UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ
LEPŠÍ MĚSTO – LEPŠÍ ŽIVOT
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UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ
Spojuje nás touha po aktivním životě ve městě přátelském pro lidi,
které nabízí vše potřebné pro kvalitní a smysluplné trávení volného
času. Proto již před 12 lety z iniciativy představitelů sportovních
organizací, ke kterým se přidali další lidé, především z oblasti
zdravotnictví, vznikla Unie pro sport a zdraví.

2

UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ
Chceme lepší město a lepší život.
Chceme zdravé město pro všechny občany.
Chceme město přívětivé pro život.
A co si pod tím představit? Především město, kde na prvním místě jsou jeho občané,
lidé, turisté, děti, služby, možnosti a příležitosti, nikoliv výstavba, auta, politické boje…
Věříme, že rozumným a účelným hospodařením je možné dosáhnout dalšího rozkvětu
Liberce v souladu se zájmy občanů.
Chceme řešit konkrétní problémy. Bez zatížení politickým hašteřením.
Své zkušenosti chceme uplatnit ve prospěch našich občanů v rámci práce městského
zastupitelstva a městské rady.
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Lepší život díky sportu a tělovýchově
PODPORA SPORTU A TĚLOVÝCHOVY JSOU ZÁKLADEM ZDRAVÉ SPOLEČNOSTI
Pro lepší Liberec se budeme i nadále v naší práci pro
město zasazovat o:
1.
2.
3.
4.

podporu sportu a tělovýchovy jako účinné prevence
proti civilizačním chorobám a drogám, i jako „pouhé“
prospěšné alternativě pro trávení volného času,
možnost sportovního vyžití pro všechny občany ‐
vybudováním veřejných sportovišť, areálů zdraví a
sportovních hřišť na sídlištích,
rozumné, koncepční a průhledné městské investice a
provozní dotace do sportovních zařízení, vynakládané s
ohledem na zájmy nejširší veřejnosti,
podporu rozumné rekonstrukce a modernizace
stávajících sportovních zařízení města a ve spolupráci se
sportovními organizacemi usilovat o získání různých
dotací na rozvoj sportovišť ve městě, zejména pak z
MŠMT aj.

S jakými konkrétními projekty pro lepší město
přicházíme?
1.

2.

3.

4.
5.

Navýšíme roční příspěvek do sportovního fondu
města na částku 10 mil. a budeme dbát na jeho
spravedlivé rozdělování podle počtu členů s
ohledem na podíl dětí a mládeže v organizaci a jejich
činnost. Stop plýtvání a nesystémovým dotacím.
Zpřístupníme veřejnosti vybudovaná sportoviště u
škol – Sokolovská; Ruprechtice, Dobiášova;
Broumovská, aj. vždy v odpoledních hodinách a o
víkendech.
Zajistíme smysluplný rozvoj areálu ve Vesci,
rozšíříme jeho využití a rozšíříme jeho celoroční
využívání pro širokou veřejnost, nejen pro vrcholové
akce. Dejme mu smysl a život!
Dobudujeme areál liberecké přehrady v souladu s
požadavky veřejnosti.
Zasadíme se o rekonstrukci sportovně rekreačního
areálu v Lidových sadech a Lesního koupaliště.

Garant oblasti: Ing. Pavel Novotný, Tomáš Erben, Roman Jungwirth
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Lepší doprava díky moderním řešením
PODPORUJEME MODERNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DOPRAVY V LIBERCI
Pro lepší Liberec se budeme i nadále v naší práci pro
město zasazovat o:

S jakými konkrétními projekty pro lepší město
přicházíme?

1.

1.

2.

3.

funkční dopravní systém v Liberci dle moderních
principů vyspělých evropských států. Zejména je
potřebné zlepšovat podmínky pro nejvíce ohrožené
účastníky silničního provozu, jako jsou děti a starší
občané, kteří chodí po městě pěšky nebo jezdí na
kole,
podporu alternativní dopravě ‐ v období vážného
nedostatku finančních prostředků, které město
Liberec čeká, je potřeba intenzivněji jednat podle
vzorů měst srovnatelných s Libercem. Alternativní
doprava je výrazně levnější než budování
infrastruktury pro automobily, je možné na ni čerpat
dotace a nemalou výhodou je též menší zátěž pro
životní prostředí,
zvýšení podílu alternativní dopravy k individuální
motorové (pěší a cyklistická doprava a MHD) a
snížit tím negativní vlivy automobilové dopravy,
kterými jsou zejména exhalace, hluk a dopravní
nehody a také snížit finanční náročnost realizace
dopravních řešení.

2.
3.
4.
5.

Změníme stávající komunikace na bezpečné pro
všechny účastníky silničního provozu, zejména však
pro pěší a cyklisty.
Budeme rozvíjet síť bezpečných cest pro
nemotorovou dopravu (pěší a cyklisté).
Musíme důsledně dbát na realizaci úprav pro osoby
se sníženou schopností pohybu a orientace –
Liberec bezbariérové město.
Postaráme se o financování navrhovaných úprav a
infrastruktury z evropských fondů a státního
rozpočtu (SFDI).
Zajistíme zlepšení mobility pro pěší a cyklisty v
Liberci, bez rozdílu věku a sociálního postavení.

Garant oblasti: Ing. Jiří Rutkovský
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Lepší životní prostředí pro zdravý život
ČISTÁ A ZACHOVALÁ PŘÍRODA JE „NEJLEPŠÍ TĚLOCVIČNA“. NAVÍC VŠEM PŘÍSTUPNÁ
Pro lepší Liberec se budeme i nadále v naší práci pro
město zasazovat o:

S jakými konkrétními projekty pro lepší město
přicházíme?

1. podporu aktivity, které přispívají k ochraně životního
prostředí a vytvářejí kladný vztah k přírodě,
2. zastavení další privatizace městské zeleně, budeme se
zasazovat o ochranu a revitalizaci stávajících ploch a hledat
možnosti jejího rozšíření,
3. prosazení rozvoje cyklodopravy, MHD a pěší dopravy,
4. podporu ekologické aktivity s důrazem na šetření
přírodních zdrojů a na rozumné nakládání s odpady ‐
podpora třídění a následného využití komunálního odpadu.

1.

2.

3.

Zasadíme se o lepší využití veřejného prostoru ve
prospěch obyvatel a návštěvníků města (lavičky, vodní
prvky, obnova parků a zvýšení podílů drobné zeleně,
uliční zeleň, stojany na kola …)
Budeme prosazovat tvorbu nového územního plánu
dle celkové koncepce rozvoje města, zároveň dle
potřeb občanů a v souladu s ochranou přírody, nikoliv
dle přání developerů a pozemkových spekulantů.
Budeme dbát o to, aby se z peněz určených na plán
rozvoje města zrekultivovaly parky a volné plochy a
aby byly doplněny o funkční hrací prvky pro děti.

Garant oblasti: Bc. Zuzana Kocumová
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Lepší zdraví díky lepšímu zdravotnictví
NAŠE FYZICKÉ ZDRAVÍ JE HLAVNÍM PŘEDPOKLADEM ZDRAVÍ DUŠEVNÍHO
Pro lepší Liberec se budeme i nadále v naší práci pro
město zasazovat o:

S jakými konkrétními projekty pro lepší město
přicházíme?

1.

1.

2.
3.

vytváření a realizaci projektů pro zdraví např.
preventivní prohlídky a cvičení, přednášková a
osvětová činnost pro mládež zaměřená na zdravý
životní styl, programy pohybových aktivit, programy
pro nemocné civilizačními nemocemi (srdeční,
karcinomy, bolesti páteře), relaxační programy atd.,
podporu projektů, směrovaných na matku a dítě,
které vytváří kladný vztah k pohybu, přírodě,
podporu liberecké nemocnice tak, aby mohla
poskytovat ještě kvalitnější odbornou péči našim
nemocným spoluobčanům (podpora spolupráce při
rozvoji nemocnice, dotace zdravotním programům
(terénní
ošetřovatelská
péče,
protidrogová
prevence) pomoc při řešení bytových otázek
zaměstnanců aj.).

2.
3.

4.

Zasadíme se o rozšíření výuky plavání dětí s cílem
naučit plavat všechny děti.
Ve spolupráci s TUL v rámci sportovní laboratoře
podpoříme projekt zdravotně sportovních prohlídek
libereckých dětí.
Vybudujeme nejméně 10 km (nebo 10 úseků)
cyklotras ve městě v souladu s Generelem rozvoje
cyklistické dopravy. Budeme usilovat o zvýšení
bezpečnosti cyklistů ve městě a v jejich vyšším
komfortu.
Budeme pokračovat v projektu „Zelené srdce.
Dohlédneme na smysluplné využití evropských
dotačních peněz, získaných z Integrovaného plánu
rozvoje města.

Garant oblasti: MUDr. Ladislav Dzan, MUDr. Michal Dlouhý, MUDr. Marek Bydžovský
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Kultura a moderní školství pro lepší budoucnost
VZDĚLANÍ OBYVATELÉ JSOU BUDOUCNOSTÍ MĚSTA
Pro lepší Liberec se budeme i nadále v naší práci pro
město zasazovat o:

S jakými konkrétními projekty pro lepší město
přicházíme?

1.

1.

2.

3.

o optimalizaci technicko‐materiálního vybavení škol
tak, aby mohly plnit své základní poslání ‐ zajišťovat
harmonický rozvoj duševních schopností a
manuálních dovedností dětí a mládeže. Za důležité
považujeme rozvíjení spolupráce s vedením škol
(všech stupňů) a s Asociací školních sportovních
klubů,
podporu upevnění pozice Liberec jako centra
školství a vzdělanosti regionu. Opět chceme
podporovat vzdělávací fond a tím různé prospěšné
aktivity škol a dalších organizací ve prospěch dětí a
mládeže včetně stipendijních programů,
podporu městských kulturních a naučných zařízení,
která přispívají k rozvoji vzdělanosti a
všeobecnému rozhledu.

Co nejvíce zpřístupníme zázemí škol k využití
veřejnosti a to zejména z lokality školy pro
obyvatele místní městské čtvrti (sportovní areály
škol, speciální učebny pro vzdělávací kursy, aj.).

Garant oblasti: Mgr. Stanislav Cvrček
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Lepší město pro všechny
LIBEREC MUSÍ BÝT LEPŠÍM MĚSTEM PRO VŠECHNY
Pro lepší Liberec se budeme i nadále v naší práci pro
město zasazovat o:

S jakými konkrétními projekty pro lepší město
přicházíme?

1.
2.

1.

3.
4.

5.

důstojné a spokojené stáří našich seniorů,
podporu péče o méně pohyblivé občany v domácím
prostředí za pomoci terénní pečovatelské služby,
přehodnocení kapacity a prostředí stávajících
zařízení pečujících o staré občany,
přispění ke společenskému vyžití seniorů podporou
jejich různých občanských organizací a také jejich
aktivním zapojením do činností ovlivňujících život
města (prostor na naší kandidátce, účast v komisích,
výborech a pracovních skupinách města),
zlepšení podmínek života tělesně postižených
přeměnou Liberce postupně v bezbariérové město, a
pomoc při hledání zaměstnání nebo jiného
uplatnění.

2.

3.

4.

Zvýšení kapacit DPS a dalších zařízení pro seniory je
nezbytným pokračováním započatých aktivit.
Budeme usilovat o snížení cestovného pro seniory v
MHD v Liberci. Je potřeba věnovat péči zapojení
seniorů do života města. Jedním z prostředků je
cenově jim zpřístupnit dopravu.
Pokusíme se v rámci spolupráci s TUL podpořit
aktivity Univerzity 3. věku. Vzdělání a rozšiřování
obzoru u seniorů je vhodnou cestou uchování
duševního a také fyzického zdraví.
Budeme iniciovat a podporovat výstavbu hospice v
Liberci. Již několik let se zde o nutnosti tohoto
zařízení jen hovoří a mnoho politiků stále zavírá oči.
S tím je potřeba skončit. Je potřeba poskytnout
důstojné místo těm, jejichž život se nachýlil.

Garant oblasti: Ing. Jiří Veselka
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Lepší podmínky pro rozvoj města
FUNGUJÍCÍ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA A JEHO DALŠÍ ROZVOJ JE NEZBYTNÝ K DALŠÍMU VÝVOJI MĚSTA VE VŠECH JEHO FORMÁCH A
PODOBÁCH

Pro lepší Liberec se budeme i nadále v naší práci pro
město zasazovat o:

S jakými konkrétními projekty pro lepší město
přicházíme?

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

optimalizaci struktury administrativního aparátu města,
větší uplatnění a využití moderních informačních
technologií a větším uplatňováním manažerských
přístupů k řízení aparátu města,
opravu a údržbu městského majetku a rekonstrukce
dopravního systému,
prosazování projektů, které zlepšují životní podmínky
obyvatel města, především o zlepšení podmínek
největšího libereckého sídliště Rochlice,
usilování o zlepšení prostředí veřejných prostor (lavičky,
vodní prvky, ….)
co nejlepší podmínky pro rozvoj poctivého místního
podnikání, budeme vytvářet podmínky pro podnikání v
oblasti cestovního ruchu
přípravu rozvojových projektů ve městě, na které se
budeme snažit získat zdroje z EU, apod.)

2.
3.
4.
5.

Zasadíme se o realizaci rozhodujících dopravních staveb
nutných pro zajištění dopravy v budoucnu ve městě –
tzv. vnitřní městský okruh; obvodová sběrná komunikace
(Machnín, Karlinky, Ostašov, H.Hanychov, Doubí, Vesec)
a tramvajovou trať do Rochlice.
Je nutné pokračovat v projektu regenerace sídliště
Rochlice a zajistit mu také odpovídající bezpečnost a
sociální vybavenost.
Zaměříme se na opravy a úklid chodníků a komunikací
ve městě.
Prosadíme pravidelné setkávání vedení města s
podnikateli, které povede k systematické práci na
zajištění pracovních míst a ekonomického zdraví města.
Vybudujeme
zázemí
pro
podporu
podnikání
(podnikatelský inkubátor) a ve spolupráci s univerzitou
centrum zajišťující podporu podnikání v oblasti
aplikovaného výzkumu a vývoje. Na tyto aktivity chceme
získat finanční dotace z EU, případně jiné.

Garant oblasti: Bc. Zuzana Kocumová, Ing. Mgr. Jan Kubeš
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Bezpečnost pro lepší pocit nás všech
LEPŠÍ MĚSTO ZNAMENÁ BEZPEČNĚJŠÍ MĚSTO
Pro lepší Liberec se budeme i nadále v naší práci pro
město zasazovat o:
1.

2.

3.

další rozšíření činnosti městské policie (nejen
případným rozšířením další místní služebny, ale i
aktivit
podporujících bezpečnost ve městě –
kamerový systém, aj.)
nasazení městské policie zejména v místech s
nejvyšší trestnou činností a v místech, kde je
ohrožena bezpečnost dětí ‐ na sídlištích, v blízkosti
škol atd.
zvýšení dopravní bezpečnosti na komunikacích pro
všechny účastníky provozu ale zejména pro nejvíce
ohrožené ‐ tj. pěší, cyklisty a osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace (děti, starší občané,
matky s kočárky, invalidní občané), a to zejména
zvýšením užíváním moderních a funkčních
dopravně‐inženýrských prostředků (zóny 30 km/h,
zklidnění dopravy, dopravní ostrůvky a jiná opatření).

S jakými konkrétními projekty pro lepší město
přicházíme?
1. Zasadíme se o to, aby bylo v ulicích vidět více strážníků
MP, kteří budou mít za povinnost dbát na pořádek v
jednotlivých městských čtvrtích.

Garant oblasti: Ladislav Kohout, Ing. Jiří Veselka

11

Lepší hospodaření jako klíč k úspěchu
ROZUMNOST, SKROMNOST A STŘÍDMOST
Pro lepší Liberec se budeme i nadále v naší práci pro
město zasazovat o:

S jakými konkrétními projekty pro lepší město
přicházíme?

1. rozumné vynakládání prostředků, které město skutečně
má a může získat, chceme prosadit zavedení
dlouhodobějšího systému finančního plánování, prosadit
každoročně reálný, vyrovnaný rozpočet města,
2. snižování zadluženosti města,
3. prosazování co největší zprůhlednění a kontrolovatelnost
rozpočtu a finančních toků. Jedná se o prostředky plynoucí
z daní a tedy i z práce našich občanů a mají tedy právo
vědět, jak se s nimi nakládá. I zde chceme využít možností
informačních technologií,
4. nakládání s majetkem tak, aby přinesl maximum
prostředků k užitku občanů a nedocházelo k jeho chátrání
a devastaci.

1.

2.

Zpracujeme a budeme využívat reálnou finanční
analýzu a prognózu rozpočtu města se
střednědobým výhledem (minimálně volební
období).
Prosadíme co největší zprůhlednění a zefektivnění
toků finančních prostředků – např. zveřejňováním
veškerých údajů o výběrových řízeních a městských
zakázkách („Semilský model“)

Garant oblasti: Ing. Štefania Bahníková, Ing. Mgr. Jan Kubeš
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UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ

LEPŠÍ MĚSTO – LEPŠÍ ŽIVOT – LEPŠÍ LIBEREC
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