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Nevzdávám to

NA VÝSLEDKU VOLEB
ZÁVISÍ OSUD NEMOCNICE
rozhovor s Martinem Půtou

Hejtman Martin Půta chce pro Českolipsko
opravené silnice a důvěryhodnou nemocnici.
S ní dokonce spojuje i svou kandidaturu, když říká,
že její osud se bude odvíjet od volebních výsledků.
Jak přesně to myslíte?
V tuto chvíli nemocnici kraj stoprocentně vlastní. Více než rok
jsme na kraji vyjednávali vstup
města Česká Lípa jako dalšího
vlastníka nemocnice. Českolipští zastupitelé se na konci června
rozhodli, že do tak zásadního rozhodnutí by měli promluvit obyvatelé města. Proto město v termínu
krajských voleb slíbilo uspořádat
anketu, kde by obyvatelé města
měli vyjádřit svůj názor, jestli se
město má v nemocnici angažovat.
Chtěl bych Českolipany požádat,
aby přišli o budoucnosti Nemocnice s poliklinikou rozhodnout.
Nejen do ankety, ale především
hlasováním v krajských volbách.
Co jim vlastně nabízíte?
Je důležité, aby chod nemocnice
město ovlivňovalo. Myslím, že
nabídka kraje, aby se na rozhodování o nemocnici, rozsahu a kvalitě poskytované péče podílely

společně kraj a město, je velice
korektní. Kraj se nechce zbavit
svojí odpovědnosti, chceme mít
v nemocnici i dál většinový podíl.
Budu ale rád, když město Česká
Lípa bude mít na nemocnici a její
fungování vliv a s tím spojenou
odpovědnost vlastníka za rozhodování. Chceme, aby město a kraj
společně mluvily do toho, jaké
obory mají v nemocnici být, jak
bude vypadat její vedení, do čeho
se bude investovat. Mým cílem je
také vylepšit jméno nemocnice.
Kraj ale do nemocnice v poslední době hodně investoval...
Jako vlastník jsme do nemocnice v posledních čtyřech letech
investovali zhruba 250 milionů
korun, další investice v této výši
se připravují na další období. To,
že byla Českolipská nemocnice
za minulých vlád dlouhodobě
podinvestována, ví každý, stejně
jako to, že má konečně novou fa-

sádu a vyměněná okna a že s rentgenovými snímky se už neběhá
po chodbách. Začala také výměna
výtahů a dětské oddělení prošlo
kompletní rekonstrukcí. Naším
cílem jsou spokojení lékaři, zdravotní sestry a další personál, který
nejvíc ovlivňuje vztah pacientů
k nemocnice a představují její
největší bohatství.
Kam by měla nemocnice směřovat, jaká je vaše vize?
Aby to byla nemocnice moderní
nejen co se týká vnějšího vzhledu, ale i co do vybavení. Rádi
bychom ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec vrátili
do České Lípy některé obory,
které tam zanikly, například
ORL, připravuje se třeba nákup
magnetické rezonance. Většinu
běžné péče musí pacient získat
doma v České Lípě a až pro tu
specializovanou by měl jet do Liberce. Ekonomická stabilizace
nemocnice se povedla, nemocnice je v zisku, teď je třeba rozvíjet nabídku pro pacienty, obrat
nemocnice a pracovat na jejím
dobrém jméně.

A to by nešlo, pokud by
nemocnice zůstala v majetku
kraje?
To by možná šlo. Ale já si prostě
myslím, že vliv města je při řízení
nemocnice důležitý. Srovnám to
s jabloneckou nemocnicí, kterou město Jablonec nad Nisou
stoprocentně ovládá a financuje a která je ve skvělé kondici,
jak technicky, tak svojí pověstí.
Za posledních dvacet let se město
Jablonec dokázalo o svoji nemocnici postarat lépe, než kraj o tu
českolipskou. Protože to není jenom o penězích, ale i o nastavení
vztahů město–nemocnice.
Není to tak, že se kraj chce zbavit zátěže v podobě nemocnice?
Ne, my chceme zůstat většinovým vlastníkem, máme schválených dalších 150 milionů na rekonstrukce z rozpočtu kraje,
investice jsou v tuto chvíli naplánované a nemocnice sama získala pro příští roky 185 milionů
korun z evropskych fondů právě
na podporu nového vybavení.
Spíš je to nabídka, aby město
mohlo do fungování nemocnice

Doprava na Českolipsku je téma, které je stále žhavé.
Za jeden z největších problémů našeho regionu považuji dopravní
situaci na silnicích I/9, I/13 a II/262, kde doprava dlouhodobě kolabuje. Situaci by měl vyřešit západní obchvat České Lípy, který by
odvedl tranzitní dopravu z jedné z nejpřetíženějších dopravních tepen
v zemi – na silnici mezi Českou Lípou a Novým Borem.
Je to ale nekonečné téma – evergreen, který už několikrát byl těsně
před zahájením, ale nakonec bublina splaskla a zase nic: „řidiči, jen
tak se nedočkáš“.
Ani situace v roce 2016 není příliš optimistická. Stavba totiž nedostala vládní výjimku a bude se muset opakovat posouzení vlivu
na životní prostředí, tzv. EIA. A to je běh na opravdu dlouhou
trať. Projekt se posunul – a tím i prodražil – nejméně o deset
let. Malér s posudky EIA (ty staré s novým zákonem ztratily platnost) se přitom týká přibližně stovky dopravních staveb v Česku.
Tím se dlouhodobě připravované projekty vrací na začátek. Rozdíl
mezi prací kraje a odpovědných ministerstev je evidentní. Kdyby
stejným způsobem postupoval kraj, tak by po povodních nebyla
dosud opravena ani jedna komunikace.
Je čas se důrazně ozvat. Nevzdávat to. Využít všechny možnosti,
které máme. Je třeba jednat, ne jenom mluvit. Připravil jsem petici,
v níž společně s petičním výborem žádáme kompetentní ministerstva o urychlené řešení situace a zahájení přípravy stavby západního
obchvatu České Lípy. Petice je možno podepsat na Obecním úřadu
v Okrouhlé a v dalších městech a obcích regionu, kterých se současná
kolabující dopravní situace týká.

Jiří Vosecký
senátor za Českolipsko

víc mluvit a byla to pro vedení
města ta jejich nemocnice...
Nesebere to České Lípě peníze
na něco jiného?
Podle mě by si lidé v České Lípě
měli vybrat, jestli je pro ně důležitější nové koupaliště u Kauflandu, nebo vlastní zdraví a péče
o blízké, dobře fungující nemocnice s moderními přístroji a spokojeným personálem, která bude
nabízet obyvatelům potřebnou
nemocniční péči a bude k nim
vlídná a vstřícná.
Co se vám v České Lípě
v uplynulém období povedlo?
Dělá mi radost, že jsme úplně bez
dotací opravili střechu a fasády
na vlastivědném muzeu. Objekt,
který byl v havarijním stavu, má
na dalších čtyřicet let technickou
stránku své existence vyřešenou
a muzeum se může věnovat tomu,
k čemu bylo zřízeno – historii
Českolipska. A hodně jsme se
věnovali také opravám středních
škol a zlepšení jejich technického
vybavení. Právě probíhá oprava
průmyslovky a začal se restauro-

vat také renesanční klenot České
Lípy, Červený zámeček.
Za úspěch také považuji to, že se
na Českolipsku začaly opravovat
silnice, které tam byly v hodně
špatném stavu.
To by s vámi možná mnozí českolipští řidiči nesouhlasili...
Často tam slýchám od starostů:
to je dobře, že už jste opravili
povodňové škody, teď se budete
moci věnovat nám. A je to tak,
projekty už se připravují. Zvláště
pro část směrem ke Kokořínsku,
která byla dlouhodobě trochu zanedbávaná.

...POKRAČOVÁNÍ
NA STRANĚ
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KANDIDÁTI DO KRAJSKÝCH
Znáte nás z regionu

Budu lakmusovým papírkem mladé generace
Proč kandidujete za hnutí Starostové pro
Liberecký kraj?
Před několika lety jsem hledal formu, jak
vstoupit do veřejného dění větší mírou,
než tou sportovní. Politická platforma
Starostové mi názorově i lidsky seděla,
před komunálními volbami jsem proto
jako nezávislý vstoupil do politického
dění v dresu SLK. Nelituji.

[31] Štěpán Slaný

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

Jaké máte cíle, čeho chcete dosáhnout?
Na kandidátce plné úspěšných představitelů měst a obcí jsem jasný zelenáč. Politika v české společnosti nemá dobrý zvuk,

je to většinou synonymum špatných lidských vlastností, proto jsem se rozhodl
stát se v České Lípě jakýmsi lakmusovým
papírkem mladé generace. Právě mladí by
se měli o veřejné dění více zajímat a postupně nahrazovat starší a bohužel i mnoha kauzami protřelou politickou garnituru. Je to běh na dlouhou trať.

KRAJSKÉ
A SENÁTNÍ
VOLBY

Jak vidíte spolupráci mezi obcemi
a krajem?
Komunální politika se bez vazby na kraj neobejde. Je mou povinností podpořit nynější
správný směr vedení Libereckého kraje. 

7. a 8. října 2016

Napravit pocit, že všude je lépe než u nás

Mgr. Tomáš Vlček
42 let

místostarosta České Lípy (2006–2014),
zastupitel Libereckého kraje (od 2012),
člen výboru pro šlolství,
zaměstnanost a sport LK,
ženatý, tři děti

„Učitelství na střední škole rozhodně
vede k pokoře a trpělivosti, což se určitě
hodí, stejně jako každodenní komunikace a tříbení názorů,“ říká bývalý kantor
a současný zastupitel Tomáš Vlček. To,
co se během pedagogické praxe naučil,
zúročil dobře. Má se totiž za co pochválit:
„Já se příliš neohlížím, snažím se vždy
koukat dopředu. Léta jsem se angažoval
ve školství a myslím, že po stránce investic
získalo v České Lípě důstojné místo, v každém rozpočtu byla jedna z největších investic školská. Určitě mám radost z toho,
že se podařilo opravit některé obrovské
pavilonové školy a prosadit a vybudovat
několik pavilonů pro děti s těžkými handicapy a autismem. Kdybychom čekali
na stát, který by toto měl zajistit, nedočkali bychom se nikdy,“ přeci jenom se ohlíží
českolipský politik. A jaké problémy podle
něj teprve čekají na vyřešení?
„Česká Lípa má spousty problémů, ale ty
jsou investiční a mají řešení, byť se k nim

zastupitelstva dopracovávají těžko a pomalu. Tím největším problémem je, myslím
si, ten, který je neviditelný, těžko definovatelný, ukrytý pod povrchem, ale všudypřítomný v každé veřejné debatě – tím je
komplikovaný vztah mnoha Českolipanů
ke svému městu, takový zvláštní pocit, že
všude je lépe než u nás. V současné době
se objevila spousta spolků, klubů, ale i jednotlivců, výrazných osobností, kteří chtějí
trpělivě pracovat na dobrém jménu města,
víc dávat než brát, a je jedno, zda jde o divadelníky, lidé kolem jazzového klubu,
alternativních umělců, charity či festivalu
Lípa Musica. Úkolem všech v komunální
politice je tyto lidi podporovat a dávat jim
najevo, jak nesmírně jsou potřební. Věřím,
že kromě těchto, řekl bych intelektuálních,
elit se podaří zapojit také ty ekonomické.
Mám pocit, že českolipští dárci, mecenáši
a filantropové se paradoxně rekrutují spíše
ze středních vrstev,“ říká hrdý otec tří dětí
Tomáš Vlček.

Jeho celoživotním koníčkem, prací
i vášní je literatura. Kromě ní vystudoval i historii a stále více ho zajímají
nikoliv ty „velké dějiny“, ale regionální
historie.

Zaměstnavatelé by se měli podílet na výuce dětí

[9] Mgr. Jaromír Dvořák
55 let

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

„Kritizovat a podávat trestní oznámení
je tak snadné, ale převzít zodpovědnost,
umět určovat směr, řešit problémy racionálně a efektivně mohou jen ti, co mají
zkušenost se základní regionální politikou,“ je přesvědčen Jaromír Dvořák. Právě
proto kandiduje za hnutí Starostové pro
Liberecký kraj právě do krajského zastupitelstva – neboť kraj je podle něj přirozenou
nadstavbou obecní a městské samosprávy.
V případě úspěchu by se jako dlouholetý
pedagog rád věnoval školské problematice. Důležitá je pro něj dostupnost vzdělávání pro všechny vrstvy obyvatel.
„Počet škol bych nenavyšoval, ale zabýval bych se oborovou skladbou škol,
aby školy nabízely pro region užitečné
obory. Mám na mysli třeba obor řezník a některé zemědělské obory,“ představuje své vize Jaromír Dvořák. „Rád

bych otevřel školy pro zaměstnavatele.
Tak, aby se mohli podílet přímo na výuce, děti by naopak k zaměstnavatelům
chodily na praxe. Ideální by byla taková
spolupráce s firmami, jaká se nyní rozjíždí mezi sklářskými školami v Železném
Brodě a Novém Boru a Preciosou.“
Protože v minulých letech kraj investoval
značné částky do komunikací zničených
po povodních, očeká Jaromír Dvořák,
že se teď soustředí na odlehlejší oblasti
Novoborska a Českolipska. I to by si
rád v krajském zastupitelstvu „pohlídal“,
stejně jako další fungování českolipské
nemocnice. Je proto připraven ubrat si
to málo času, které mu zbývá na koníčky
a relaxaci.
„Region Novoborska, Českolipska a konečně celý Liberecký kraj to potřebuje,“
je přesvědčen Jaromír Dvořák.

„Krom toho mám rád starosvětsky řečeno
vlastivědu – turistiku spojenou s návštěvou hradů, zámků a přírodních pamětihodností, toulání se po Lužických horách, houbaření,“ svěřuje se Tomáš Vlček.
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Za našimi kandidáty stojí především úspěšná práce v obcích a městech, kde dostávají opakovaně důvěru občanů. Na kandidátce jsou tři zastupitelé, 38 starostů,
poslanec, senátor, dva krajští radní, dva náměstci hejtmana a hejtman. Kandidátka je podporována starosty a místostarosty ze 148 obcí Libereckého kraje.
Představujeme kandidáty, které znáte ze svého okolí.

Umanutá optimistka

[4] Ing. Eva Burešová
38 let

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

„Baví mě starostovat tak krásnému městu, jakým Doksy jsou,“ netají se nadšením Eva Burešová. „Takže vše, co se
ve městě podaří, je jako by se to podařilo
u mě doma či na zahradě.“
Pro Doksy pracovala jako projektová
manažerka už od roku 2004, později pro
další neziskové organizace a obce. Měla
ale pocit, že projektů by se mohlo dělat
více, než se dělá a než se dělat chce, a že se
zbytečně moc mluví.
„Byla jsem dost vázána politickými rozhodnutími, která se mi nedařilo jako občanovi
ovlivnit,“ vysvětluje, jak se ocitla v politice.
„S pár obdobně smýšlejícími lidmi jsem se
rozhodla, že budeme kandidovat, abychom
některé věci mohli lépe ovlivnit. Volby v roce
2010 jsme vyhráli a v roce 2014 úspěch zopakovali s ještě lepším výsledkem. Ta důvěra
je mojí motivací v politice pokračovat.“

Pro starostu je podle Evy Burešové velmi
přínosné být součástí kraje, což si v posledních čtyřech letech sama potvrdila:
„Vždyť na kraji se diskutuje a rozhoduje
tolik důležitých věcí, které více či méně,
dříve či později mají dopad na život mnoha, ne-li všech občanů z Doks.“
Protože práce, kterou dělá, ji činí šťastnou, uchází se o zvolení do krajského zastupitelstva i nyní. V případě úspěchu by
se ráda věnovala českolipské nemocnici.
„V předcházejících čtyřech letech jsme
realizovali projekty, především zateplení,
ve výši 110 milionů korun, ale stále je to
málo,“ vysvětluje zastupitelka. „Českolipská nemocnice potřebuje investice nejenom do budov, ale také do přístrojů. Také
je potřeba zajistit kvalitní lékaře a sestry
a nabídnout jim dobré pracovní podmínky jak finanční, tak přátelské.“

V práci jí prý pomáhá, že je extrovert, má
ráda lidi a vždy si o nich myslí to lepší. Prý
je i houževnatá, pracovitá a umanutá...
„Obzvláště té umanutosti se mí kolegové
na radnici i na kraji děsí. Optimismus
a umanutost je výborná kombinace. Nejdu do ničeho, co si myslím, že nedopadne
dobře, ale vzhledem k tomu, že jsem ten

optimista, tak se pouštím do všeho, co považuji za správné a pak už za tím jen umanutě jdu. Takže si hrdě musím připustit,
že se mi povedlo všechno, za čím jsem si
opravdu šla. Například nedávno se nám
podařilo z evropských dotací získat skoro
čtyřicet milionů na rekonstrukci zámku.
Teď je na řadě ta českolipská nemocnice.“

Cíle a vize jsou podobné jako v případě
starostování: další rozvoj Libereckého kraje se zaměřením na pokračování investic
do krajských nemocnoc, silnic, středních
škol... V současné době je mou „krajskou
prioritou“ Nemocnice s poli
klinikou
v České Lípě, kde působím čtvrtým rokem
jako člen dozorčí rady. A mám velikou
radost z toho, jak úspěšně se českolipská
nemocnice v posledních čtyřech letech
rozvíjí a jak zásluhou vedení nemocnice,
zaměstnanců a kraje směřuje k tomu, že se
stává moderním a stabilizovaným zdravotnickým zařízením. Její význam pro českolipský region a Liberecký kraj je zcela jistě
nezpochybnitelný.

Česká Lípa, ne úplně vyhovující dopravní obslužnost apod. V našem volebním
programu pro roky 2016–2020 jsou také
navržené jednotlivé kroky k řešení.

Lehčí je kritizovat než mít pravdu
Starostou je Jiří Löffelmann bezmála dvacet tři let a za tu dobu nasbíral nemalé
zkušenosti ve většině oblastí veřejné správy – zabýval se školstvím, sportem, dopravou, rozvojem venkova...
O krajskou politiku se začal zajímat již
při vzniku krajů v roce 2004, kdy v prvních krajských volbách kandidoval jako

nezávislý za Unii pro sport a zdraví.
Po vzniku hnutí Starostové pro Liberecký
kraj se stal jeho členem (před tím nebyl
členem žádné politické strany) a od roku
2012 je také krajský zastupitel.
Pokud byste byl opět zvolen, jaké vize
byste prosazoval?

[13] Jiří Löffelmann
56 let

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

Co nejvíc trápí váš region?
V podstatě se to dá vyvodit z našeho volebního programu: I přes masivní investice v posledních čtyřech letech špatný stav
silnic ve správě kraje, z minulých období
(2004–2012) silně podfinancovaná NsP

Pochválil bych lidi kolem sebe
„Byl jsem zrovna na Pustevnách v Beskydech na dovolené, těšil jsem se na kotlet s omáčkou z olomouckých syrečků
na Radhošti, když mi zavolal kamarád,
jestli nemám chuť jít s ním do voleb
a něco udělat pro město,“ líčí své politické začátky v roce 2006 Radek Lípa.
A protože měl chuť tvořit, kývl a už zůstal. Od roku 2010 je starostou.

[27] Ing. Radek Lípa

36 let
starosta Zákup (od 2010),
původní povolání lesník, myslivec,
jedno dítě

Za co byste se pochválil?
Pochválil bych lidi kolem sebe, svoji rodinu,
přátele, svoje spolupracovníky… nemají to
se mnou lehké, ale snad to městu Zákupy

prospívá. Jsem rád, že se nám daří opravovat budovy, silnice, zkrátka majetek města,
a že k tomu využíváme dotačních peněz.
Proč kandidujete za hnutí Starostové
pro Liberecký kraj?
Tvoří ho lidé, kteří již něco dokázali
a mají zkušenosti. Mluví za ně výsledky
v jejich městech a obcích. A právě takoví
lidé by měli vést i Liberecký kraj. Hejtman
Libereckého kraje Martin Půta je člověk,
který se nebojí jít mezi lidi a poslechnout
si jejich názor. Řeší problémy i té nejmenší obce a dokáže se problémům občanů

kraje postavit čelem, nejsou mu lhostejné
a dokáže je vyřešit. Otevřenost, vstřícnost
a ochota pomoci, to jsou aspekty, se kterými jsem se setkal při svých jednáních se
zástupci Libereckého kraje.
A byl bych rád, kdyby to pokračovalo.
Starostové pro Liberecký kraj jsou pro
mě jistotou, že ochota pracovat pro kraj,
pro obce a pro občany bude pokračovat.
Rozdíl oproti jiným stranám je i v tom, že
ke Starostům pro Liberecký kraj se většinou člověk dostane, až se stane starostou,
kdežto do jiných stran se chodí, aby se
člověk stal starostou.

Co se vám na práci starosty a zastupitele líbí a nelíbí?
Kladem je především spokojenost lidí,
když se daří. A největším záporem je,
když se někdy potkáte s permanentním
negativizmem, závistí a zlobou některých
jedinců. Jak již říkal francouzský klasik
FranÇois Duc de La Rochefoucauld: „Je
lehčí kritizovat než mít pravdu.“
Máte čas na nějaké koníčky?
Současným největším „koníčkem“ jsou
má vnoučata, osmiletá Julinka a pětiletý
Ondrášek. Celoživotní vášní je fotbal,
který jsem dřív aktivně hrál, od té doby
jsem dlouholetý fotbalový „bafuňář“.
Kromě toho rád relaxuji se svou manželkou Evou, se kterou jsem bezmála 38 let.
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NÁŠ KRAJ,
NÁŠ DOMOV,
NÁŠ PLÁN

Regionální občasník pro Liberecký kraj vydávaný Starosty pro Liberecký kraj

Volební
program hnutí
Starostové
pro Liberecký
kraj

NA VÝSLEDKU
VOLEB
ZÁVISÍ OSUD
NEMOCNICE

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.

rozhovor
s Martinem Půtou
...POKRAČOVÁNÍ
ZE STRANY

CO SE PODAŘILO
PODAŘILO SE NÁM DEFINITIVNĚ ODSTRANIT ŠKODY PO POVODNÍCH Z ROKU 2010.
ZA ČTYŘI ROKY JSME SNÍŽILI KRAJSKÝ DLUH O 40 MILIÓNŮ KORUN.
DOKONČILI JSME VÝSTAVBU HOSPICE A HELIPORTU V LIBERECKÉ NEMOCNICI.
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Pro příští čtyři roky připravujeme mnoho dalších projektů pro
lepší krajské silnice, například z Mimoně na Mnichovo Hradiště,
nebo kompletní rekonstrukci průjezdu Jablonného v Podještědí.
Bohužel za čtyři roky nejde dohnat dvacetileté období, kdy se
vetšinou jen záplatovalo...

ZAJISTILI JSME NOVÉ VOZY PRO ZÁCHRANKU.
ZATEPLILI JSME ČESKOLIPSKOU NEMOCNICI.
ZA ČTYŘI ROKY JSME OPRAVILI 289 KM SILNIC A 71 MOSTŮ.
PROSADILI JSME FÉROVÉ SOUTĚŽE A OTEVŘENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ JAKO ÚSPORU NÁS VŠECH.
ZRUŠILI JSME NESYSTÉMOVÉ DOTACE A VYTVOŘILI JSME DOTAČNÍ FOND S JASNÝMI PRAVIDLY.
ZVEŘEJŇUJEME SMLOUVY A FAKTURY NA WEBU, ZŘÍDILI JSME ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET.

NÁŠ PLÁN PRO ČESKOLIPSKO
VLAKOVÉ SPOJENÍ ČESKÁ LÍPA – LIBEREC DO JEDNÉ HODINY
PODPORA REKONSTRUKCE A OŽIVENÍ VÝZNAMNÝCH PAMÁTEK NA ČESKOLIPSKU
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ CYKLOSTEZEK: MÁCHŮV KRAJ – PODRALSKO – PEKLO – NOVOBORSKO – LUŽICKÉ HORY
ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI A VÍCE SPOJŮ VE VŠECH OBCÍCH NA ČESKOLIPSKU
PODPOROVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB – KANALIZACE A ČISTIČEK ODPADNÍCH VOD
VÍCE PENĚZ NA OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ NA KOKOŘÍNSKU, ČESKOLIPSKU A NOVOBORSKU
POKRAČOVÁNÍ REKONSTRUKCE A MODERNIZACE NEMOCNICE ČESKÁ LÍPA

NÁŠ PLÁN PRO LIBERECKÝ KRAJ

Jak je to s novou silnicí na Děčín?
Intenzivně se vyjednává s Ředitelstvím silnic a dálnic. Ale tady se
nechci dopouštět žádného předvolebního slibování a fabulování.
Je potřeba férově říci, že se bavíme o přibližně desetiletém horizontu, než se to vyprojektuje a získají se všechna potřebná povolení,
než se začne stavět... Sliby, které v minulosti významní politikové
dávali České Lípě, že se začne stavět v roce 2022, jsou bohužel iluze. Protože ministerstvo dopravy přišlo o všechna posouzení vlivu
na životní prostředí (EIA) a ta se budou muset dělat znovu, tak se
ty termíny zásadně prodlužují. Považuji to za prohru státu, bez silniční sítě se dnes nemůže rozvíjet žádný region a ani Českolipsko.
Co tedy můžete jako lídr SLK Českolipsku určitě slíbit?
Podporu všem aktivitám, které se tam odehrávají, a hlavně lidem,
díky kterým tenhle region žije. Liberecký kraj se konečně stal největším a nejvýznamnějším partnerem Mezinárodního sklářského
sympozia jako vlajkové lodi sklářství, podařilo se nám zachránit
a stabilizovat sklářskou školu v Kamenickém Šenově – a v podpoře
sklářství budeme určitě pokračovat. Připravujeme společná stipendia s Preciosou pro skláře z novoborské sklářské školy, podporujeme festival Lípa Musica.
V dalších čtyřech letech chci dosáhnout zlepšení cestování vlakem
z České Lípy do Liberce. Naplánované investice mezi Českou
Lípou a Mimoní a modernizace trati umožní zrychlit vlaky –
do roku 2020 budou lidé jezdit mezi Českou Lípou a krajským
městem za nějakých 55 minut. To by mělo zároveň ulevit silnicím,
vlak se stane konkurenceschopným druhem dopravy.
Chceme také pokračovat ve férové podpoře sportovců a klubů
na Českolipsku, které díky nám získaly nebývalý objem financí.

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
PODPORA ROZVOJE TURISTICKÝCH OBLASTÍ

Občasník regionální politiky „Náš kraj – náš domov“ vydává politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj s cílem přiblížit společenské události a politický život široké veřejnosti.
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Jsme na Facebooku!
Staňte se přáteli!

