
Jak jste to dokázal a co máte 
ještě v plánu? 
Říkali jsme si, že když se daří, ne-
budeme zlepšovat jenom náš ma-
jetek, ale budeme se snažit pomá-
hat i  všude po  kraji. Takže jsme 
letos poprvé podpořili i nemocni-
ci v  Jablonci nad Nisou částkou 
5 milionů, i když patří městu. Fi-
nanční prostředky jsme směrovali 
i do nemocnic v Lomnici nad Po-
pelkou a v Semilech, v budoucnu 
v tom chceme pokračovat. Pro zá-
chranku jsme už nakoupili nové 
vozy a vybavili jsme je, v Jablonci 
nad Nisou ale potřebujeme ještě 
udělat nové výjezdové stanoviště 
Zdravotnické záchranné služ-
by. Řešíme rovněž otázku areálu 
bývalé porodnice, kraj jako jeho 
vlastník chce najít nejlepší využití 
pro občany regionu. 

Hospodaření Libereckého kraje 
skončilo například v loňském 
roce přebytkem 700 milionů, 
krajský dluh se vám podařilo 

snížit o 400 milionů. Jak to 
pocítí běžný občan?
Díky dobrému hospodaření máme 
daleko víc peněz v dotačním fon-
du LK, což je velice podstatné 
a dotkne se to téměř každého. Ať 
už děti dává na  sport, protože 
dáváme na  mládežnického spor-
tování výrazně víc než dřív, ať má 
rád památky, ať to je včelař, zabývá 
se ochranou životního prostředí 
nebo  se stará o  handicapované. 
Vloni jsme ve spravedlivém dotač-
ním fondu rozdělili přes 100 mi-
lionů korun, v minulosti tam ani 
nemělo cenu podávat žádost. 

Kde je nejbolavější místo 
Jablonecka?
Z  mého  pohledu to je stav ko-
munikací. Zdědili jsme silnice 
od  státu bez vyřešení majetko-
vých vztahů, bez vyřešení � nan-
cování jejich oprav. To je pro nás 
důležitý úkol: chceme navrhnout 
novelu zákona o rozpočtovém ur-
čení daní. Jde o to, aby část výtěž-

ku spotřební daně z minerálních 
olejů, stejně jako u ostatních daní 
byla rozdělena mezi kraje, a  to 
na opravu krajských komunikací. 
Daň z  minerálních olejů je spo-
třební daň, která se platí z jedno-
ho litru benzínu nebo nafty. To 
platí každý při čepování.  A každý, 
kdo čepuje, také jede po  silnici. 
Takže já si myslím, že když někdo 
načepuje a odvede státu necelých 
13  korun na  litru na  dani, tak 
by se měla ta částka rozdělit po-
měrně tak jako ostatní daně. Pro 
Liberecký kraj by to znamenalo 
roční příjem 300 milionů korun. 

Přestěhoval jste se z Desné 
do Jablonce, co zde oceňujete?
Jizerské hory jsou jedinečný ta-
hák cestovního ruchu, zvláště pro 
rodinné dovolené. Máme úžasný 
potenciál na  zimu, na  běžecké 
areály, cyklostezky... Myslím, že 
cestovní ruch ještě nedokážeme 
tak dobře využít jako například 
v Rakousku či v jiných zemích.

A budou peníze na rozvoj ces-
tovního ruchu na Jablonecku?
Ony byly už  v  minulosti, bohu-
žel ale byly využity na  projekty, 
které pro mě postrádají smysl. Ať 
už je to stavba nějakého hotelu 
z dotací, což narušuje konkurenč-
ní prostředí, nebo zimní areály 
a sjezdovky tam, kde není sníh.
Naši snahu podporovat cestovní 
ruch už myslím poznali žadatelé 
v dotačním fondu –  že už to není 
o tom, kdo koho zná, ale už jsou 
dopředu známá kritéria té výzvy 
a  podmínky. Žadatelé buď do-
sáhnou potřebného počtu bodů 
a dotaci dostanou, nebo ne. 

UMÍME HOSPODAŘIT
A ROZUMNĚ ŠETŘÍME

Nestává se často, aby místo lamentací na nedostatek � nancí zaznělo uspokojivé konstatování, že jich je dost. Když to navíc tvrdí 
ekonomický náměstek hejtmana Libereckého kraje Marek Pieter, je to dobrá zpráva pro všechny jeho obyvatele. 

Vážení spoluobčané,
moje zamyšlení je spojeno s již čtrnáctiletým působením v politice. 
Od roku 2002 jsem zastupitelem a k tomu deset let v odpovědných 
funkcích, a tak si myslím, že mám potřebný přehled o dění v Libe-
reckém kraji i Jablonci nad Nisou, a můžu tak hodnotit a srovnávat. 
Proto prohlašuji, že se za sebe a za politické hnutí Starostové pro 
Liberecký kraj a také DOMOV nad Nisou v žádném případě ne-
musím stydět. Podařilo se mnoho věcí, které nebudu dál popisovat, 
protože by mi nestačila plocha občasníku. Jsou i věci, které se moc 
nepovedly anebo zůstaly nedořešené, ale těch je podstatně méně než 
těch předchozích. A tak se krátce pokusím popsat, co mě v politi-
ce, zejména té komunální, trápí nejvíce. Že mnoho z nás se nechá 
přesvědčit planými a hloupými hesly neustále nových a nových po-
pulistů, kteří přinášejí revoluční a okamžitá řešení, která zítra pro-
mění vodu ve  víno. Vysloví hesla, jejichž obsah žádné město ani 
kraj nemůže nikdy splnit (migrační politika, „krajpointy“, okamžité 
přidělení lékařů a sester do nemocnic), přisladí je vidinou, že v tom-
to státě je něco úplně zdarma (veškeré jízdné ve veřejné dopravě pro 
děti a seniory, odvoz rychlé záchranné služby) a postraší havarijním 
stavem úplně všeho, na co se podíváte. Potom se slepí mnoho díl-
čích problémů do  jednoho a ze lži se udělá obecná pravda, která 
se předkládá jako vlastní volební program. Těmto lidem bych rád 
připomněl moudrost Karla Čapka, který kdysi prohlásil, že kdyby 
každý z nás mluvil jen tehdy, když něco ví, bylo by v našem českém 
politickém lesíku nádherné ticho a konečně by bylo slyšet i něco 
jiného, třeba jen cinkot sklenic v hospodách.
Vážené voličky, vážení voliči, prosím, nenechte se zlákat smyšlenými 
výkřiky a bláboly. Jen poctivá a trpělivá práce přináší výsledky, žádné 
ovoce se nesbírá po výsadbě a hlavně v našem státě je možná mno-
ho byrokracie nebo špatných rozhodnutí, ale celkově nám všem není 
tak zle, jak z různých plátků a hlav „chytrých“ pisatelů vyznívá. Sku-
tečnost se však ošálit nedá, jen například: funkční a moderní hospic 
pro občany celého Libereckého kraje, � nanční podpora jablonecké 
nemocnice při výstavbě spojovacího krčku a doplnění přístrojového 
vybavení, oprava silnice z Bedřichova k Šámalově chatě v Jizerkách 
a ul. Želivského v Jablonci n. N., zateplení budovy střední praktické 
školy a připravená oprava fasády obchodní akademie v Jablonci nad 
Nisou. Copak to nejsou konkrétní výsledky naší práce? Proto prosím, 
odpovědně se zamyslete nad lidmi na kandidátkách. Promítněte si je-
jich profesní a občanský život a těm, kteří nikdy nezklamali ani lidsky 
ani profesně, dejte svůj hlas. Děkuji vám, že půjdete k volbám.

Nenechte se zlákat 
bláboly
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NÁŠ KRAJ NÁŠ 
DOMOV

Mgr. Petr Tulpa
člen Rady Libereckého kraje
resort zdravotnictví

83
VOLTE ČÍSLO:

Jaké projekty cestovního ruchu 
by chtěl nebo měl kraj v bu-
doucnu podporovat? 
Další sítě cyklostezek, zlepše-
ní značení, infrastrukturu ne-
boli zázemí podél tras.  Patří 
do  toho podle mě i  zvýšená 
podpora regionálních výrobců, 
protože místní produkty mo-
hou lákat návštěvníky, aby tu 
více utráceli. Pro návštěvníky 
je třeba připravit mokré i suché 
varianty, aby nepřijeli na jednu 

noc přespat, ale aby tady strávi-
li třeba týden.

Co jako „pokladník kraje“ po-
važujete za váš největší úspěch?
Že se nám podařilo nastavit dů-
věru mezi námi a řediteli  jednot-
livých příspěvkových organizací. 
A že hledáme společné cesty, jak 
si vzájemně snížit náklady. 

...POKRAČOVÁNÍ 
NA STRANĚ 4



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

KANDIDÁTI DO KRAJSKÝCH
Znáte nás z regionu

Má rád lidi, kteří dělají něco s  radostí 
a  zaujetím. Fandí těm, kteří se dokáží 
radovat z  maličkostí a  váží si přátelství. 
Rád se setkává s lidmi, kteří dokáží tvořit 
a nepoužívají na  svou práci alibi, že nic 
nejde. „Nejsem ten, co neustále kritizuje 
a bourá všechno to, co mu přijde do ces-
ty,“ říká učitel a politik  Petr Tulpa, kte-
rý už může hodnotit i práci na krajském 
zastupitelstvu: „Klady této práce jsou 
v tom, že se potom z podařených věcí ra-
dují všichni uživatelé, a  zápory, že to ti 
samí lidé nedávají najevo a výsledky práce 
jiných berou jako samozřejmost. Vadí mi, 

když jsou lidé zaslepení a nechtějí poslou-
chat pravdivé a někdy složité argumenty 
k vysvětlení. Ale jinak, pokud by člověk 
nevěřil v to, že se dá něco změnit, neměl 
by politiku dělat.“

Jak jste se do ní dostal vy?
Ukecala mě před patnácti lety paní kolegy-
ně Soňa Paukrtová. A já jsem měl pocit, že 
by se politika dala dělat lidským způsobem. 
Byl jsem nespokojen s tím, jak se prosazova-

Mám na co navázat

[14] Mgr. Petr Tulpa
58 let

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

la tehdejší ODS. Chtěl jsem jim dokázat, že 
to může jít i jinak, třeba i bez nich.

Vida, jde to... Co byste rád – v případě 
zvolení – vylepšoval dál?
Byl jsem ve funkci starosty i místostaros-
ty města a poté radní Libereckého kraje 
a všude tam jsem se věnoval nejvíc sociál-
ní oblasti, školství a později i zdravotnic-
tví. Myslím si, že zkušeností mám dosta-
tek a v těchto oblastech bych mohl velmi 
dobře navázat na dosavadní práci. A pri-
ority? Těch by bylo hodně. Ale rád bych 
byl, podobně jako v  případě hospice, 
u procesu modernizace krajské nemocni-
ce nebo u dalších změn v domovech pro 
osoby se zdravotním postižením (Jestřebí, 
Jablonec n. N.). Případně bych byl nad-
šen, kdyby se konečně započaly procesy 
oprav všech školských areálů, tedy opravy 
plotů, využití hřišť včetně dobudování 
jejich zázemí a tak dále. Práce je mnoho.

Jaké máte koníčky?
Mnoho toho není, ale rád plácám tenis, 
jezdím turisticky na kole, miluju setkává-
ní s přáteli u dobrého vína a kytary, jím 
rád a  je to na mě doufám znát, relaxuji 
u detektivek, u kterých potom nevěřím, 
že by se to takto mohlo stát. Pokud vyjde 
v  zimě počasí a  čas, rád si sjedu nějaký 
svah doma i za hranicemi. Sleduji spole-
čenské dění včetně pasivního sportu.

Eva Zbrojová je již osmnáct let členkou za-
stupitelstva města Harrachova, do kterého 
ji přivedla chuť aktivně ovlivňovat život 
ve  své obci. Baví ji, když se něco podaří. 
Opravit chodník, zrekonstruovat veřejné 
osvětlení, připravovat nové projekty, za-
teplit školku, plánovat budoucnost města. 
„To jsou klady naší práce a  všechny nás 
to nabíjí energií pro další činnost,“ troufá 
si mluvit i za ostatní starosty. „Tuto práci 
ale nemůže dělat nikdo, kdo si myslí, že 
sklidí vděk, protože naše rozhodování je 
vždy o tom, které řešení ze dvou možných 
je to méně špatné.“

O tom, čemu by se na v případě zvolení 
věnovala na krajské úrovni, má Eva Zbro-
jová zcela jasno:
„Mojí prioritou je cestovní ruch a  škol-
ství. Cestovní ruch je v našem kraji dů-
ležitým zdrojem příjmů obyvatelstva. 
Rekonstrukce a  opravy významných 
staveb v Libereckém kraji jsou potřebné 
a nutné, ať už se jedná o opravu horského 
hotelu na Ještědu nebo rekonstrukci jed-
noho z  pěti mamutích můstků pro lety 

My ženy neděláme ukvapené závěry
na  lyžích v  Harrachově. Tím, že rodina 
pana profesora Harcuby věnovala Libe-
reckému kraji unikátní roubenou cha-
lupu v Harrachově s původní brusírnou 
skla z  devatenáctého století, se otevírají 
další možnosti pro popularizaci sklář-
ských tradic v našem kraji.
Základní školy na  venkově a  v  příhrani-
čí se na  rozdíl od  měst potýkají s  nedo-
statkem žáků, takže zřizovatelé, což jsou 
města a  obce, musí do�nancovávat platy 
pedagogů. Přesto se všichni snažíme „své“ 
školy udržet v  provozu, protože víme, že 
bez základní školy chybí v obci jeden z nej-
důležitějších pilířů jejího života. Mělo by 
být i prioritou Libereckého kraje �nančně 
podpořit zachování škol v těchto oblastech, 
jinak hrozí, že se nám venkovské a příhra-
niční obce časem vylidní.“
Eva Zbrojová moc volného času nemá, ale 
když už, tak čte, chodí na houby, na kolo, 
na běžky... A nebo peče chleba. „Mám zá-
sobu kvásku a když se večer vrátím domů 
s plnou hlavou, jdu zadělat těsto na chleba. 
Teď právě začíná období švestek, tak vařím 
povidla,“ dělí se o netradiční recept na zvlá-
dání stresu. Ženské vlastnosti jí prý také 
pomáhají v práci: 
„Myslím, že my ženy máme výhodu 
v  tom, že se snažíme najít kompromis, 
umíme vyslechnout a neděláme ukvapené  
závěry,“ uzavírá starostka Harrachova.

[23] Eva Zbrojová
53 let

starostka Harrachova (od 2010), 
vdaná, 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 tři zastupitelé, 38 starostů, 
poslanec, senátor, dva krajští radní, dva náměstci hejtmana a hejtman. Kan-
didátka je podporována starosty a místostarosty ze 148 obcí Libereckého kraje. 
Představujeme kandidáty, které znáte ze svého okolí.

VOLEB 2016

Kandidatura janovského starosty je vyjá-
dřením podpory současnému vedení kra-
je – stávající hejtman Martin Půta je člo-
věk, který má jeho důvěru, a Starostové 
jsou podle Daniela Davida přínosem díky  
zkušenostem z  fungování měst a  obcí. 
Ostatně to je i jeho případ, jako starosta 
Janova nad Nisou má za  sebou několik 
úspěchů, které mu udělaly radost:
„Osobně si nejvíce cením úspěšného do-
končení �nančně nejnáročnějšího projek-
tu, tedy dobudování kanalizace v  centru 
obce a  napojení vodovodu na  úpravnu 
vody v Bedřichově, byť to přineslo i spous-
tu problémů, hlavně při stanovení ceny 
vodného a stočného pro občany obce. Ur-
čitě mám radost z toho, že se nám povedlo 
zateplit a  opravit budovy základní školy 
i  mateřské školky, postavit novou hasič-
skou zbrojnici, opravit několik kilometrů 

místních komunikací,“ vypočítává Dani-
el David, kterého do komunální politiky 
přivedla možnost pomoci při rozvoji obce. 
V případě volebního úspěchu by v kraj-
ském zastupitelstvu rád pomohl s rozvo-
jem cestovního ruchu. 
„Mimo jiné proto, že cestovní ruch je dů-
ležitou součástí naší obce a  již delší dobu 
se pohybuji v  turistickém regionu Jizerské 
hory. O  cestovním ruchu všichni mluví 
jako o  důležitém odvětví ekonomiky, ale 
když přijde řeč na  �nance do  cestovního 
ruchu, zpravidla je na jednom z posledních 
míst,“ vysvětluje starosta podhorské obce. 
Svou práci má velmi rád, což mu ale nebrá-
ní vidět její klady i zápory:
„Kladem práce starosty je práce s  lidmi. 
Mám možnost slyšet starosti obyčejných 
lidí, slyšet, co je trápí, a v mnoha případech 
mohu přispět k  vyřešení jejich problémů 

a starostí běžného života. Můžu se podílet 
na rozvoji místa, kde žiji a kde se cítím být 
doma. Je moc hezké, když opravíte silnici, 
která byla ve špatném stavu, opravíte fasádu 
na škole nebo školce a vidíte, že nový stav 
se lidem líbí a jsou hrdi na to, že i v jejich 
obci se dají věci udělat hezké,“ říká a do-
dává: „Pokud jsem řekl, že práce s lidmi je 
kladem práce starosty, musím konstatovat, 
že je i  jejím záporem. Nikdy nevyhovíte 
všem lidem a nejsložitější je vysvětlit, proč 
se opravila jiná silnice než ta, co vede k je-
jich nemovitosti. V daný okamžik je pro ka-
ždého občana nejdůležitější jeho problém, 
jiné jsou méně důležité nebo dokonce ne-
podstatné, a ne vždycky se povede vyřešit 
problém ke spokojenosti všech.“
Při řešení všech situací se Danielu Davi-
dovi prý osvědčila upřímnost, cílevědo-
most a schopnost naslouchat. 

Volný čas se snaží věnovat rodině. Rád si 
vyjede na horském kole, zahraje si basket-
bal nebo v zimě vyrazí na sjezdovky. Rád 
si přečte dobrou knihu a hlavu namáhá 
křížovkami. 

Práce s lidmi je kladem i záporem starostování

Co vás původně přivedlo do politiky? 
Když jsem vstupoval do  komunální po-
litiky, tak jsem byl členem výboru spor-
tovního klubu a spolupráce s městem se 
mi jevila logická. Nyní jsem v komunální 
politice již šestnáct let, takže krajské vol-
by jsou pro mě logickým pokračováním. 
Případné členství v  krajském zastupitel-
stvu beru jako spojení politiky na městě 
s  krajskou politikou. Krajské a  místní 
úkoly a  problémy jsou mnohdy natolik 
propojeny, že nejdou řešit odděleně. 

Můžete být konkrétní? Co je třeba 
dělat společně?

Týká se to například komunikací, zdra-
votní péče, dopravní obslužnosti a  dal-
ších problémů. Jestliže plánujete opravy 
komunikací ve vlastnictví města, tak mu-
síte přihlížet také k plánům kraje, protože 
je potřeba práce mnohdy koordinovat, 
aby byly smysluplné.

Co jsou klady a zápory práce starosty?
Je to práce s lidmi. Je pravda, že se často 
dostanete do situace, kdy polovina je spo-
kojena a druhá není. To ale patří k  této 
práci. Musíte se snažit získat maximum 
informací k  tomu, abyste byli   schopni 
rozhodnout tzv. „správně“.

Často je polovina spokojena a druhá polovina nespokojena

Do politiky vstoupil záhy po návratu ze 
studií na  vysoké škole – Fakulty tělesné 
výchovy a  sportu Univerzity Karlovy. 
Chtěl se totiž aktivně podílet na  rozvoji 
města, což činí dodnes. Teď by chtěl dění 
v  regionu ovlivňovat také z  pozice kraj-
ského zastupitele.   
„Jsem profesí učitel, takže bych se zabýval 
určitě školstvím a  sportem,“ představuje 
své vize. „Ve  sportu bych se chtěl zasa-
dit o  udržení množství �nančních pro-
středků, které kraj v letech 2015 a 2016 
do  této kapitoly rozdělil, a  pokusil se 
najít co nejjednoduší prokazování účel-
ného využití těchto prostředků. U  škol-
ství by mým hlavním cílem bylo koneč-
ně stabilizovat rozložení středních škol 
na  základě dostupnosti, podpořil bych 
zachování praktických škol a  víceletých 
gymnázií. I  když Liberecký kraj zvýšil 
�nance na  opravu silnic, stále nejsem 

spokojen s jejich stavem. A protože mám 
zájem o  zkvalitnění silniční sítě, zajímá  
mne i rezort dopravy.“
Vladimír Vyhnálek považuje za  svou 
přednost, že ho vždy bavilo „dělat něco 
pro lidi“. A  aby to nebyla jenom fráze, 
stvrzuje to příklady: 
„Před více než deseti lety jsem byl u zro-
du jedinečného závodu Pohár běžce 
Tanvaldu, Sportovního plesu, spolu-
organizuji překrásnou akci Tanvald-
ský svařák, jsem statutární zástupce TJ 
SEBA Tanvald, dvacet roků jsem půso-
bil jako trenér mládeže.“
Trenérství a práce ve školství jej hodně na-
učily: „Člověk musí reagovat na různé typy 
dětí, musí se snažit být maximálně objek-
tivní, nesmí se nechat ,vytočit´. A podobné 
je to s dospělými,“ směje se starosta, cykli-
sta a basketbalista Vyhnálek. Dobře ví, že 
tahle průprava se mu v politice hodí. 

Člověk se nesmí nechat vytočit

[16] Mgr. Daniel David
44 let

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

[19] Mgr. František Lu�nka
58 let

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

[25] Mgr. Vladimír Vyhnálek
50 let

starosta Tanvaldu (od 2014),
dvě děti

Jaké vlastnosti vám v tom pomáhají? 
Je to snaha hledání řešení v jakékoliv situ-
aci. Ale po dobré analýze problému a se-
známení se s problematikou. Myslím si, 
že nejsem kon�iktním člověkem a snažím 
se najít optimální řešení.

Jak relaxujete?
Snažím se odreagovat sportovní aktivi-
tou  – kolo, fotbálek, tenis. To mnohdy 
nedopadne tak, jak si člověk naplánuje. 
Pak ještě máme psa, se kterým se na pro-
cházku „musí“, i  když se někdy nechce. 
A pes je opravdu přítelem člověka. Zají-
mám se i o traktory – veterány.
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Jsme na Facebooku! 
Staňte se přáteli!

NÁŠ KRAJ, 
NÁŠ DOMOV,
NÁŠ PLÁN
Volební program popisuje naše cíle v jednotlivých 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 připraveni na tom spolupracovat 
nejenom se starostkami a starosty měst a obcí, ale také s vámi ve všech částech našeho kraje.

Volební 
program hnutí 

Starostové 
pro Liberecký 

kraj

Druhé největší město v kraji je pro mě důležitým centrem 
nejenom tradiční bižuterie a skla, mincovní městem, ale 
dnes také centrem průmyslovým a pro Liberecký kraj také 
centrem technického a uměleckého vzdělávání.

K citlivým tématům Jablonecka bude Liberecký kraj přistupovat 
jako doposud. Co to znamená? Budeme se rozhodovat po jedná-
ních a  konzultacích s  městem a  všemi důležitými partnery. Pří-
klad? Kauza porodnice, kterou jsme nakonec naštěstí neprodali, 
přestože prodej byl již připraven našimi předchůdci. Z porodnice 
dnes mohla být nějaká ubytovna. Záměr stěhování České mincov-
ny na pozemky bývalé porodnice nakonec nevyšel, ale kraj bude 
s městem dál vyjednávat, dokud nenajdeme řešení, které bude vy-
hovovat městu a sloužit Jablonečanům. Často je lepší hned maje-
tek neprodávat a počkat dalších pět roků, než ho prodat špatně. 
Špatně prodaných státních nebo městských objektů jsou v České 
republice stovky a není důvod, aby bývalá jablonecká porodnice 
skončila jako položka v tomhle smutném seznamu.
Podporuji všechny jablonecké školy, které máme. Jsem dlou-
holetým zastáncem malých škol a  jsem rád, že se po  dlouhém 
úsilí a mnoha jednáních podařilo vyřešit budoucnost Gymnázia 
U  Balvanu a  navýšit v  něm počet žáků. Rodiče i  děti by měli 
mít možnost si vybrat. V Jablonci bude také centrum odborné-
ho vzdělávání pro technické obory, které opravdu potřebujeme. 
A investic se dočkají také obchodní akademie a jablonecká šper-
kárna. Stejně tak jsem připraven podpořit záměr pana Dalibora 
Dědka a společnosti Jablotron na vznik nové elitní elektrotech-
nické školy. V dobrém technickém vzdělání vidím velký potenci-
ál pro průmysl a výzkum v našem regionu.
Liberecký kraj bude i nadále � nančně podporovat meziměstskou 
tramvaj z Jablonce do Liberce a mám radost, že oprava železniční 
trati umožnila zavést 30minutové intervaly pro vlakové spoje-
ní mezi dvěma největšími městy v kraji. Stejně jako vy se těším 
na dokončení kunratické spojky a konec objízdných tras, v bu-
doucnu jsem připraven podpořit takové řešení dopravy v Jablon-
ci, které město vybere a zahrne do svého územního plánu.
V dalších čtyřech letech bychom chtěli podporovat také městské 
nemocnice, jako je ta jablonecká. Už letos se nám poprvé poved-
lo podpořit � nančně stavbu propojovacích krčků mezi pavilony. 
Jablonecká nemocnice je pro mě příkladem dobré spolupráce 
mezi nemocnicemi a  rád bych, aby podobně dobře spolupra-
covala v  rámci Aliance krajských nemocnic Krajská nemocnice 
Liberec s ostatními nemocnicemi v kraji.
A  zapomenout nechci a  nemohu na  podporu kultury a  sportu 
a  také turistického ruchu. Jablonec je jednou z  bran do  Jizer-
ských hor, rád do něho jezdím a už dlouho plánuji odpočinko-
vé odpoledne u  výjimečné jablonecké přehrady. V  předvolební 
kampani mi to letos už nevyjde, budu se proto těšit na příští léto.

Co může kraj 
udělat pro Jablonec 
nad Nisou?

Martin Půta
hejtman, 
lídr kandidátky SLK

KRAJSKÉ 
A SENÁTNÍ 

VOLBY 
7. a 8. 10. 2016

NÁŠ PLÁN PRO JABLONECKO

PODPOŘÍME FINANČNĚ REÁLNÉ INVESTICE DO JABLONECKÉ NEMOCNICE

POSTARÁME SE O SMYSLUPLNÉ VYUŽITÍ AREÁLU BÝVALÉ PORODNICE V JABLONCI NAD NISOU

NAHRADÍME BUDOVU PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ERBENOVĚ ULICI 
V JABLONECKÝCH PASEKÁCH NOVÝM DŮSTOJNÝM DOMOVEM BEZ BARIÉR

ZLEPŠÍME PODMÍNKY PRO PRÁCI LÉKAŘŮ A ZÁCHRANÁŘŮ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY 
V JABLONCI NAD NISOU PŘEVEDENÍM DO MODERNÍCH PROSTOR SILNIC LK

PODPOŘÍME VÝZNAMNÉ A TRADIČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE NA JABLONECKU 
(Jizerská 50, Křehká krása aj.)

PODPOŘÍME ZLEPŠENÍ STAVU VEŘEJNÝCH SPORTOVIŠŤ 
(např. vybudujeme zázemí pro sportování veřejnosti u venkovního hřiště Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou)

BUDEME PROSAZOVAT DALŠÍ INVESTICE DO STŘEDNÍCH ŠKOL NA JABLONECKU 
(v nejbližší době oprava fasády budovy VOŠMO a Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou) 

ZAJISTÍME VÍCE PENĚZ NA OPRAVY A REKONSTRUKCE KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ NA JABLONECKU

ZLEPŠÍME A ZKVALITNÍME DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST NA JABLONECKU

Třeba nákup elektřiny a  plynu 
na komoditní burze pro nás zna-
menal celkovou úsporu 154 mili-
onů  korun.
Že se mi podařilo ukočírovat re-
kordní investice za to období, bez 
toho, abychom si vzali úvěr. Na-
opak jsme o  400 milionů snížili 
krajský dluh. To je nádhera, kéž  
by se takhle dařilo dál. No a pak 
je to stavba hospice. 

Proč zrovna ta?
Pokud důstojně přicházíme 
na  svět, v hezkých porodních sá-
lech, tak bychom měli i  ve  stej-
ném prostředí z  tohoto  světa 
odcházet. Je to smutná záležitost, 
nicméně potřebná, a  já mám ze 
všech věcí největší radost právě 
z  toho, že jsme hospic dotáhli. 
Navíc se při této investici poda-
řilo vyřešit i  další opuštěný ob-
jekt v  Liberci. Samozřejmě, kdy-
bychom ho zbourali a  postavili 
na zelené louce nějakou krabici, je 
to vždycky nejlevnější. Ale jak by 

to potom vypadalo? To už by tady 
nestály zámky, secesní vily, nic. 

Nebyla chyba jet s jabloneckými 
fotbalisty do Amsterdamu? Mno-
zí vám to vyčítají. 
Všude ve  světě je standardní, že 
v  každé delegaci jakéhokoli klubu 
jezdí ministři. Bylo to vidět, když 
přijel Ajax Amsterdam sem. Byli 
tam ministři, členové hospodářské 
komory... protože je to příležitost 
setkat se s druhou stranou a nalézt 
nějaké kontrakty. Bohužel chápu, že 
ta forma sdělení nebyla úplně šťast-

ná. Vrátit zpátky to nemůžu, můžu 
se leda ponaučit do budoucna.      

Proč znovu kandidujete?
Práce mě baví, naplňuje, je tu skvě-
lý kolektiv  i  odborníci. Pokud 
mám mluvit za  sebe – záleží mi 
na tom, kde budou vyrůstat moje 
děti, proto jsem vstupoval do lokál-
ní politiky. Nejdříve ve městě a pak 
i na kraji. Protože na městě člověk 
zjistí, že z pozice kraje lze udělat pro 
občany i  pro obce mnohem více. 
Proto jsme se vydali na tu cestu a já 
jsem rád, že můžu jít v čele. 

UMÍME HOSPODAŘIT
...POKRAČOVÁNÍ 

ZE STRANY 1

NÁŠ PLÁN PRO LIBERECKÝ KRAJ

DALŠÍ INVESTICE DO KRAJSKÝCH SILNIC

UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ NEMOCNIC A DOSTUPNÉ ZDRAVOTNICKÉ PÉČE PRO VŠECHNY OBYVATELE

MAXIMÁLNÍ PODPORA HASIČŮ A SLOŽEK ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

ZACHOVÁNÍ VŠECH FUNGUJÍCÍCH STŘEDNÍCH ŠKOL A ZLEPŠENÍ JEJICH VYBAVENÍ

DOTAČNÍ PODPORA VENKOVA, SPORTU, KULTURY A NEZISKOVÉHO SEKTORU

PODPORA A ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

ODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ KRAJE, OTEVŘENÁ A VSTŘÍCNÁ SPRÁVA KRAJE

OBCE, MĚSTA, NEZISKOVÉ ORGANIZACE, ZAMĚSTNAVATELÉ A FIRMY JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÝMI 
A ROVNOCENNÝMI PARTNERY

KVALITNÍ VEŘEJNÁ DOPRAVA NEJEN PRO VELKÁ MĚSTA


