
V Liberci 2. října 2014 

 

Tisková zpráva 
S hejtmanem jsme u mnohých témat našli 
společnou řeč, pochvalovala si primátorka 

 

Celý den v krajském městě prožil ve středu 1. října hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Stihl 

v Liberci navštívit celkem šest míst. Všude jej doprovázela primátorka Martina Rosenbergová, která 

si pochvalovala, že s hejtmanem nad tématem financování některých organizací, které leží na 

území města, ale slouží celému kraji a naopak, začali nacházet společnou řeč.  

Letošní hejtmanský den byl už osmnáctý v pořadí. Celodenní liberecký maraton odstartovala po 

přivítání na radnici návštěva rekonstruovaného kina Varšava. Následovala Krajská nemocnice Liberec 

a Dukla Liberec. Další zastávky se uskutečnily v Obchodní akademii v Šamánkově ulici a v Dětském 

centru Sluníčko. A závěr patřil besedě s občany v kavárně Pošta. 

„Spolupráce města Liberce a kraje je velmi důležitá. Jsem hrdá na to, že se nám ji s hejtmanem daří 

zlepšovat a stále prohlubovat. Věřím, že se časem shodneme i na tom, jak se o některé náklady našich 

organizací podělit,“ zdůraznila primátorka. Dodala, že ve svém volebním období zažila dva hejtmany, 

ale že přitom se současným vedením kraje se jí daří dohodnout na potřebných věcech lépe. 

Hejtman Martin Půta slova primátorky potvrdil. „Například provoz Dětského centra Sluníčko financuje 

město Liberec, přitom se ale kojenecký ústav stará o děti z celého kraje. S paní primátorkou jsme se 

bavili o tom, v čem by právě v tomto případě mohl Liberecký kraj pomoci,“ řekl. 

Na besedu s občany přišlo zhruba padesát lidí. Hejtman nejprve krátce představil základní fakta o 

Libereckém kraji, včetně hlavních položek rozpočtu úřadu. Nevynechal ani zadlužení Libereckého 

kraje, které se již přehouplo přes jednu miliardu korun. Zdůraznil také, jak minimální suma zbývá kraji 

na opravu silnic druhých a třetích tříd. Rozbité silnice přitom označil za největší současný problém 

Libereckého kraje. 

Lidé se ptali hejtmana i primátorky Martiny Rosenbergové nejen například na to, kdy se v Bílém 

Kostele začne s opravami po povodních v roce 2010, anebo jestli Liberecký kraj nějak pomůže 

s rekonstrukcí horského vysílače a hotelu Ještěd. Zajímala je i ryze liberecká témata, například zda se 

někdy do kavárny Pošta vrátí její původní účel. Ptali se také na to, co bude s libereckým letištěm. 

„Nemyslím, že by bylo šťastné zde vybudovat pevnou přistávací plochu, a zřídit další tuzemské civilní 

letiště. Jeho provoz by byl ztrátový a při vzdálenosti Liberce sto kilometrů od Prahy mi nepřijde vhodné 

jej pod Ještědem postavit,“ uvedl Martin Půta s tím, že by se přikláněl spíš k tomu, aby bylo liberecké 

letiště využíváno i nadále jako čistě sportovní. 

 



Den s hejtmanem v Liberci byl původně naplánován na pátek 29. srpna, ale kvůli nemoci hejtmana 

musel být tento termín zrušen.  
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