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Podpora sportu v Libereckém kraji
Markéta Davidová, Michal Krčmář, Ondřej
Moravec, Ester Ledecká, Eva Samková,
Zuzana Hejnová a další – jména sportovců,
která jsou známá po celém světě. Co je
spojuje? Liberecký kraj. Všichni závodili
a vyhrávali za sportovní kluby působící ve
zdejším regionu – SKP Kornspitz Jablonec,
lyžařská TJ Dukla Liberec a mnoho dalších.
Liberecký kraj svou rozlohou a množstvím zajímavých přírodních oblastí
ke sportu přímo vybízí. Není proto divu,
že je zde velké množství sportovišť,
stezek, hřišť a dalších míst
vhodných pro pohybové
aktivity. Vytvořit ideální podmínky pro sport v Libereckém
kraji však něco stojí. Je třeba
investovat do obnovy sporzávodníků se celkem
tovních areálů, podporovat
přihlásilo do 54 ročníků
sportovní akce, přispívat
sportu a zaměstnanosti,
Jizerské
padesátky.
na činnost sportovních klubů.
má na starost veškeré
Právě podpora rozvoje
finance určené pro rozvoj
sportu a zlepšování fyzické
mládeže a sportu v kraji.
zdatnosti obyvatel Libereckého
Zpracovávají žádosti o dotace
kraje souvisí i s činností krajského
na všechny mimoškolní aktivity dětí
úřadu. Liberecký kraj každý rok otevírá
a mládeže, přičemž na starosti mají také
dotační program, do kterého podávají
zaměstnanost. Neshání přímo lidem
žádosti o podporu stovky uchazečů.
zaměstnání, ale musí předvídat, co bude
Všechny peníze, které se z rozpočtu kraje
v budoucnu na trhu práce potřeba. Poptávce
rozdělují prostřednictvím dotací určených
musí přizpůsobit nabídku středoškolského
na sportovní a mimoškolní aktivity, provzdělávání tak, aby děti v budoucnu nalezly
chází rukama pracovníků oddělení mládeže
uplatnění na trhu práce. Spravují i Stipensportu a zaměstnanosti. Od roku 2010 to
dijní program Libereckého kraje, který je
bylo téměř 702 500 000 korun.
přímým nástrojem pro motivaci ke vzdělání
Sedm úředníků, kteří jsou součástí
v oborech, o které je na trhu práce zájem.
odboru školství, mládeže, tělovýchovy
(pokračování článku
a sportu a působí na oddělení mládeže,
na Facebooku)
více na
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Obrazem
Sporty, sportovní areály, prostředí
vybízející k pohybovým aktivitám…
to vše najdete v Libereckém kraji…

Nová sportoviště, úspěšní závodníci.
Díky krajským penězům

Každoročně vyhlašuje Liberecký kraj dotační
program na sportovní infrastrukturu. V něm
si mohou obce, ale i sportovní kluby požádat
o příspěvek na rekonstrukci nebo i stavbu
nových sportovišť. Kraj má vynikající přírodní
podmínky. Upravované běžecké trasy na
Jizerskohorské, Lužickohorské a Krkonošské
magistrále jsou nejrozsáhlejší na území České
republiky, přičemž v létě si jejich krás užívají
i cykloturisté. Díky Libereckému kraji se
dostává jejich údržbě patřičné péče. Poskytl
peníze na vybudování zařízení pro zasněžování stadionu v Bedřichově a každý rok
se částkou milion korun podílí na úpravě
běžeckých tratí na Jizerské magistrále.

Největšími investicemi z rozpočtu
kraje v oblasti tělovýchovy a pohybové
gramotnosti byla stavba Sportovního
a rekreačního areálu ve Vesci a rekonstrukce skokanských můstků na Ještědu,
kde se v roce 2009 konalo Mistrovství
světa v klasickém lyžování. Díky dotaci
od Libereckého kraje mohou zdejší slavní
biatlonisté trénovat v nově rekonstruovaném areálu Hraběnka. Finanční
prostředky ve výši 25 milionů korun
na obnovu areálu získalo město Jilemnice,
kterému patří. Mnoho dalších areálů
na svou obnovu či vybudování ještě čeká,
proto Liberecký kraj bude v budoucnu
usilovat o ještě větší podporu rozvoje
sportovní infrastruktury na svém území.
Neméně důležitou oblastí, jíž Liberecký
kraj věnuje nemalou podporu, je rozvoj
mládežnického sportu. V této souvislosti
nelze nezmínit dnes již legendární liberecký oddíl TJ Dukla, z něhož díky obětavé
péči trenérů vzešla řada slavných jmen,
která šíří věhlas Libereckého kraje i daleko
za hranicemi republiky.

více na

Orientační běžci
z celého světa
navštíví náš kraj
již v červenci
Vedle tradičních zimních akcí světového
formátu se Liberecký kraj stane v červenci
poprvé dějištěm světové letní akce, a to
Mistrovství světa v orientačním běhu,
které se v naší zemi koná úplně poprvé.
Hosty podcastu byli ředitel závodů Jan
Picek a jeho kolegyně Jana Kubátová,
kteří prozradili, jak bude svátek všech
orientačních běžců vypadat.

poslechněte si na

Kraj – elektronický magazín Libereckého kraje. Vychází 11× ročně. Vydává Liberecký kraj.

magazin.kraj-lbc.cz

Redakční radu tvoří nominovaní zástupci zastupitelských klubů Zastupitelstva LK a Krajského
úřadu LK, předsedkyní je Bc. Květa Šírová. Redakce: media@kraj-lbc.cz, tel: +420 485 226 308.
Číslo 06/2021 vyšlo 1. června 2021.

