Liberec budoucnosti
Naše vize

Občané, podniky, veřejné instituce, spolky a další organizace a zájmové skupiny požívají právo na spravedlivě rozdělované veřejné peníze a kvalitní veřejné služby k uspokojování svých zájmů. Ti všichni mají důvěru ve vedení svého města a
jeho směřování. Zvolení zastupitelé, bez ohledu na svoje politické preference a koaliční či opoziční roli, to mají trvale na
paměti.
Vzdělanost je na prvním místě a město k tomu vytváří podmínky. Technická univerzita je prestižní vysokou školou s
kmenovými i hostujícími vědci a přednášejícími, se studenty z celé republiky i ze zahraničí. Je zdrojem kvalifikovaných
zaměstnanců, úspěšných podnikatelů a společností v Liberci i v celém kraji.
Děti mají zajištěn rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání na všech typech škol, od mateřských až po střední. Na všech
školách jsou dobří a odborně zdatní učitelé, požívající zasloužený respekt veřejnosti za kultivaci hlav i těl svých žáků.
Vzdělanost a kulturnost jde ruku v ruce. Důstojné stánky divadel, muzeí, zahrad a galerií jsou naplněny skvělými
představeními, bohatými sbírkami, hodnotnými výstavami, expozicemi a zejména mnoha lidmi z Liberce, z Česka i ze
zahraničí. Rozvíjí se i tradice libereckých pěveckých sborů a dalších kulturních aktivit Liberečanů.
Liberec je město sportu. Plavecký bazén, areál městského stadionu se sportovní halou, stadion u Nisy, lyžařské areály
na Ještědu a ve Vesci, školní hřiště a tělocvičny a další sportoviště jsou v dobré kondici. A v dobré kondici jsou také
rekreační, výkonnostní i vrcholoví sportovci všech generací.
V Liberci mají tělesně i společensky znevýhodnění lidé šanci na plnohodnotný život. Město podporuje a koordinuje síť
sociálních služeb pro seniory, zdravotně znevýhodněné občany a sociálně potřebné skupiny obyvatel. Liberecká nemocnice má skvělé lékaře a sestry používající špičkovou techniku.
Do Liberce lidé rádi jezdí za sportem, kulturou, přírodou a společenským životem. Liberec má pro své návštěvníky kvalitní ubytování, stravování, dopravu, širokou nabídku služeb a špičkový informační servis. Liberec je víc než jen Ještěd.
Liberec má dlouhodobý plán svého rozvoje. Je městem dobrého územního plánování, špičkové architektury a moderní
infrastruktury. Bolavá místa v Liberci, zejména Textilana, Perštýn, Papírové náměstí, našla svá uplatnění. Město Liberec
je přitažlivé bydlením, nabídkou zaměstnání i podnikání a dalšími možnostmi plnohodnotného života. Počet obyvatel se
trvale zvyšuje.
Každá okrajová část Liberce je nedílnou a plnohodnotnou součástí města. Všechny mají své zástupce, které jsou
respektovanými partnery městské samosprávy. Jednou z forem jejich samosprávy je i samostatný městský obvod s
vlastním zastupitelstvem.
Liberec je čisté, udržované a bezpečné město. Městské budovy a jiný majetek se více udržují než opravují. Veřejná
prostranství - zelená i dlážděná - jsou vizitkou města. Lidem záleží na místech, v nichž bydlí či pracují, a i sami se o ně
starají. Státní a městská policie je respektovaným garantem bezpečí a pořádku.
Liberec je bohaté město. Poté, co razantně snížilo svůj dluh na standardní úroveň zadlužení, hospodaří s penězi a
dalším majetkem odpovědně, hospodárně a s dlouhodobým výhledem. Každá přijatá koruna je vydána smysluplně a
transparentně za veřejné služby, na rozvoj infrastruktury, stavby nových objektů a údržbu, opravy a správu městského
majetku. Každý má kontrolu a neomezený přístup k informacím o hospodaření města.
Městská správa jede jako dobře seřízený stroj. Jeho spolutvůrci i uživateli jsou občané a strojvůdci jsou zvolení zastupitelé; ti všichni společně vytyčují cíl a chytře, uvážlivě a odpovědně rozhodují, jak a kudy k němu dorazit. Jeho motorem
je magistrát plný schopných, kurážných a k městu loajálních lidí. Roztáčejí kola propracovanými nápady a kvalifikovaně
přibrzďují zasněné strojvůdce.
Liberec a Liberecký kraj k sobě neoddělitelně patří. Při plném vzájemném respektu je úzká spolupráce na hospodářském, vzdělanostním, kulturním a sociálním rozvoji Liberce a Libereckého kraje jedinou cestou k posilování významu a
sounáležitosti obou samosprávných celků. Město a kraj nejsou soupeři a konkurenti, ale nejbližší partneři.

