celkové výši 150 mil. korun. 
• Vybudujeme expozici horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově. 
• Budeme pokračovat v podpoře kulturních akcí, činnosti regionálních divadel, ale i malých vesnických knihoven. 
• Zahájíme kroky k rekonstrukci národní kulturní památky horského vysílače a Hotelu Ještěd a připravíme jej 

k zápisu na seznam kulturního dědictví UNESCO. 
• Pomůžeme při záchraně významných památek stejně, jak jsme to již dokázali v případě unikátního mostu 

v Bystré nad Jizerou nebo výtopny v Kořenově. 
• Budeme partnery majitelů památek při jejich obnově, stejně jako při obnově zámku Svijany s archeologickou expozicí. 
• Dále zlepšíme propagaci kraje směrem k českým i zahraničním návštěvníkům v nejrůznějších formách. 
• Budeme pokračovat v přípravě a realizaci projektů: Hřebenovka (pokračování projektu), Ještěd ve filmu, Po sto-

pách skleněné krásy, Za společným dědictví na kole a pěšky, Pískovcová skalní města – společné bohatství atd. 
• Budeme i nadále podporovat rozvoj sportu a cestovního ruchu. 

Solidární Liberecký kraj
• Poskytovatelé sociálních služeb budou i nadále našimi partnery, a  to bez ohledu na to, zda jde o krajské, 

obecní, městské, neziskové, církevní nebo soukromé organizace. 
• Zajistíme financování sociálních služeb tak, aby měli poskytovate-

lé jistotu finančních prostředků na několik let dopředu. 
• Budeme i nadále podporovat Hospic svaté Zdislavy a jeho činnost. 
• Vybudujeme nové objekty pro klienty sociálních služeb v Raspe-

navě, Nové Vsi u Liberce, Jablonci nad Nisou a Jestřebí. 
• Zaměříme se na projekty, které přispějí k rozšíření nabídky služeb 

pro rodiny s dětmi. 
• Podpoříme práci odborných koordinátorů ve vyloučených lokali-

tách, a to vždy ve spolupráci s obcemi a městy. 
• Podpoříme finančně větší počet zaměstnanců sociálních služeb 

pro kvalitní pomoc klientům. 
• Podpoříme programy v oblasti protidrogové prevence.

Spolupracující Liberecký kraj
• Občané, neziskové organizace, města, obce, zaměstnavatelé a firmy jsou našimi rovnocennými partnery. 
• Pomůžeme zapojit obce a města do výhodných centrálních náku-

pů služeb (plyn, elektřina, telekomunikační služby a podobně). 
• Do práce Ekonomické rady Libereckého kraje znovu zapojíme úspěš-

né podnikatele, lidi, za kterými jsou vidět výsledky dlouhodobé prá-
ce, s cílem získat nezávislý pohled na rozhodování v našem kraji. 

• Poskytneme poradenství, servis a zázemí v oblasti vzdělávání pro 
města, obce, firmy, neziskové organizace. 

• Nadále budeme systematicky podporovat oblast sportu minimální část-
kou 30 mil. korun ročně jako investici do aktivních občanů a dětí, spor-
tovišť, významných akcí, které přivedou další návštěvníky do kraje. 

• Zajistíme finanční podporu významných sportovních, kulturních 
a společenských akcí tak, aby měli pořadatelé jistotu finančních 
prostředků na několik let dopředu.

Čistý Liberecký kraj
• Budeme pokračovat v odstraňování ekologických zátěží v  kraji, navážeme na úspěšně dokončený projekt 

likvidace nelegálních odpadů na Bulovce. 
• Podpoříme ekologickou výchovu mládeže i dospělých v souladu s Akčním plánem ekologické výchovy. 
• Zaměříme se na osvětu v oblasti alternativních způsobů dopravy, užívání elektrokol a elektromobilů. 
• Podpoříme separaci odpadů a šetření s energiemi. 
• Připravíme odtokové studie pro možná protipovodňová opatření na Lužické Nise a  Jeřici. 
• Ve spolupráci se zemědělci a výrobci potravin budeme dále propagovat regionální potraviny a výrobky. 
• Podpoříme přípravu opatření, které zajistí pitnou vodu obyvatelům pohraničí, ohroženého rozšířením těžby 

v polském hnědouhelném dole Turów. 
• Lokalitu bývalého vojenského prostoru Ralsko chceme využít postupně, a to především pro přírodu nezatě-

žující turistiku. Budeme pokračovat v likvidaci zbytků budov, které v prostoru zanechala sovětská armáda. 
• Budeme pokračovat v ochraně a revitalizaci 33 maloplošných chráněných území v Libereckém kraji, alejí 

a vodních ploch.

Zdravý Liberecký kraj
• Budeme nadále modernizovat Krajskou nemocnici v Liberci včetně nemocnice v Turnově. Z krajského roz-

počtu jsme zajistili financování většiny této potřebné investice, tedy 1 miliardu korun do roku 2035. 
• Zajistíme financování investic do nemocnice v České Lípě ve výši 

nejméně 150 mil. korun v příštích pěti letech. 
• Podpoříme specializované pracoviště chirurgie ruky ve Vysokém n. Jiz. 
• Zachováme dostupnou zubní a  lékařskou pohotovostní službu 

dostupnou v rozumných dojezdových časech. 
• Podpoříme města a obce v jednáních se zdravotními pojišťovnami 

při získávání praktických lékařů, zubařů a odborných lékařů. 
• Prověříme možnost výstavby nové budovy pro střední zdravotnic-

kou školu v Libereckém kraji a podpoříme její širší spolupráci s ne-
mocnicemi v Libereckém kraji a s Technickou univerzitou Liberec. 

• Budeme pokračovat v rekonstrukci a opravách areálu Léčebny re-
spiračních nemocí ve Cvikově.

NÁŠ KRAJ, 
NÁŠ DOMOV,
NÁŠ PLÁN

Volební program popisuje naše cíle v jed-
notlivých oblastech života obyvatel našeho 
kraje, návrhy řešení problémů, se kterými se 
potkáváte, a jasné závazky vůči obyvatelům 
kraje. Volební program je naším plánem 
pro Liberecký kraj do roku 2020. Takový 
chceme náš kraj mít za čtyři roky a jsme při-
praveni na tom spolupracovat nejenom se 
starostkami a starosty měst a obcí, ale také 
s vámi ve všech částech našeho kraje.

Volební 
program hnutí 
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pro Liberecký 

kraj


