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Každou práci dělám 
s plným nasazením
Liberecký kraj je jejím domovem. 
Narodila se v Jablonci nad Nisou, 
vyrůstala ve Velkých Hamrech na 
Tanvaldsku, v Tanvaldě vystudo-
vala gymnázium a poté se provdala 
do Harrachova, kde již bezmála 
40 let žije. Každou práci dělá s pl-
ným nasazením a poctivě. Za devět 
let práce starostky pro Harrachov 
udělala mnohé. Eva Zbrojová hodlá 
stejně poctivě pracovat i pro obča-
ny Libereckého kraje, pokud jí dají 
svoji důvěru v říjnových volbách 
do krajského zastupitelstva.

Přes dvacet let jste byla zastu-
pitelkou města Harrachova. 
V čem byl podle vás kraj městu 
nápomocný a v čem naopak, 
vidíte slabiny. Co byste případně 
v pozici krajské zastupitelky 
v tomto směru prosazovala?

Mám možnost srovnání „před“ 
Starosty pro Liberecký kraj a při 
jejich působení. Samospráva je 
stejná a je nepodstatné, zda se 
jedná o kraj, či obec. V Libereckém 
kraji se velmi pozitivně změnil 
vztah a postoj ke starostům a jejich 

běžným potřebám. Je to jistě 
i důsledkem toho, že vedení kraje 
vzešlo ze starostovské praxe a zná 
potřeby starostů jednotlivých obcí.

Jako krajská zastupitelka nomi-
novaná za oblast Tanvaldska samo-
zřejmě chci pomáhat s rozumnými 
projekty v oblasti, ze které pochá-
zím a v níž celý život žiji.

Máte za sebou jako starostka 
města úspěšné a dotažené projek-
ty. Jaké podle vás patří k nejpod-
statnějším, a dají se zkušenosti 
získané z jejich realizace využít 
i v dalších městech či na kraji?

V roce 2010 neměl Harrachov 
zateplenou základní, ani mateř-
skou školu, to se podařilo v ně-
kolika příštích letech napravit. 
Sdruženou investicí jsme rekon-
struovali komunikaci v sídlišti 
v Borovicích, na kterou se čekalo 
bezmála 30 let. Zdařilo se opravit 
i několik dalších místních komu-
nikací, bytový dům, kino, původní 
rybníčky hraběte Harracha, místní 
hřbitov a spoustu dalších věcí.

Umíme pomáhat 
všem bez rozdílu
Blíží se volby do Zastupitelstva 
Libereckého kraje a jedním z kan-
didátů za Jablonecko je Petr Tulpa. 
V krajské politice je již 8 let, nyní 
v pozici náměstka pro školství, 
sport a vzdělávání, předtím zastá-
val pozici starosty Jablonce nad 
Nisou, kde už od roku 2002 získával 
zkušenosti v zastupitelstvu města.

„Jít k volbám je naše občanská po-
vinnost. Zní to možná příliš úředně, 
ale je to tak. Každý občan by měl být 
odpovědný sám za sebe a potom vůči 
svému městu, kraji a státu. Že to tak 
není? Ale je. Jmenované instituce vy-
tvářejí podmínky pro spokojený život 
nás všech,“ říká Petr Tulpa. 

A proč podle něj volit právě 
Starosty pro Liberecký kraj? 
„Protože jsme zárukou stabilního 
vývoje našeho kraje, našich měst. 
Mnohokrát jsme to dokázali a doka-
zujeme. Například při povodních, ži-
velných pohromách, epidemiích nebo 
různých jiných událostech. Máme 
zkušený tým spolupracovníků, mno-
ho šikovných podporovatelů a umíme 
pomáhat všem bez rozdílu. Nejsme 
slibotechny, upřednostňujeme pro-
vázaná řešení, odmítáme povrchnost 

a krátkozrakost podstaty problému,“
vyjmenovává Petr Tulpa.

Petr Tulpa má pořád mnoho 
plánů, které by rád uvedl do živo-
ta. „Těší mě, že jsou konkrétní a dají 
se provést. Nejde jen o další nové 
dílny a učebny ve školách. Láká mě 
představa výstavby nové moderní li-
berecké zdravotní školy a hlavně další 
podpora sportovních zařízení u škol,“
přibližuje plány z oblasti resortu, 
kterému se intenzivně věnuje. 

Další události tohoto roku ho 
zase utvrdily v tom, že je potřeba 
velmi výrazně posílit komunikač-
ní technologie ve školách. A také 
zázemí sportovních organizací 
není v nejlepší kondici. Myslí 
i na obnovu lyžařského kolečka 
v Jablonci nad Nisou. 

„Je toho hodně, co stojí za to, 
abych zůstal v politice, i když to 
je práce, která nikdy nekončí. Je 
nevděčná, ať uděláte cokoliv, vždy 
narazíte na kritiku. Avšak jsem 
rád, že bylo více těch věcí, které mě 
skutečně hřály na duchu,“ pozna-
menává Petr Tulpa.

Jsme zkušený 
tým, nabízíme 
stále něco 
nového
Nejvíc mě těší, že stále funguje 
to, s čím jsme zvítězili ve volbách 
v roce 2012. Maximálně se snažíme, 
aby byl Liberecký kraj otevřený 
vůči svým obyvatelům, aby komu-
nikoval s neziskovými organiza-
cemi, s fi rmami, s obcemi, protože 
všichni jsou našimi partnery. Dnes 
už si málokdo vzpomene na neuvě-
řitelné věci, které se na kraji děly 
před nástupem Starostů do vedení. 
Třeba jakým způsobem se soutěžilo 
o zakázky, kdy se obálky otvíraly 
v pražských advokátních kancelá-
řích, aby to tady neměl nikdo pod 
kontrolou, jak se dělil krajský med-
věd anebo jak povýšeně přistupo-
valo vedení kraje k návrhům obcí. 
Jsem tedy přesvědčen o tom, že je 
dobré pokračovat v cestě, kterou 
jsme nastoupili.  

Jsme zkušený tým, umíme na-
bízet stále něco nového. V letošní  
koronavirové krizi se ukázalo, 
jak je skvělé mít v týmu lidi, kteří 
umí rozhodovat, mají zkušenosti. 
A to nejen na úrovni kraje, ale i na 
úrovni obcí. Jedna věc je nabízet 
nové věci a slibovat před volbami 
vše možné i nemožné a druhá věc 
je schopnost dotáhnout sliby do 
konce. Myslím, že schopnost na-
bízet nové věci, a dotahovat je do 
konce, jednoznačně máme. Podle 
mého je kandidátka Starostů plná 
takto schopných lidí a je úplně jed-
no, jestli jsou v první desítce nebo 
na kandidátce čtyřicátí. Myslím, 
že kdyby se to otočilo a v radě 
zasedli lidé z poslední desítky, tak 
ji dokáží řídit úplně stejně dobře 
a efektivně, jako lidé z čela kan-
didátky. Což o sobě může tvrdit 
málokterý kandidující politický 
subjekt.

Martin Půta
49 let, hejtman Libereckého 
kraje, starosta Hrádku nad 
Nisou v letech 2002 – 2012, 
zahrádkář amatér
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Michal Rezler
59 let, starosta Malé Skály

Žĳ eme v nádherném kraji, zaslouží si naši péči
Liberecký kraj je jedinečný. 
Skrývá v sobě neuvěřitelné pří-
rodní bohatství a rozmanitost. 
Jednou z nejkrásnějších oblas-
tí je i Český ráj a jeho hranice 
– Maloskalsko. 

Desátým rokem starostuje Malé 
Skále, obci, jíž protéká Jizera 
a z jedné strany ji lemují skály 
s Pantheonem a z druhé Suché 
skály, Michal Rezler. 

„Za 10 let ve funkci starosty se mi 
podařilo realizovat řadu projektů 
bez zadlužení obce a získat na jejich 
fi nancování dotace. Za zmínku 
stojí obnova vyhlídkové terasy 
u kaple hradu Vranov, která získala 
v roce 2015 „Cenu sympatie obča-
nů Libereckého kraje“, podotýká 
Michal Rezler. I on si uvědomuje 
jedinečnost přírody našeho kraje 
a svého domova.

„Žijeme v nádherném kraji. Každý 
z nás, když se vrací z cest, tak se 

těší, až ho přivítají Trosky, Hrubá 
Skála nebo Ještěd. Možná až tehdy si 
uvědomujeme, jak až nespravedlivě 
považujeme překrásnou okolní příro-
du a dochované památky za samo-
zřejmost. Samozřejmostí ale musí být 
péče o celé naše okolí, aby se mohly 
stejně radovat a být hrdí na svůj kraj 
i generace, které přijdou po nás,“
uvažuje maloskalský starosta. 

S jedinečností přírody přímo 
souvisí i turistický ruch, kde vidí 
nedostatky, které ještě čekají na 
dořešení. „Ve většině lokalit chybí 
odpovídající infrastruktura, přede-
vším dostupná parkoviště a toalety. 
Na Malé Skále to pociťujeme rok 
od roku více. Pro návštěvníky sice 
přibývají nejrůznější turistická 
lákadla, nabídky sportovních i kul-
turních programů, ale na parkoviště 
a toalety se zapomíná. Společně 
s některými neukázněnými řidiči 
následně dochází ke stavům, které 

přímo i nepřímo ohrožují místní 
i ostatní návštěvníky,“ popisuje 
turistickou sezonu na Malé Skále 
i v okolí. Obec udělala pro zlepšení 
situace mnohé. Výrazně zvýšila 
bezpečnost na rušné silnici, která ji 
protíná, sama provozuje parkovací 
plochy a snaží se o vybudování dal-
ších. Poprat se dovede i s čistotou. 
I přesto, nebo snad právě proto, se 
Michal Rezler chce problematice 
chybějící infrastruktury související 
s turistickým ruchem věnovat i ve 
spolupráci s Libereckým krajem. 
Hojně zde může využívat osobní 
zkušenosti. 

V Malé Skále ale nezapomínají 
ani další oblasti života. „V poslední 
době patřila k významným investič-
ním akcím vestavba druhého oddě-
lení družiny a odborných učeben do 
podkroví základní školy a vestavba 
ordinací a bytů do podkroví mateřské 
školy,“ doplňuje Michal Rezler.

Představení našich kandidátů do Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Daniel David
49 let, starosta Janova 
nad Nisou, krajský zastupitel

Mgr. František 
Lufi nka
63 let, starosta Železného 
Brodu, krajský zastupitel

Kraj s obcemi jedná jako se sobě rovnými, 
dříve to běžné nebylo
Když před dvaceti lety vznikaly 
kraje, nikdo nevěděl, co má od 
nich chtít, co vůbec budou dělat, 
co očekávat. Vlastně jediný důvod, 
kdy se tehdy a pak ještě pár let poté 
obce dostaly do kontaktu s kraji, 
bylo v okamžiku, kdy se na ně 
obrátily jako na odvolací orgán. 
Za několik posledních let se to vý-
znamně změnilo,“ bilancuje Daniel 
David, dlouholetý starosta Janova 
nad Nisou a krajský zastupitel. 
Ještě pár let trvalo, než se situace 
změnila.

„Dnes přesně víme, kdo za co 
zodpovídá, víme kam zavolat, 
komunikace se zlepšila. Velká změna 
nastala, když přišel hejtman, který 
předtím působil v komunální poli-
tice. Radní s obcemi začali jednat 
jako se sobě rovnými a hlavně věděli, 
co v obcích potřebují,“ zdůrazňuje 
Daniel David, který starostuje prá-
vě oněch dvacet let existence krajů 
a má tedy co srovnávat. Například 
situace, když krajská organizace 
začne něco dělat na území kon-
krétní obce, například opravovat 
silnici. Dříve to bylo pro obec 
nenadálé překvapení a zjistila to, 
až když přijely stroje, dnes, když 
se podobná akce chystá, jsou o tom 
obce informovány předem. „Dříve 
to tak nefungovalo, nevěděli jsme 
nic. Zejména poslední dvě období se 

to hodně zlepšilo,“ podotýká staros-
ta s tím, že pak i on může informo-
vat občany a ví o čem. 

Zkušenost má i z krajského za-
stupitelstva, kde působí. „Není tam 
každodenní kontakt s lidmi, na který 
jsem z obce zvyklý a jako starosta 
neřeším třeba oblast zdravotnictví 
nebo sociální, protože na malé obci 
zařízení tohoto typu nemáme. Jinak 
je to práce ale ve spoustě věcí podob-
ná,“ porovnává působení v zastupi-
telstvech obce a kraje.

To, že v krajském zastupitelstvu 
sedí řada starostů, považuje za 
hodně přínosné. Rozumí tomu, co 
města a obce potřebují a mohou 

jim pomáhat a využít i vlastní 
zkušenosti z praxe. „Pohyboval jsem 
se hlavně v oblasti cestovního ruchu 
a byl bych rád, aby i nadále podpora 
tomuto odvětví zůstala v takové 
podobě, která je nastavena ze strany 
kraje v posledních čtyřech letech, 
kdy se výrazně zlepšila. Je potřeba, 
aby to zůstalo funkční, jak je to nyní 
a nevrátilo se do původní podoby,“
zdůrazňuje Daniel David. Totéž si 
myslí i o podpoře kraje směrem 
ke kultuře a sportovním akcím. 
„Každá systematická podpora, ať 
už je větší či menší, zejména malým 
obcím hodně pomáhá,“ dodává 
starosta.

Propojení obcí s krajem 
je důležité
Když se řekne Železný Brod, většina 
lidí si název města spojí se sklář-
skou tradicí. Ve městě působí desít-
ky sklářů a také tady funguje sklář-
ská škola. Jiní si vybaví Skleněné 
městečko, proslulý Železnobrodský 
jarmark, půvabné Běliště nebo 
tmavou železnobrodskou zvonici 
s unikátní dřevěnou konstrukcí, 
kterou místní lidé po dramatic-
kém požáru v roce 2007 doslova 
vykřesali z popela. Od roku 2014 je 
Železný Brod spjatý i s Františkem 
Lufi nkou, starostou, který ovšem 
ve zdejším zastupitelstvu působí už 
od roku 2002. A od roku 2018 působí 
i v zastupitelstvu Libereckého kraje, 
kde chce při nadcházejících volbách 
svůj post obhájit. 

Na jaké dokončené projekty u vás 
v Železném Brodě jste nejvíc 
pyšný. Proč právě na tyto?

Projektů, které se v posledních 
letech podařilo realizovat, je celá 
řada. Přestěhování a výstavba nové 
knihovny rekonstrukcí z bývalého 
výměníku tepla, dokončení rekon-
strukce povrchů Malého náměstí, 
výstavba sociálních bytů nebo za-
teplení a výměna topného systému 
Sportovního centra včetně výměny 
palubovky.

Povedlo se nám také dokon-
čit projektovou dokumentaci na 
pokračování cyklostezky Greenway 
Jizera v úseku Líšný – Železný 
Brod, a to i s potřebným částečným 
výkupem pozemků. 

Z dalších dokončených akcí 
bych zmínil obnovu povrchů části 
místních komunikací a chodníků, 
včetně výměny veřejného osvětlení.
Pro Železný Brod významná akce, 
zejména z hlediska dopadu na život-
ní prostředí, je dokončení sanace po 
Exathermu. Jsem rád, že se podaři-
lo postavit také in-line dráhu.

Je pro vás Liberecký kraj při 
realizaci akcí, ale i při běžné 
agendě, partnerem nebo 
byste jako starosta města ještě 
v něčem viděl rezervy? 

Liberecký kraj se pod vedením SLK 
stal pro města a obce partnerem, 
protože se vedení kraje zajímá 
o jejich problematiku a dochází 
často ke vzájemným konzultacím. 
I pro kraj je mnohdy velice důležitá 
místní znalost, která se dá získat 
přes starosty obcí.

Velkým problémem nadále zů-
stává i přes probíhající řešení, stav 
krajských komunikací. To je ale 
problém celorepublikový, napříč 
všemi kraji.

Od roku 2018 jste krajský 
zastupitel a nyní kandidujete 
opět. Proč by vás měli voliči 
svými hlasy podpořit? 

Domnívám se, že každé ORP by 
mělo mít v krajském zastupitelstvu 
svého zástupce, protože propojení 
obcí a kraje je velice důležité.
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Bc. Tomáš Levinský
42 let, starosta Rychnova u Jablonce nad Nisou

Moje práce mě opravdu baví
Druhé volební období jej lidé zvo-
lili do pozice starosty v Rychnově 
nad Nisou. Jak sám říká, převzal 
ho po svém předchůdci s dobře 
připravenými projekty, z nichž 
mnohé dotáhl do konce. Ale i sám 
spolu s kolegy rozjel spoustu 
nových akcí, které pomohly 
Rychnovu prokouknout a na-
bídnout svým obyvatelům, nové 
a lepší služby i veřejný prostor. 
„Moje práce mě baví,“ říká Tomáš 
Levinský.

Jaké, namátkou vybrané a do-
končené projekty považujete 
pro Rychnov za důležité?

Je jich celá řada, ale já mám 
radost z hotové rekonstrukce 
sportovní haly, opraveného ná-
městí a těší mě, že se nám povedlo 
dokončit sportovní areál, který 
na to čekal deset let.

Máte i nějakou srdcovku, něco, 
z čeho máte radost a zároveň 
to výrazně oceňují i lidé?

Určitě. Jde o obnovené koupa-
liště u nás v Rychnově, které je 
přírodní a jezdí se k nám do něj 
vykoupat i lidé z okolí. Původně 
vůbec nefungovalo, bylo zarostlé, 
zanesené bahnem, lidé se tam ani 
koupat nechodili. Celé jsme ho 
vyčistili, opravili a dnes je tam 

krásná průzračná voda, žijí tam 
čolci a další živočichové, lidé tam 
rádi chodí. Upravili jsme i oko-
lí a společně s místními dětmi 
u koupaliště vysadili alej třešní 
a švestek, které budou pro všech-
ny. Mám z toho, jak se koupaliště 
povedlo, opravdu radost.

Objevil jste o koupališti i nějaké 
historické zajímavosti.

Poprvé pořádáme v sobotu 12. září 
na koupališti závod Rychnovská 
fošna, kdy se bude soutěžit v nej-
pomalejší jízdě na kole přes prk-
no. Zároveň si tam budou moci 
přečíst i nečekané zajímavosti 
o historii koupaliště. Mým koníč-
kem je historie a povedlo se mi 
objevit spoustu informací o jeho 
minulosti, tak se nyní připravují 
informační tabule. Informačních 
tabulí s historickými zajímavos-
ti budeme mít víc i na dalších 
místech ve městě, třeba u našeho 
nově vybudovaného dopravního 
terminálu, kde budou souviset 
se 120. výročí tramvajové trati do 
Rychnova.

V obci jste velmi aktivní, chcete 
nyní rozšířit svou aktivitu i do 
krajského zastupitelstva. Proč?

Za svůj profesní život jsem na-
sbíral řadu zkušeností, ať již jako 

policista nebo starosta, kterého 
dělám šestým rokem. Umím jed-
nat s lidmi, mnohé jsem se naučil 
a moje práce mě baví. Tak proč to 
nepředat dál. Kolem 150 milionů 
korun a zde bude město opět spo-
lupracovat s Libereckým krajem.

To je výčet pouze zlomku 
akcí, které jsou spjaté s Josefem 
Horinkou. Hrádek ale význam-
ně cílí i na vytvářené nových 
veřejných prostor a míst, aby se 
lidé ve městě a okolí cítili dobře. 
Namátkově má město třeba no-
vou moderní knihovnu, oprave-
na byla kromě dalších památek 
Schubertova vila nebo zdejší 
kulturní dům, v nedaleké Uhelné 
prokoukla kaplička a zrevitalizo-
vána byla ale, oblíbený rekreační 
areál Kristýna také prošel úprava-
mi a třeba nedaleko mohou lidé, 
díky zásahu města, na procházky 
do vzácných mokřadů. 

Všechno to a mnohé další 
mohlo vzniknout především díky 
schopnosti starosty se vzájemně 
dohodnout a mít dobré vztahy 
a najít cesty, jak věci udělat a zís-
kat na ně peníze. Právě to jsou de-
vizi, s nimiž usiluje o znovuzvo-
lení do krajského zastupitelstva. 
„Dokáži své zkušenosti předat dál 
a navázat vztahy, kde je potřeba, 
tak aby to bylo ve prospěch měst, 
obcí a lidí, kteří v nich žijí,“ dodává 
starosta.

V Tanvaldě plníme vše, 
co jsme si předsevzali
Ústřední heslo Starostů pro 
Liberecký kraj v Tanvaldě, v po-
sledních komunálních volbách, 
znělo: „Děláme vše proto, aby 
zde chtěli žít i naše děti“. Za své 
si jej vzal i Vladimír Vyhnálek, 
který v současnosti v Tanvaldě 
starostuje.

„Jsem přesvědčený, že již po 
první polovině našeho působení 
v komunální politice nikdo nemůže 
být na pochybách, že to myslíme 
s heslem vážně,“ shrnuje Vladimír 
Vyhnálek.

Tanvaldsko nabízí široké 
možnosti mnohooborového 

vzdělávání na několika typech 
škol, od tradičního, alternativní-
ho, sportovně zaměřeného, gym-
naziálního až po speciální, vždy se 
špičkovým vybavením ve třídách 
a dětmi v rukou obětavých učitelů. 
V Tanvaldě se také stále rozšiřují 
možnosti volnočasových aktivit.  
Nejenom organizovaných, pod re-
žijní taktovkou Základní umělec-
ké školy Tanvald a SVČ Tanvald, 
tělovýchovných jednot a spor-
tovních oddílů, tak Tanvaldsko 
nabízí veřejnosti možnosti vyžití 
ve volnočasových areálech. Lidé 
mohou využívat moderní hřiště, 
cykloturistické trasy i krásnou 
přírodu pro individuální relaxaci.

„Neustále budujeme nová 
a nová parkoviště. Nákladem 15 
milionů korun jsme odkanalizovali 
Šumburk a opravili Vítěznou ulici. 
Podporujeme výstavbu supermo-
derní optické sítě po celém městě, 
rozšiřujeme množství zeleně v par-
cích i při komunikacích. Snažíme se 
udržovat v důstojné podobě pietní 
místa a hřbitovy a velký důraz kla-
deme na bezpečnost našich občanů,“ 
vyjmenovává aktivity a dokončené 
projekty starosta Vyhnálek.

S podobným nasazením chce 
pracovat i v pozici krajského 
zastupitele. 

Umíme pomáhat všem 
bez rozdílu

� Pokračování ze strany 1
� Pokračování ze strany 1

Mgr. Vladimír 
Vyhnálek
54 let, starosta Tanvaldu

Každou práci dělám s plným 
nasazením
Liberecký kraj v Harrachově 
uskutečnil několik zásadních 
rekonstrukcí.  Dvě krajské komu-
nikace. Jednu na Mýtiny, k vlako-
vému nádraží a druhou, která tvoří 
obchvat Harrachova. Je opravený 
most přes potok Milnice a opěrná 
zeď do Mumlavy u autobusového 
nádraží. 

Působíte dlouhodobě i v sociální 
oblasti, ve které se vám povedlo 
dotáhnout v Harrachově 
do fi nále významný projekt 
sociálního bydlení. 

Mezi nejdůležitější akci za dobu 
svého působení ve funkci starost-
ky Harrachova považuji přestav-
bu bývalé stření lesnické školy 
na byty se zvláštním určením. 
Vzniklo jich 21; i na této akci se 
„podílel“ Liberecký kraj. V době, 
kdy zrušil rozhodnutím rady kraje 
(v roce 2011, ještě před současným 
vedením LK) tuto školu, jsem 
požádala tehdejší vedení kraje 
o bezúplatný převod budov na 
město Harrachov. A dnes se mů-
žeme pyšnit 21 byty se zvláštním 
určením pro naše harrachovské 
spoluobčany.

Sociální práci považuji za nosné 
téma nejenom pro Liberecký 
kraj. Stát má v této věci převeliké 

rezervy a je na obcích a krajích, 
aby se postaraly o své starší a ne-
mohoucí občany. Mikroregion 
Tanvaldsko, který sdružuje 12 obcí 
Tanvaldska, připravuje společný 
projekt, který se bude zabývat 
terénní sociální službou s odleh-
čovacím zařízením a půjčovnou 
kompenzačních pomůcek. Kraj 
již přispěl fi nančními prostředky 
na zpracování projektové doku-
mentace. Bylo by velmi přínosné, 
kdyby do budoucna přispíval 
i na provoz tohoto potřebného 
zařízení.

Vaší srdcovou záležitostí je 
také cestovní ruch. Čím je pro 
vás Liberecký kraj a proč stojí 
za to ho navštívit? Dokázala 
byste pozvat na nějaký zajímavý 
výlet i zdejší obyvatele, kam?

Doporučuji návštěvu Mumlav-
ského vodopádu, který je 
nejvodnatějším vodopádem 
v Krkonoších, je krásný v každém 
ročním období.  Výlet přímým 
vlakem z Liberce do Szklarské 
Poreby milují všechny generace. 
Milovníci železnice si vychutnají 
unikátní stoupání z Tanvaldu do 
Harrachova. Mám ráda vyhlídku 
Terezínku nad Tanvaldem, roz-
hledna Štěpánka je nejkrás nější 
rozhlednou v naší oblasti. 

Za návštěvu stojí jedna z nej-
starších skláren na světě, která 
se nachází v Harrachově, sklárna 
Novodsad a syn. Riedelova vila 
v Desné a stejnojmenná hrobka, 
ke které vede naučná stezka, při-
pomínají naši sklářskou minulost. 
Krásná příroda kolem přehrad-
ní nádrže Souš i naučná trasa 
k protržené přehradě také zvou 
k procházce. Unikátní skokanský 
areál s jedním z pěti „mamutů“ na 
světě se také nachází v našem kraji 
– v Harrachově. 

Jablonecko, Tanvaldsko a Železnobrodsko

Vzpomíná na chvíle otevírání mo-
derních dílen a odborných učeben 
v rámci center odborného vzdělá-
vání nebo na opravdové nadšení 
mladých sportovců při celostátní 
Olympiádě dětí a mládeže v roce 
2019, třeba při skocích na tram-
polínách nebo v letním biatlonu 
v jabloneckých Břízkách. 

„Zvláštním momentem byl začátek 
pandemie COVID-19. Byl jsem hrdý 
na to, že učitelé našich středních škol 
v drtivé většině zvládli vzdělávání na 
dálku. Že se nebáli dostudovat proble-
matiku prezentací učiva a výuky pro-
střednictvím medií. To je přece dobrý 
signál do budoucna,“ zdůrazňuje Petr 
Tulpa a pokračuje: „Potěšilo mě, že 
jsme založili dvě zdravotnické školy, 
zavedly do studia nové učební obory 
a opravili spousty vnitřních zaříze-
ní ve školách, domovech mládeže, 

speciálních pedagogických centrech 
nebo poradnách.“ Za velký úspěch 
považuje založení dotačních podpor 
zejména v oblasti drobné sportovní 
infrastruktury. 

A zda se objevily i nějaké neú-
spěchy? Ano, objevily, ale bylo jich 
málo. „Život a jeho problémy jsou 
pestrobarevnou mozaikou. A tak, 
kdo nic nedělá, nic nezkazí. Propadlý 
strop v budově školy při její rekon-
strukci mně radost neudělal, ale už se 
těším na to, že to všechno opravíme 
a zprovozníme,“ slibuje Petr Tulpa.

A tak to podle jeho slov v politic-
kém životě chodí. „Jednou jsi dole, 
jednou nahoře. A já mám radost, že 
v drtivé části mé politické kariéry 
jsem byl nahoře a přinesl jsem obča-
nům Libereckého kraje, v pestroba-
revné mozaice, celkově pěkný obraz 
mé práce,“ uzavírá Petr Tulpa.
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Náš plán pro Jablonecko 
a Tanvaldsko

 � Rozšíříme lůžkovou část 
Domova seniorů ve Velkých 
Hamrech pro potřeby sociální 
služby Domova se zvláštním 
režimem a propojíme společné 
financování sociálních potřeb 
celé oblasti.

 � Podpoříme projekt týkající se 
zřízení terénní sociální služby 
a návazných služeb pro obce 
Tanvaldska.

 � Jednáme o možném vstupu do 
jablonecké nemocnice, která je 
a bude součástí základní páteřní 
sítě krajského zdravotnictví, 
krajskou investiční podporu 
v řádech milionů považujeme za 
samozřejmou.  

 � Zmodernizujeme Střední školu 
technickou v Jablonci, podobně 
jako průmyslovku v České Lípě.

 � Projektem Křišťálové údolí 
budeme podporovat tradiční 
sklářskou výrobu v naší oblasti, 

 � Podpoříme zachování základ-
ních služeb včetně udržitelnosti 
zdravotní péče v menších měs-
tech a obcích. 

 � Podpoříme pořízení moderních 
technologií na zpracování vy-
tříděných složek komunálního 
odpadu – plastů, které  zpra-
cují procesem depolymerizace 
odpad v místě jejich vzniku 
(mikroregionech) na jednodu-
še využitelné produkty. Cílem 
je zachovat příznivou cenu za 
odpad občanům a obcím dát 
možnost nakládat s  odpady 
efektivně a na odpadech dále 
neprodělávat.

 � Podpoříme rozvoj obcí vytvoře-
ním grantového fondu LK.

 � Předložíme studii pro ob-
novu skokanského areálu 
v Harrachově.

 � Budeme pokračovat ve výstavbě 
cyklostezek, a to v návaznosti na 
celokrajskou síť.

 � Podpoříme vytvoření stezky, 
s návazností na Jizerky, ko-
lem přehradní nádrže Souš na 
Frýdlantsko.

 � Propojíme Palackého stez-
ku s Železnobrodskem 
a Semilskem.

 � Budeme stavět, provádět rekon-
strukce a tím i financovat všech-
ny smysluplné projekty v do-
pravní obslužnosti Jablonecka 
a Tanvaldska, jako jsou okružní 
křižovatky nebo silnice II. a III. 
třídy s využitím všech možných 
dotačních titulů kraje i státu.

 � Zlepšíme koordinaci informací 
našich informačních center ve 
spolupráci s Turistickými regio-
ny Jizerky a Krkonoše.

 � Podpoříme vznik navigační-
ho parkovacího systému na 
Tanvaldsku. 

 � Podpoříme tradiční akce 
v regionech.

Co se podařilo na 
Jablonecku a Tanvaldsku

 � Naše podpora sportovních 
areálů nezůstala a nezůstane jen 
u slov (Jizerská a Krkonošská 
magistrála, zasněžování bedři-
chovského stadionu, podpora 
rekonstrukce jedinečného sko-
kanského areálu v Harrachově, 
skokanský areál v Desné). 

 � Bezpečná a udržovaná silniční 
síť nejen v turisticky žádaných 
oblastech není jen volební 
slib, postupně opravujeme 

komunikace a mosty v celém 
kraji (silnice na Mýtiny a ob-
chvat města v Harrachově most 
v Železném Brodě, Hrabětice – 
Josefův Důl…)

 � Zlepšili jsme provozní podmín-
ky ve všech středních školách 
naší oblasti (fasády, vytápění, 
sportovní zázemí, sklářská pec, 
internetové sítě, nová okna, 
hygienická zařízení, výtahy, 
podlahy).

 � Zlepšili jsme dopravní 
obslužnost.

 � Podpořili jsme Zdravotnickou 
záchrannou službu Libereckého 
kraje, aby pořídila nové moderní 
a kvalitní technické vybave-
ní, budujeme nové výjezdové 
základny.

 � Podporujeme JSDH a JPO II 
v našich městech a obcích

Náš plán pro 
Železnobrodsko

 � Chceme vyřešit problematiku 
nevhodného objektu Základní 
umělecké školy v Železném 
Brodě.

 � Plánujeme výměnu veřejného 
osvětlení a povrchů komunikací 
v Trávníkách.

 � Zrekonstruujeme venkovní  
areál Sportovního centra 
v Železném Brodě.

 � Budeme pokračovat v rekon-
strukci povrchů místních 
komunikací.

 � Pracujeme na pokračování prací 
na realizaci projektu Greenway 
Jizera – cyklostezky podél řeky 
Jizery.

 � Zajistíme další rekonstrukce 
a pravidelnou údržbu komu-
nikací II. a III. tříd a mostů na 
území Železnobrodska.

 � Budeme pokračovat v rekon-
strukcích a vybavování špič-
kovou technikou u krajských 
školských zařízení.

 � Zajistíme i v dobách ekono-
mického propadu financování 

chodu a fungování kvalitních 
a dostupných sociálních služeb 
v území.

 � I nadále budeme podporovat 
rozvoj sportovních areálů 
a významných nadregionální 
sportovních tras pro zimní a let-
ní sporty. 

 � Podpoříme zapojení našich sklá-
řů a obcí do projektu Křišťálové 
údolí.

 � Chceme pokračovat v projektech 
na obnovu a údržbu veřejné zele-
ně a především alejí u krajských 
komunikací.

 � Pracujeme na rozvoji a dalším 
budování páteřních cyklostezek 
jako propojovacích tras s ostat-
ními regiony Libereckého kraje. 
Podpoříme stavbu singltreků 
a bike areálů.

 � Budeme pokračovat ve finanč-
ní podpoře běžného chodu obcí 
prostřednictvím dotačních 
titulů. Kraj tak podpoří rekon-
strukce komunikací, školských 
zařízení, veřejného osvětlení, 
sportovišť, veřejných prostran-
ství a řadu dalších oblastí.




