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NÁŠ KRAJ
JAKO BEZPEČNÝ
OSTROV

83
VOLTE ČÍSLO:

KRAJ PODPORUJE VŠECHNY SPORTY
Pravidelné dotace do sportu se za poslední čtyři roky několikanásobně zvýšily. Peníze jdou hlavně na sportování dětí,
mládeže a veřejnosti.
Asi málokdo by měl chuť odporovat tvrzení, že sport má blahodárné
účinky na tělo, duši a v konečném
důsledku i na hospodářskou kondici
kraje, kterému může přivést aktivní návštěvníky. Před pár lety to ale
vypadalo, že je to každému jedno.
Sportovní kluby se potýkaly s nedostatkem peněz a nakonec i zájmu, trenéři dotovali sport vlastním
volným časem. Titulky novin hlá-

saly: „Na sport v Libereckém kraji
chybí peníze, oddíly jsou v krizi“
(i-noviny, 3. 3. 2010)
Vyhnali sportovního medvěda
Dnes už takové stížnosti nezaznívají. Naopak, sportu v kraji se
nebývale daří. Navzdory tomu,
že stát zatím tápe v otázkách, jak
koncepčně a smysluplně sport
podporovat. Liberecký kraj v čele

KRAJSKÉ
A SENÁTNÍ
VOLBY
se uskuteční
7. a 8. října 2016

se Starosty pro Liberecký kraj
na to šel po svém, vytvořil si vlastní strategii:
„Dotace do sportu měly poměrně
razantní vývoj s příchodem Starostů pro Liberecký kraj,“ pochvaluje
si Vladimír Boháč, předseda krajské organizace ČUS. Vysvětluje, že
se zásadně změnil způsob podpory
sportu – už dávno není pravda,
že by kraj podporoval jen velké
sportovní kluby. Naopak, zacíleno
je na děti a mládež, malé sportovní kluby a infrastrukturu. Vedení
kraje už neporcuje „sportovního
medvěda“, jak bylo dříve zvykem.
Větší část prostředků vyčleněných
na sportování Liberecka je určena
každému, kdo se o ně rozhodne
ucházet skrze projekty. Ta menší
je rozdělována mezi zajímavé, reprezentativní a zpravidla tradiční
a významné akce Libereckého
kraje, jako je například Jizerská
50, Memoriál Ludvíka Daňka,
MS v letech na lyžích a podobně.
Z těchto prostředků jsou rovněž
podporovány sportovní areály jako
klasický areál Harrachov, nebo
areál Hraběnka v Jilemnici a také
sportovní reprezentace kraje.
Řečí čísel
Nebývají moc zajímavé, ale pro
příjemce životně důležité. Řeč je
o přesných částkách, plynoucích

do sportu. Vloni byl podpořen celkovou částkou přesahující 55 milionů korun. Z toho bylo přes 36
milionů vyplaceno dotačním fondem na 560 projektů a do programu na podporu sportovní činnosti
dětí a mládeže. Za povšimnutí stojí,
že do významných klubů a reprezentace putovaly 2 750 000 korun,
tedy pouze přibližně 5 % finančních
prostředků.
Pro rok 2016 bylo v rozpočtu Libereckého kraje na sport připraveno
na 64,7 milionů korun. Opět jsou
určeny mimo jiné také na úpravu
Jizerské, Krkonošské a Lužickohorské magistrály, na filmový festival
Sport film, na anketu Sportovec Libereckého kraje či na Humanitární
podporu Nadačního fondu severočeských olympioniků.
Budoucnost ve volebních urnách
Co kraj sportu věnuje, sport kraji
vrací. „Liberecký kraj je ve sportu úspěšný, ať už se podíváme
na výsledky v olympiádách dětí
a mládeže, nebo v nedávné době
na vrcholový hokej či volejbal,“ je si
vědom ekonomický náměstek Marek Pieter. Rád by na sport nacházel
a dával peníze i v příštích letech, to
už ale bude záležet také na voličích.
Na podzim totiž vláda sportu nakloněných Starostů pro Liberecký
kraj (prozatím) končí.

Krajské volby jsou za dveřmi a z plakátů nás zdraví lidé, kteří v kraji ani
nežijí ani nepodnikají. Zato dobře vědí, jak to tady máme dělat, a neváhají nám z Prahy dobře a skoro zadarmo poradit. Jedni zajišťují naši
bezpečnost koaliční rvačkou o speciální policejní útvary a jejich velení.
Jiní lídři zase hodlají bojovat proti migraci a diktátu z Bruselu. Všichni
využívají naše oprávněné obavy. Až budeme mít opravdu velký strach,
kývneme jim na všechno, jen ať nás ochrání...
Ne, nebudu zlehčovat teroristické útoky v Evropě, dění v Turecku a migrační krizi, kterou evropské elity příliš nezvládají. Rád bych, aby moje
děti nedorostly do světa, ve kterém jsou bezpečnostní rámy v každém
obchodním centru a po ulicích se pohybují uvědomělí vyzbrojení občané – nedej bože s nějakou páskou na ruce, nedobré zkušenosti z historie
s tím u nás taky máme.
Bezpečnostní situace v Evropě není dobrá. Otevřená náruč především
Německa a nekontrolovaný příliv uprchlíků znamená zvýšení bezpečnostního rizika. Vytvoření uzavřených komunit kolem extremistických
islamistů uprostřed evropských velkoměst přitom není otázkou posledního roku. V posledním roce se ale mezi statisíci uprchlíků, kteří
utíkají před občanskou válkou ve svých zemích, dostalo do Evropy také
mnoho lidí, o kterých vlastně nic nevíme. Řada z nich bohužel nepřišla
nejspíš za bezpečím, ale s cílem pomstít se nevěřícím a vyvolávat strach.
Obrana proti odhodlaným jednotlivcům nebo malým skupinkám, které navíc pohrdají naší kulturou, není vůbec jednoduchá.
Jestli chceme udržet svobody a práva jednotlivců, které Evropa buduje celou svoji moderní historii, musí zřetelně zaznít, že všichni nově
příchozí musí respektovat pravidla zemí, do kterých přicházejí, včetně
kulturních zvyklostí. Není možné zároveň pomáhat a zároveň být vystaveni útokům na principy společenství, ve kterém žijeme. V naší zemi
platí naše pravidla…
Na principy společnosti neútočí jen teroristé. Na vlně strachu se vezou
i mnohé tváře z předvolebních bilboardů. Slibují bezpečnost a ochranu
a přitom dobře vědí, že hejtman, radní, zastupitelé a kraj obecně nejsou
těmi, kdo nastavují národní politiku, řídí policii a určují pravidla třeba
pro příchod cizinců do země.
Nechci slibovat věci, které neumím zařídit, ale od vlády budu jako
hejtman požadovat navýšení počtu policistů v Libereckém kraji jako
příhraničním regionu a také zpracování krizových plánů, které umožní
zavedení okamžité kontroly státních hranic pro případ mimořádných
událostí především u našich německých sousedů.
To, co naopak kraj dělat může a co dlouhodobě dělá, je podpora
všech složek integrovaného záchranného systému, od policie, zdravotní záchranné služby až po profesionální a dobrovolné hasiče. Vedle nich se o bezpečnost svých sousedů starají starostky a starostové
215 měst a obcí. Řada z nich svoje schopnosti prokázala při řešení
mimořádných situací jako byly povodně, větrné kalamity nebo další
mimořádné události.
Tohle jako Starostové opravdu umíme a chceme pro ochranu obyvatel
našeho kraje vynaložit ještě větší úsilí. Na úrovni obcí, měst i kraje se
budeme dál snažit vybudovat ostrov bezpečí a obyvatelé kraje si zároveň
mohou být jisti tím, že se starostky a starostové budou v případě jakéhokoli neštěstí nebo mimořádné události starat o jejich bezpečí přímo
na místě a tam, kde bude potřeba.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
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Staráme se o náš kraj
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Nová tvář a moderní
přístroje pro českolipskou nemocnici

byl zateplen a nemocnice, poliklinika a dětský pavilon
dostaly novou fasádu. Pro příštích pět let Liberecký kraj
do rozpočtu plánuje dalších 150 milionů korun na potřebné a nutné investice do modernizace především přístrojového vybavení. Nemocnice, lékaři, sestry a hlavně
pacienti na Českolipsku další investice potřebují.
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Snížení krajského dluhu
o 400 milionů korun
Vedení kraje se daří investovat i šetřit. I když investice
dosáhly vloni vůbec nejvyšších čísel v historii, krajské hospodaření skončilo přebytkem. Úspory se daří
díky důslednému soutěžení, ale i využívání moderních prostředků – energie jsou například nakupovány na komoditní burze. Díky tomu dojde ke snížení
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začalo v červenci 2014. Poskytovatelem péče je Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s., v budově je 28 lůžek
v jednolůžkových pokojích ve dvou podlažích. Jsou
tu také kuchyň, šatna, prádelna, pokoje pro lékaře,
stážisty a rodinné příslušníky a původní kaple, která
se také dočkala rekonstrukce.

Nejlepší silnice
za poslední roky
Za poslední čtyři roky se podařilo výrazně zlepšit kvalitu silnic II. a III. tříd, klesl počet havarijních úseků
a naopak se zvýšil počet výborných. Zlepšuje se i stav
povrchů hlavních tahů silnic. Oproti předchozímu vedení Libereckého kraje nechává to současné před zahájením projekčních prací provést diagnostiku pozemní
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„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,“ uvedl při slavnostním přestřižení pásky hejtman
Martin Půta v lednu 2016. Budování hospice v budově bývalého kojeneckého ústavu a sirotčince v Liberci
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Nový hospic pro náš kraj
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krajského dluhu, který zanechalo předchozí vedení
kraje, o 400 milionů korun. Mimořádnou splátkou
ve výši 50 milionů korun o rok zkrátí splácení půlmiliardového dluhu, který si vzal kraj v roce 2010 na rekonstrukci mostů. Největší část zadlužení tvoří úvěr
750 milionů korun z roku 2006.
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logramů. Heliport je osazen celkem 44 světelnými
návěstidly, tvoří ho automaticky vyhřívaná železobetonová kruhová deska o průměru 30 metrů, která je
ocelovou lávkou spojena s pátým patrem pavilonu
chirurgických oborů. Ocelový skelet heliportu váží
230 tun, spojovací lávka dalších 31,5 tuny.

400

ili

m

o n ů k or

o

ice

m

Heliport jako maják
pro život
Jeden rok a jeden týden trvalo získání všech potřebných povolení k provozu atypického heliportu
v areálu Krajské nemocnice Liberec. Heliport je
ojedinělou, samostatně stojící, dvacet metrů vysokou stavbou, na kterou mohou dosednout i těžší
vrtulníky o celkové hmotnosti maximálně 6 400 ki-
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Českolipská nemocnice už potřebovala rekonstrukci
jako sůl. Zchátralé budovy se dočkaly výměny oken,
rekonstrukce a zateplení střech, důkladné obnovy balkonů v lůžkové části, došlo také na rekonstrukci výtahů,
střechy, modernizaci neurologie, nové přístroje na oddělení rentgenu a centrální výroby chladu. Obvodový plášť
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2014 tematickou výstavou českého i zahraničního současného umění na téma plavání a vztah člověka k vodnímu živlu. Povedená rekonstrukce přinesla lázním
– galerii ještě téhož roku Cenu doc. Ing. arch. Hubáčka dr. h. c. Stavba roku Libereckého kraje. Zájem o Galerii Lázně je vysoký, vloni ji navštívilo přes 42 tisíc lidí.
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Jedna z ikon Liberecka, bývalé městské lázně císaře
Františka Josefa I. z roku 1902, dostala nový kabát
i smysl. Dlouhou dobu chátrající budova se dočkala rekonstrukce. Přestavba na galerii trvala dva roky a podařila se díky spolupráci statutárního města Liberec a Libereckého kraje. Galerie slavnostně otevřela 28. února
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Z Galerie v Lázních by měl
radost i císař
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komunikace, na základě které projektant navrhne
technologii opravy. Přednost dáváme kompletní rekonstrukci silnic – včetně podloží a všech konstrukčních vrstev, což sice stojí více peněz, než nekonečné
každoroční záplatování rozbitých silnic, zvýší se však
celková kvalita a životnost.

Regionální občasník pro Liberecký kraj vydávaný Starosty pro Liberecký kraj
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Po čtyřech letech ve vedení kraje hnutí Starostové pro Liberecký kraj skládá účty. A je to radostná práce: co slíbili v minulých volbách, povedlo se jim téměř beze zbytku
splnit. Prosadili férové soutěže pod dohledem veřejnosti, čímž dosáhli výrazných úspor. Chtěli být vstřícní k občanům a zde jsou výsledky: Peníze zůstávají tam, kde jsou
potřeba, a to ve školách, nemocnicích a domovech důchodců. Byla navýšena podpora dobrovolným hasičům. Investuje se do zlepšování stavu škol, daří se udržet jejich
stávající množství. Slíbili, že nebudou kraj nadále zadlužovat, a povedlo se jim dluh snížit, i když investovali vůbec nejvíc. V neposlední řadě se podařilo odstranit
všechny škody způsobené povodní v roce 2010.
Všechno to, co hnutí Starostové pro Liberecký kraj dokázalo, je zároveň jeho novým volebním programem. Je potřeba věci zlepšovat, dotáhnout do konce a s nově nabytými zkušenostmi hledat ještě lepší řešení. Aby bylo bilancování za další čtyři roky opět radostné.

Historie pod novou střechou
Do stálých expozic, depozitářů i výstavních prostor
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě značně
zatékalo, však také budova bývalého augustiniánského
kláštera pochází z roku 1627. Liberecký kraj jako zřizovatel muzea se proto rozhodl přistoupit ke kompletní rekonstrukci střechy. Objekt získal novou střechu
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tovi ze všech stran, a dále nově koncipované uložení
fixačního materiálu či kyslíkových lahví. Čtyři sanity
jsou vybaveny speciálními nosítky pro převoz těžších
pacientů. Další čtyři vozidla typu Toyota Hilux pro
zásahy v horských oblastech pořídila záchranka z vlastních prostředků. Nová vozidla jsou vybavena tablety.
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Opravené silnice po povodních
Vloni v listopadu byly po více než pěti letech od povodní dokončeny veškeré opravy, které zapříčinila
velká voda z roku 2010. Hlavním důvodem, proč
se obyvatelé nových silnic dočkali až po tak dlouhé
době je to, že předchozí krajská sociálnědemokratická vláda vůbec nepožádala o státní dotaci na obno-
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Krajská záchranka má od listopadu 2015 nejmodernější vozy v republice. Liberecký kraj pořídil dvacet nových sanitních vozidel Mercedes Benz Sprinter. Hlavní
předností nových vozů je samozřejmě vybavení nejmodernějšími přístroji – defibrilátory, v příčné ose posuvným stolem nosítek, který umožňuje přístup k pacien-

m

Moderní auta
pro záchrannou službu
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a zčásti také opláštění, obnovena byla fasáda rajského
dvora, konventu a svatých schodů.
Ve stálých expozicích byly v rámci rekonstrukce objektu instalovány nové druhy živočichů a zkamenělin, vznikl i nový orientační systém a také interaktivní prvky pro oživení jednotlivých expozic.
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Jedním z rekonstruovaných mostů je i ten přes Jizeru
v Železném Brodě, jehož oprava byla velmi náročná,
trvala půl roku a byla dokončena v říjnu 2015. Původní most byl v havarijním stavu, na kterém se podepsala
i velká voda. Výrazně byly rozšířeny také chodníky. Rekonstrukce stála více než 24 miliony korun.
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S opravami silnic úzce souvisí i opravy mostů – ty jsou
v současné době na nejlepším hodnocení za existenci
kraje. Z celkových 653 jich je pouze devatenáct v nejhorším stavu a celkem 83 mostů má nejlepší známku.
V roce 2016 jsou naplánovány celoplošné opravy vozovek na devíti mostech ve všech částech kraje.
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Mosty do budoucnosti
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vu škod po povodni na polovinu potřebných akcí.
Největší a nejdražší z osmi liniových povodňových
akcí byla stavba II/290 Frýdlant – Bílý Potok. Práce
zahrnovaly obnovu osmi opěrných zdí, odvodnění,
obnovu dešťové kanalizace a opravu chodníků i silnic, po kterých dlouhodobě vedly objízdné trasy.

Kvalitní pomoc potřebným
Zdravotně postižené ženy z domova v Mařenicích
vyměnily unifikované ústavní prostředí za bydlení
rodinného typu v malých bytech, které jim umožní
vést podobný život, jako mají jejich zdraví vrstevníci.
Čtyři nové domy byly postaveny v rámci pilotního
projektu „Transformace pobytového zařízení“ ve Cvi-
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kově a v Novém Boru. Handicapované ženy už nebudou schovávány před veřejností, jako to bývalo zvykem za minulého režimu – domy jsou totiž záměrně
umístěny v centrech obcí tak, aby měly blízko na nákupy, k lékaři i za zábavou. Celkové náklady na domy,
včetně vybavení, dosahují téměř 55 milionů korun.

Lepší vlakové spojení
Dva nové přímé vlaky připravil Liberecký kraj pro
své obyvatele – ten první jezdí pravidelně od prosince
2015 z Liberce do Sklářské Poreby v Polsku. Přímá
jízdenka z Liberce do Sklářské Poreby stojí 90 korun,
cesta trvá necelé dvě hodiny. Přímé spojení se na trať
vrátilo zhruba po sedmdesáti letech. Díky moderniza-
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ci trati se nyní jezdí do Jablonce a Tanvaldu ve špičce
každých třicet minut. Další novinkou je přímý vlak
z Liberce k Máchovu jezeru v Doksech, který vozil
cestující celé léto každou sobotu a neděli.
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Od 1. 9. 2016
můžete každý všední den
navštívit naši kancelář v Liberci
na náměstí Dr. E. Beneše.

Hejtman Martin Půta

vás zve na zábavné setkání nejen se Starosty.
Fotokoutek, regionální dobroty, skákací hrad
a další překvapení.

PŘIJĎTE SE BAVIT se Starosty
Liberec

Náměstí
Dr. E. Beneše

13. 9. 2016
15.00 – 19.30 h

Turnov

Náměstí
Českého ráje

21. 9. 2016
15.00 – 19.30 h

Přijďte nám říct, co vás nejvíc
trápí. I na vašem názoru záleží.

Klaun Fíla
Taneční škola Ilma
Beatles revival (Turnov)
Sebastian

Klaun Fíla
Poledance
Apple Saxes
Exil 51
Pavel Callta

Podrobnosti najdete na
www.starostoveprolibereckykraj.cz

KRAJSKÉ A SENÁTNÍ
VOLBY
se uskuteční 7. a 8. října 2016

PŘIJEDEME ZA VÁMI!

Habartice
Pertoltice

Přesný rozpis setkání najdete na www.starostoveprolibereckykraj.cz!

Kunratice

Frýdlant

Heřmanice
Hejnice

Kamenický Šenov

Bílý Kostel nad Nisou

Prysk

Chrastava

Nový Bor

Stráž pod Ralskem

Česká Lípa

Žandov

Liberec

Jablonné v Podještědí

Skalice u České Lípy

Zákupy

Mimoň

Hamr na Jezeře

Janov nad Nisou

Vratislavice nad Nisou
Jablonec nad Nisou

Kořenov

Desná
Smržovka

Tanvald

Harrachov

Rokytnice nad Jizerou

Český Dub

Vysoké nad Jizerou
Hodkovice nad Mohelkou
Malá Skála
Železný Brod
Dubá

Doksy

Semily

Turnov

Jilemnice
Lomnice nad Popelkou

Občasník regionální politiky „Náš kraj – náš domov“ vydává politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj s cílem přiblížit společenské události a politický život široké veřejnosti.
č. 13 | vydáno v Liberci | září 2016 | Evidenční číslo: MK ČR E 20448 | občasník je šířen zdarma | www.starostoveprolibereckykraj.cz | e-mail: knopova.slk@centrum.cz
Vydavatel: Starostové pro Liberecký kraj, Turistická 197, Hrádek n. N., 463 34 | IČ: 71339485, číslo registrace MV: MV-26612-4/VS-2008

Studenec

Jsme na Facebooku!
Staňte se přáteli!

