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Ing. Tomáš Hocke
starosta Turnova
kandidát do zastupitelstva

Bc. Lena Mlejnková
starostka Semil
kandidátka do zastupitelstva

V místní znalosti 
je kouzlo každého 
politika

„Chci, aby jako v minulých 
4 letech, měl region Českého ráje 
a Turnovska ve správě Libereckého 
kraje silný hlas,“ říká starosta 
Turnova Tomáš Hocke, který opět 
kandiduje do krajského zastupitel-
stva. Jak sám říká, rozhodl se tak 
především díky dosavadní výbor-
né spolupráci s Martinem Půtou 
a jeho kolegy a věří, že i on může 
touto cestou přispět, obdobně jako 
v Turnově, k rozvoji Libereckého 
kraje.

„Určitě se může každý zlepšovat, 
ale věcí, které se povedly, je hodně. 
Pro náš region jich byla celá řada. 
Za nejdůležitější považuji rekon-
strukci silnice II/610 a Nádražní 
ulice, která se touto dobou do-
končuje,“ upozorňuje Tomáš 
Hocke. Nejvíc si na projektu váží 
toho, že se dohodly obce mezi 
sebou a ještě se připojily další 
subjekty – Turnov, Ohrazenice, 
Přepeře, Příšovice, Svijany, KSS 
LK a Vodohospodářská sdružení 
Turnov. „Projekt za 180 milionů 
korun, placený z kraje a dotace 
Evropské unie IROP, byl pro mnohé 
obecní pokladny velmi nákladný, in-
vestovaly i tři čtvrtiny ročního roz-
počtu a přesto do toho šly. Všechny 
obce fi nančně přispěly, přidruženou 
stavbou chodníků, parkovacích 
pruhů, mobiliáře nebo výsadbou 

zeleně. Myslím, že ještě lepší, než že 
se rekonstrukce povedla, je, jak se 
všichni dokázali domluvit,“ zdůraz-
ňuje Tomáš Hocke.

Spolupráce města 
a kraje má výsledky

Radost ale turnovskému 
starostovi a zdejším obyvatelům 
dělají i další projekty. Nová expo-
zice horolezectví v muzeu, jehož 
přidanou hodnotou je kultivace 
vnitřního prostoru muzea a při-
druženého parku, čímž vzniklo 
ještě lepší zázemí pro pořádání 
přehlídek, divadel, letních dílen 
a dalšího. „Jsem rád za opravu silni-
ce do Klokočí, Jenišovic, rekonstruk-
ci Palackého ulice, fi nanční podporu 
spolkovým aktivitám, projektování 
Greenway Jizera, kofi nancování 
opravy fasády Gymnázia, kofi -
nancování opravy Valdštejna, kraj 
přidal peníze na potok v parku 
a mnoho dalšího,“ vyjmenovává 
starosta další z řady povedených 
projektů stojících ve spolupráci 
města a kraje. 

V souvislosti s tím ale rychle 
dodává: „Trochu a správně jsme 
si zvykli, že stačí zavolat na kraj 
a sejde se s námi radní, náměstek 
a hejtman. Často je můžeme vidět 

Město a kraj 
nejsou jen domy 
a silnice, ale 
především lidé
Má ráda svou rodinu a město, 
v němž žije a působí jako starostka. 
Lena Mlejnková je aktivní mladá 
žena, která je velkou patriotkou 
Semil. Má ráda zdejší lidi, kteří 
podle jejích slov utváří město tako-
vé, jaké je. Baví ji se s nimi potká-
vat a diskutovat o tom, jak se jim 
v Semilech žije a neodradí ji ani, 
když si vyslechne nějakou kritiku. 
Naopak, je to pro ni impulsem 
k tomu, aby zabrala ještě víc.  

Čím jsou podle vás Semily zají-
mavé nebo chcete-li ojedinělé?

Určitě je to náš Ostrov. Vždyť, které 
město má ve svém středu skuteč-
ný ostrov, jsme na něj moc pyšní. 
Nedávno jsme dokončili rekon-
strukci náhonu, sdružení Tulipán 
tam otevřelo chráněnou kavárnu 
a postupně jsme z Ostrova vytvořili 
místo pro rodiny s dětmi, které si zde 
mohou nerušeně hrát. Postupujeme 
tak v realizaci studie Doteky vody, 
který pracuje s územím kolem řeky 
Jizery, jež městem protéká. 

Vaše město má velmi bohatý spol-
kový i volnočasový život a pořádá 
řadu akcí, které přesahují jeho 
hranice. Třeba Semilský pecen.

Semilský pecen má skutečně 
velkou tradici a je pro nás důležitý, 
letos ho pořádáme v termínu 11. 
a 12. září. I přes koronavirovou 
krizi jsme udělali všechno proto, 
abychom zachovali podporu pro 
tuto akci. Odehrává se samozřej-
mě na Ostrově a je to oslava úrody 
a zároveň akce především o lidech 
a pro lidi z blízkého i dalekého 
okolí.

Co vás v Semilech tíží, v čem 
vidíte jeho největší slabiny?

Dlouhodobě řešíme kvalitní 
dopravní napojení na okolní 
regiony, to nás skutečně tíží 
desítky let. Od roku 1936 máme 
v územním plánu řešený prů-
jezd městem a teprve nyní se 
díky Libereckému kraji povedla 
realizovat první etapa a výstav-
ba okružních křižovatek. Lidmi 
je to pozitivně vnímáno nejen 
kvůli zlepšení průjezdnosti, ale 
i proto, že se řešily objezdy spolu 
s městským zahradníkem, a tak 
i vypadají hezky. Momentálně se 
projektuje druhé etapa, pro-
pojení okružních křižovatek. 

� Pokračování na straně 3� Pokračování na straně 3

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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Představení našich kandidátů do Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Jiří Ulvr
48 let, starosta Studence, 
krajský zastupitel

Ing. Petr Matyáš
44 let, starosta Rokytnice nad Jizerou

Lenka Malá
52 let, starostka Tatobit

Jsem pyšný na to, že naši obec netíží žádný úvěr
I po čtrnácti letech v komu-

nální politice má svou práci rád. 
Bere ji jako poslání a baví ho. Po 
těch letech zkušeností ví, co obce 
i kraje potřebují. Proto Jiří Ulvr ze 
Studence kandiduje do krajského 
zastupitelstva. 

Studenec, obec, v níž starostujete, 
je vaší srdeční záležitostí. Rozvíjí 
se kupředu a snaží se zlepšováním 
infrastruktury i nabízených 
služeb nabídnout spokojené 
místo k životu všem místním 
obyvatelům, ale i návštěvníkům 
obce. Na který z dokončených 
projektů posledních let jste nejvíc 
pyšný, a dělají vám radost?

Projektů, které mi dělají v po-
slední době radost, je více. Ale 
mezi ty nejvíce viditelné patří 
výstavba nového domova pro 
seniory, který jsme otevřeli v roce 
2018. Zcela zásadní je pak v součas-
né době již probíhající „Přístavba 
ZŠ a MŠ Studenec“, kterou jsme 
po tříletém snažení začali letos 
v březnu, a dokončena by měla 
být v červnu 2021. Výjimečná je 
také v tom, že se jedná o největší 
investiční akci v novodobé historii 
naší obce, která přesahuje částku 
45 000 000 korun. Pyšný jsem i na 
to, že naše obec nadále zůstává bez 
jakéhokoli úvěrového zatížení.

Menší obce často díky menším 
rozpočtům nemohou z vlastní 
kasy fi nancovat rozsáhlejší akce. 
Možností k tomu je provést jsou 
například dotace. Daří se vám je 
získávat, a jaká je v tomto ohledu 
spolupráce s Libereckým krajem?

Mám radost, že se nám každý 
rok daří získat různé dotace. Je to 
i díky tomu, že jsme na to dopředu 
připravení a víme, jakým směrem 
se chceme ubírat, čeho chceme 
dosáhnout. I díky tomu jsme na 
výše zmiňovanou akci letos získali 
20 000 000 korun. Pravidelně nás 
také podporuje Liberecký kraj, kde 
čerpáme z programu obnovy ven-
kova, programu podpory ochra-
ny přírody a krajiny, programu 

životního prostředí i programu na 
obnovu hasičských jednotek. Za 
vše je potřeba moc poděkovat.

Aktivně se již nějaký čas v poli-
tice pohybujete, co je podle vás 
největší překážkou právě pro 
menší obce a co by jim z vašeho 
pohledu nejvíc pomohlo?

Z mého pohledu jsou to dvě zásadní 
věci. Omezení stále narůstající by-
rokracie a zodpovědnosti, kterými 
nás zatěžuje stát. Tou druhou jsou 
již zmíněné dotace. Každý poskyto-
vatel to má jinak nastavené, má jiné 
podmínky, které zaměstnávají další 
úředníky. Dotace bych zrušil a roz-
dělil je mezi obce a kraje formou 
rozpočtového určení daní.

Spolupráce starostů se zkušenostmi 
z obcí je dobrý nápad
V červenci dostali lidé v Rokytnici 
nad Jizerou k užívání nově zre-
konstruovanou lávku přes Jizeru 
na Blansko a most vedoucí rovněž 
přes Jizeru z Vilémova do Havírny. 
Lávka i most jsou největší mostní 
stavby, které mají rokytničtí ve 
své správě a už řadu let čekaly na 
opravu. Kvůli opravě lávky na 
Blansko spojily své síly Rokytnice 
nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou 
a Liberecký kraj a fi nancovali je 
společně. Ve stejný den, kdy byla 
lávka z 60. let minulého století 
předaná opět do užívání veřejnosti, 
byl zprovozněn i zmíněný most.

Oba projekty patří k případům, 
kdy se obec domluvila se sousedy 
a Libereckým krajem a úzce spolu-
pracovali. „Podporuji Starosty pro 
Liberecký kraj, a proto kandiduji do 
krajského zastupitelstva. Známe se 
se všemi už od začátku vzniku hnutí 

a je podle mého dobrý nápad, když 
spolupracují starostové z obcí,“ říká 
rokytnický starosta Petr Matyáš. 
Zejména oceňuje, že jsou i ve vede-
ní kraje lidé, kteří mají zkušenost 
z obcí, vědí, co konkrétně potřebují 

a co je pro ně potřeba. Takové pro-
jekty podpoří a znají realitu. 
Příkladem může být i zmíněná 
spolupráce na opravách mostů. 

V Rokytnici se nyní připravují 
na další, pro obec významný pro-
jekt. Z bývalé jídelny závodu Seba 
chtějí vytvořit víceúčelové zaříze-
ní, které by sloužilo podobně jako 
kulturní dům. Vznikl by zde sál 
i prostory pro různé spolky a také 
informační centrum. Cestovní 
ruch je totiž pro Rokytnici velkým 
a pro život obce zásadním téma-
tem. Petr Matyáš se mu intenzivně 
věnuje nejen v pozici starosty, 
ale i ve výboru cestovního ruchu 
a památkové péče Libereckého 
kraje. „Je to pro mne zajímavé téma, 
cestovní ruch je pro naši obec rozho-
dující a i památky, které u nás máme, 
si zaslouží pozornost, kterou se jim 
snažíme věnovat,“ dodává Matyáš.

Důležité je spojovat 
lidi dohromady
Úctyhodných 150 let existuje 
v Tatobitech na Semilsku divadel-
ní ochotnický soubor. Mnohem, 
mnohem déle, na stejném místě, 
roste rozložitá lípa. Říká se jí tisíci-
letá, protože přesně takovou dobu 
nejspíš roste a dokonce se honosí 
titulem 2. nejkrásnější strom 
Evropy. Oba tyto na první pohled 
nesourodé tatobitské prvky mají 
jedno společné, ochotnický spolek 
i lípa jsou srdcovou záležitostí zdej-
ší starostky Lenky Malé.
Lípu, společně s dalšími nadšenci 
dotlačila ke zmiňovanému titu-
lu evropského stromu a v roce 
2015 k titulu Strom roku v České 
republice. V divadelním spolku 
MÁJ 1867 aktivně ochotničí a na 
prknech, která znamenají svět, ji 
můžete vídat celkem pravidelně. 
Lenka Malá, která dovedla v roce 
2018 obec až k titulu Vesnice roku 
Libereckého kraje, sází zejména na 
spojování lidí, přátelská setkává-
ní a pospolitost. „Kde jinde, než 
v malých obcích, by měli mít lidé 
k sobě blízko, setkávat se, pomáhat si 
a navzájem podporovat,“ říká Lenka 
Malá. Aby se společenskému životu 
v obci dařilo a vzkvétal, koupila 
obec, v počátcích jejího starosto-
vání, zchátralý kulturní dům. Byl 
vrácen v restituci, ale jeho vlastník 
o něj příliš nestál. I když kupní 
cena byla pro obec náročným sou-
stem, byli místní rádi, že kulturák 
mají. „Mé první volební období ve 
funkci jsme ho koupili, druhé období 
jsme opravovali a až to třetí období 
se nám vše povedlo dotáhnout do 
konce a dnes už funguje,“ popisuje 
starostka. Na opravy domu střádali 
peníze postupně, podařilo se jim 
získat ministerské i krajské dotace 
a když zvítězili v soutěži vesnice 
roku i odměnu v podobě fi nancí 
použili na dokončení nové střechy 
kulturního domu. 
„Dneska mají naši ochotníci opět 
kde hrát, kulturní dům je záze-
mím i pro dalších 15 tatobitských 

aktivních spolků, v zimě uvnitř 
trénují tenisté, pořádají se zde 
pravidelná cvičení jógy nebo zumby 
a dalšího, prostory využívá naše 
škola i školka a samozřejmě je zde 
prostor i pro pořádání plesů nebo 
koncertů,“ vyjmenovává Lenka 
Malá s hrdostí i nadšením, neboť 
obnovu kulturáku považuje 
doslova za super projekt, který se 
povedlo dovést do konce. 
Kulturu a cestovní ruch považuje 
za stěžejní, neboť právě díky jejich 
podpoře se lidé setkávají. Spolu se 
sociální oblastí, ve které působila 
profesně, chce do těchto odvětví 
aktivně vstupovat i tehdy, pokud 
se jí povede zasednout v zastu-
pitelstvu Libereckého kraje. „Už 
potřetí kandiduji a to zejména proto, 
že cítím sounáležitost s lidmi, kteří 
jsou nyní ve vedení kraje za Starosty. 
Nechybí jim zkušenost, vidí věci 
z praktické stránky, vědí, jak to v ob-
cích chodí. Jejich předchůdci vůbec 
netušili, jak to ve městech funguje,“
vysvětluje Lenka Malá.
Spojovat chce lidi dál. Jedním ta-
kovým pojítkem může být třeba 2,5 
kilometru dlouhá cyklostezka, již 
by Tatobitští chtěli vybudovat a pro-
pojit jejím prostřednictvím lidi, 
které teď rozděluje frekventovaná 
silnice II. třídy, která vede obcí.   
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Jana Holcová
50 let, starostka Mříčné

Nejvíc jsme 
stále pyšní 
na titul 
vesnice roku
Obec Mříčná na Semilsku je domo-
vem téměř šesti stovek obyvatel. 
V roce 2016 oslavila 660 let od svého 
založení a o rok dříve, v roce 2015, 
si k narozeninám nadělila symbo-
lický dárek, stala se Vesnicí roku 
Libereckého kraje. Dvanáct let 
Mříčné starostuje Jana Holcová.

Na jaký projekt nebo úspěch 
jste za posledních 6 let 
v Mříčné nejvíc pyšná?

Naše obec se v roce 2015 stala 
Vesnicí Libereckého kraje a vy-
hrála zlatou stuhu po pěti letech 
účasti v této soutěži, je to stále naše 
nejpyšnější věc, která se nám po-
vedla za pomoci skvělé spolupráce 
místních spolků a občanů. Podařilo 
se nám zrekonstruovat všechny 
budovy v majetku obce a postupně 
se nám daří zvelebovat celou obec.

Jaký vás čeká projekt či 
plán v nejbližší době či jej 
máte rozpracovaný?

V současné době probíhá dlouho 
očekávaná rekonstrukce krajské 
silnice v hoření části obce. Obec 
loni převzala do svého vlastnictví 
budovu sokolovny a nyní probíhá 
její rekonstrukce. Byla to poslední 
veřejná „nevzhledná“ budova, 
která je využívaná na kulturní 
činnost v obci a vzniknou zde i do 
budoucna 3 obecní byty. Je to jedna 
z největších investic po dlouhé 
době a díky dotaci se nám podaří 
toto místo společenského života, 
nejen místních občanů, opravit. 
V plánu je postupná rekonstrukce 
obecního vodovodu a osvětlení.

Je pro Mříčnou kraj partnerem 
nebo vidíte ještě z pozice 
starostky nějaké rezervy ve 
spolupráci či komunikaci?

Jako starostka jsem se spoluprací 
s krajem spokojená, poradenství 
a komunikace na všech odborech 
kraje, které jsme prozatím potřebo-
vali je na dobré a spolehlivé úrovni.

Semilsko, Turnovsko a Jilemnicko

zrekonstruované kino, které patří 
k nejmodernějším jednosálovým 
kinům v naší zemi.

Proč kandidujete do kraj-
ského zastupitelstva? 

Liberecký kraj je pro naše město 
významným partnerem v přípravě 
a realizaci rekonstrukcí komuni-
kací, v zajišťování prostředků pro 
spolky a město, a třeba i zřizovate-
lem střední školy. Je iluzorní si my-
slet, že se našeho města a regionu 

krajská politika netýká. Starostové 
pro Liberecký kraj je hnutí složené 
z lidí, kteří již něco dokázali a mají 
zkušenosti. Jsem na kandidátce již 
podruhé a myslím, že ačkoli není 
vždy vztah kraje a obcí ideální, 
nastoupená cesta vede správným 
směrem a bylo by dobré v ní pokra-
čovat a podpořit ji.

Jakou máte zkušenost jako 
město ve spolupráci s krajem?

Spolupráce s krajem je někdy dob-
rá, jindy horší. To vždy podle toho, 
z jakého úhlu pohledu se na věc 
díváte. Pokud po kraji něco chci 
a on mi nevyhoví, budu se na něj 
asi dívat skrz prsty. To je v zása-
dě stejné, jako u nás na městě ve 
vztahu občan úřad. Pro mě je ale 
důležité, aby kraj vyslechl naše 
prosby, nářky, připomínky. Aby 
se jimi zabýval a snažil se najít 
řešení. Samozřejmě, že vše vyřešit 
nejde. Pak by to ale měl umět 
vykomunikovat, vysvětlit, obhájit. 
A to nejen na úrovni nás staros-
tů, ale i na úrovni občanů a třeba 
i státu. To si myslím, že se většinou 
děje. Proto hodnotím spolupráci 
s krajem jako veskrze dobrou.

Nastoupená cesta vede 
správným směrem
Na pomezí Českého ráje 
a Podkrkonoší leží město Lomnice 
nad Popelkou, jehož starostou je od 
roku 2014 Josef Šimek.  

Lomnice je velmi aktivní město, 
turisticky zajímavá lokalita, 
která nabízí i svým obyvatelům 
spoustu možností k vyžití 
i životu. Z jakého dokončené-
ho projektu uplynulých cca 
4 – 6 let máte největší radost?

Je velmi složité na takto polo-
ženou otázku reagovat. Těch 
projektů je totiž poměrně hodně 
a za každým je hodně práce, byť 

to není na první pohled vidět. 
Každému tak bylo nutné dát 
poměrně hodně energie, aby se je 
podařilo uskutečnit. Měl-li bych 
ale říci konkrétní příklad, pak 
je to jednoznačně rekonstrukce 
kina. Projekt se začal řešit někdy 
kolem roku 2010 ještě ve spolu-
práci s bývalým starostou města 
V. Mastníkem. Popravdě jsem 
již ani nedoufal, že se to povede 
uskutečnit, ale za přispění našich 
obyvatel, kteří si rekonstruk-
ci z větší části přáli a nakonec 
i zastupitelů, kteří na to uvolnili 
peníze, se to nakonec poved-
lo. Dnes má Lomnice krásně 

V místní znalosti je kouzlo každého politika

Mgr. Josef 
Šimek
43 let, starosta Lomnice 
nad Popelkou

Město a kraj nejsou jen domy a silnice, ale především lidé

v Turnově nebo okolních obcích. 
Je to normální stav, který je nutný 
zachovat. Když se však zeptáte v ji-
ných krajích, tak to zas tak normální 
není. Proto podporuji Martina Půtu 
a Starosty pro Liberecký kraj a kandi-
duji za ně.“ Doufá, že může přinést 
svůj pohled vnímání situace. 
„Navíc v místní znalosti je kouzlo ka-
ždého politika,“ míní Tomáš Hocke. 

Plánů mají na Turnovsku dost

Turnovsko už nyní připravuje 
další projekty, při nichž bude 

úzce s Libereckým krajem spolu-
pracovat. „Je nutné postavit novou 
silnici do Jičína, včetně napojení 
Semilska a Jilemnicka. Potřebujeme 
v turnovské nemocnici dostavět ur-
gentní příjem a nové oddělení ARO, 
stejně jako je nutné dotáhnout do 
konce výstavbu Centra urgentní 
medicíny v Liberci, které je s dal-
ším vývojem nemocnic v kraji úzce 
svázán,“ přibližuje Tomáš Hocke. 
K dalším plánovaným akcím řadí 
opravy silnic třeba na Vesecko, 
ke Třem rybníkům, na Malou 
Skálu a mnohé další. „Chci také 

vyvinout úsilí a pomoci turnovské 
zdravotní škole a dalším středním 
školám, posílit infrastrukturu pro 
cestovní ruch, zejména vyřešit 
problém chybějících parkovišť v tu-
risticky zatížených oblastech, třeba 
v Dolánkách nebo na Malé Skále. 
Posílit značku Libereckého kraje, 
budovat cyklostezky, ale starat se 
i o naši krajinu - třeba potokem, 
rybníkem, tůní, mokřadem nebo 
výsadbou stromů a finančně pod-
porovat spolky jako základní pilíře 
občanské společnosti,“ dodává 
Tomáš Hocke.

A přesunutí autobusového termi-
nálu nad nádraží jako společný 
dopravní terminál s vlakovým 
nádražím. Dlouhodobě také usilu-
jeme o propojení našeho regionu 
s okolím silnicí R35, avšak bez 
dramatického zásahu do životní-
ho prostředí. 

V Semilech se také dočkáme 
nových mostů. Krajská správa 
silnic LK plánuje na rok 2022 
rekonstrukci hlavního mostu 
přes Jizeru a spolu s ním vybu-
dují Semily most nový, v Jatecké 
ulici. Pět milionů z celkové částky 
22 milionů korun přispěje kraj, 
zbytek zaplatí město Semily.

Z jakého důvodu jste se rozhodla 
opět kandidovat ve volbách do 
krajského zastupitelstva?

Město a kraj nejsou pouze domy 
nebo silnice, ale zejména lidé. 
Liberecký kraj stejně jako obce a kra-
je se stará o své území, organizace 
a spolky a Starostové pro liberecký 
kraj to je skvělý tým lidí se zkuše-
nostmi a já bych ráda pokračovala ve 
smysluplné práci pro Liberecký kraj. 

Proč by měli jít podle vás lidé 
k volbám? Bohužel je v poslední 
době účast celkem nízká.

Pravda. Lidé to většinou příliš 
nesledují, a když se s někým bavím, 
diví se, že už zase nějaké volby 
budou. Já bych chtěla všechny lidi 
poprosit, aby k volbám šli a hlas 
odevzdali. Krajské volby se jich 
týkají osobně, neboť volí toho, kdo 
povede kraj, ve kterém žijí. 

Tradiční Semilský pecen se letos koná 11. a 12. září. V Muzeu Českého ráje v Turnově jsme vybudovali unikátní expozici horolezectví. Foto Matěj Bárta
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Co se nám podařilo 
na Semilsku

 � Kraj se stará o kulturní památky 
a jenom díky kraji se podařilo 
opravit a znovu zprovoznit 
věšadlový most v Bystré nad 
Jizerou. Jedná se o zcela uni-
kátní most, který kraj opravil 
a převzal si jej do majetku. 

 � Podařilo se díky kraji postupně 
opravovat budovy středních 
škol v Semilech a postavit nové 
multifunkční hřiště u Střední 
odborné školy Semily. 

 � Liberecký kraj velkou měrou 
podporuje sportovní a kulturní 
činnost měst i obcí. I malé spolky 
si mohou jednoduchou formou 
požádat o podporu a mohou se 
tak uskutečnit i mimořádné akce 
a výročí. Velmi si pak vážíme 
osobní účasti zástupců kraje 
na těchto akcích, jako podporu 
a komunikaci nejen se starosty, 
ale i veřejností.

 � Liberecký kraj dlouhodobě pod-
poruje mimořádné akce jako je 
Semilský Pecen.

 � Obrovské poděkování patří 
Libereckému kraji za pomoc 
v době nouzového stavu a i po 
něm. Podpora kraje byla mimo-
řádná a díky ní se nám podařilo 
zvládnout tuto krizi.

 � Díky kraji se nám podařilo 
opravit další úseky vodovodů 
a kanalizací v malých obcích.

 � Dlouhodobá podpora dopravní-
ho hřiště pro děti v Košťálově je 
důležitá pro výchovu a bezpeč-
nost dětí jako účastníků silniční-
ho provozu.

 � Ve Vysokém nad Jizerou kraj 
přispěl 4 mil. Kč na přístavbu 
nemocnice, 2 mil. na rekon-
strukci vodovodu a veřejné 
osvětlení.

 � V Benešově u Semil obec mohla 
díky příspěvku kraje spolufinan-
covat nákup nového cisterno-
vého automobilu a uspořádat 
velkou kulturní akci.

Náš plán pro Turnovsko
 � Podporujeme nové doprav-

ní napojení do Jičína, Semil 
a Jilemnice.

 � Postupně se zasazujeme o roz-
voj turnovské nemocnice jako 
součást Krajské nemocnice 
v Liberci, usilujeme o dostavbu 
urgentního příjmu a nového 
oddělení ARO.

 � Chceme vybudovat další část 
cyklotrasy  Greenway Jizera 
z Turnova do Svijan.

 � Budeme pokračovat v opravách 
komunikace a mostů na celém 
území Turnovska.

 � Pracujeme na rozvoji infrastruk-
tury cestovního ruchu v oblasti 
Českého ráje a hodláme v tom 
pokračovat i nadále, například 
vybudováním dalších parko-
vacích ploch pro návštěvníky, 
úschoven či toalet.

 � Zasadíme se o rozvoj turnovské 
zdravotnické školy a dalších 
středních škol, v závislosti na 
potřebách zaměstnavatelů.

 � Budeme pokračovat v projek-
tech, jejich cílem je zadržování 
vody v krajině.

 � Chceme prosadit, aby program 
obnovy venkova mohly využívat 

i nejmenší obce.V Benešově 
u Semil obec mohla díky pří-
spěvku kraje spolufinancovat 
nákup nového cisternového 
automobilu a uspořádat velkou 
kulturní akci.

 � V Hájích nad Jizerou kraj při-
spěl na rekonstrukci dřevěné 
zvonice a podpořil výjezdovou 
jednotku hasičů.

 � V Jesenném ve spolupráci 
s krajem proběhly rekonstrukce 
sokolovny, obecních komunika-
cí, oplocení hřbitova a probíhá 
řešení staré ekologické zátěže na 
železničním nádraží. 

Co připravujeme 
na Semilsku

Ve spolupráci s Libereckým krajem 
jsme připravili vstup kraje do 
MMN a.s. (nemocnice Jilemnice 
a Semily). Zdravotnictví je pro náš 
kraj zásadní a důležité a vstupem 
Libereckého kraje získá Jilemnicko 
– Semilská nemocnice finance na 
potřebné investice, na rozvoj a kraj 
možnost se podílet na rozhodová-
ní o zdravotní péči v této oblasti. 
Hlavním cílem je podpora a ko-
ordinace kvalitní zdravotní péče 
v celém kraji. 

Doprava je jedna z oblastí kde 
kraj připravuje v Semilech a celém 
regionu zásadní investice a opravy. 
Čeká nás kompletní rekonstruk-
ce hlavního mostu přes Jizeru 
v Semilech ve spolupráci s měs-
tem a rozšířením chodníků v roce 
2022, po výstavbě nového mostu 
v Řekách, na který kraj přispěje 
částkou 5 mil. Kč. Připravujeme 
projekt opravy „Pojizerky“ jako dů-
ležité spojnice Semily – Jilemnice. 
Ve fázi projektu je také druhá etapa 
průtahu městem Semily související 
s výstavbou dopravního terminálu 
a přemístění autobusového nádraží. 
Opravu by si jistě zasloužily i další 
komunikace a proto je zásadní, že 

kraj dlouhodobě vyčleňuje finance 
na opravy komunikací. 

Připravujeme cyklostezku 
z Košťálova do Semil s dotační 
podporou kraje na projektovou 
dokumentaci. Pro další rozvoj cyk-
lodopravy připravíme dotační titul 
pro výstavbu cyklostezek.

Důležité je také vybavení střed-
ních škol, a to jak stavební, tak 
v odborném zázemí pro studenty. 
Budova GIO Semily je postupně 
opravována a připravena je rekon-
strukce rozvodů a oprava venkov-
ního hřiště. Střední odborná škola 
má připraven projekt na Centrum 
odborného výcviku, které je zásad-
ní pro výuku žáků učebních oborů 
a podpora vybavení pro mimořád-
ný maturitní obor požární ochra-
na. Větší podporu si zaslouží také 
venkovské školy a využití volného 
času dětí a mládeže v obcích.

Budeme pokračovat v podpo-
ře vybavení pro jednotky hasičů 
i v malých obcích.

Důležitou součástí fungování 
malých obcí je také podpora kraje 
v opravách a výstavbě vodovodní 
a kanalizační sítě, na kterou by 
samotné obce nedosáhly. 

Co se podařilo na Turnovsku
 � Do finále spěje rekonstruk-

ce silnice II/610 a Nádražní 
ulice v Turnově. K Turnovu 
a Libereckému kraji se při-
pojily Ohrazenice, Přepeře, 
Příšovice, Svijany, KSS LK 
a Vodohospodářská sdružení 
Turnov a v rámci sdružené akce 
byly také opraveny sítě, vznik-
ly nové chodníky, parkovací 
pruhy, přibyl mobiliář nebo 
vysazena zeleň.

 � V Muzeu Českého ráje v Turnově 
jsme vybudovali novou expozici 
horolezectví, přidanou hodnotou 
je kultivace vnitřního prostoru 
muzea a přidruženého parku.

 � Opravili jsme např. silnice do 
Klokočí, Jenišovic, zrekonstru-
ovali turnovskou Palackého 
ulici a pokračujeme v opravách 
dalších místních komunikací.

 � Zajistili jsme finanční podporu 
spolkovým aktivitám.

 � Vyprojektovali jsme další etapu 
cyklostezky Greenway Jizera.

 � Turnov kofinancoval opravu 
fasády turnovského Gymnázia.

 � S přispěním Libereckého kraje 
jsme provedli opravy turisticky 
vyhledávaného hradu Valdštejn.

 � Podpořili jsme jednotky dob-
rovolných hasičů, kteří si díky 
podpoře Libereckého kraje moh-
li pořídit nové vybavení nebo 
automobilové cisterny.

 � Díky krajskému programu 
Podpora retence vody v krajině 
se například ve Svijanech poved-
lo navrátit potok, který kdysi 
protékal obcí, do původního ko-
ryta a tak obohatit důležitou část 
obce o prvek tekoucí vody. Také 
na dalších místech se povedlo 
vybudovat nové vodní prvky 
či zahájit projekty pro udržení 
vody v krajině, například vytvo-
řit potok přes park v Turnově.

 � V Hájích nad Jizerou kraj při-
spěl na rekonstrukci dřevěné 
zvonice a podpořil výjezdovou 
jednotku hasičů.

 � V Jesenném ve spolupráci 
s krajem proběhly rekonstrukce 
sokolovny, obecních komunika-
cí, oplocení hřbitova a probíhá 
řešení staré ekologické zátěže na 
železničním nádraží. 




