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Jablonec si zaslouží být
městem, ve kterém mají
lidé chuť žít
Jablonec nad Nisou je městem,
v němž celý život žiji a mám ho
velmi ráda. Není mi tedy lhostejné,
jak v současné době vypadá a jak
se u nás lidem daří. Jablonec potřebuje změny, ustrnul, lidé se na
některých místech necítí bezpečně
ani dobře. Přeji si, aby byl Jablonec opět městem, ve kterém mají
lidé chuť žít.
V jakém městě by se vám osobně
chtělo žít, co je podle vás základem?
Mojí největší prioritou je bezpečnost. Nemám tím ovšem na mysli restrikce, nařízení a omezení
nebo hlídání jeden druhého, aby
náhodou někdo něco neprovedl.
Bezpečně se člověk cítí tam, kde
je přívětivé prostředí. A to v místech, kde hustě rostou nálety, přes
neposekanou trávu nebo křoví
není vidět, všude se povaluje smetí, jsou rozbité obrubníky nebo
lavičky, jednoduše není. Takových
míst bohužel najdeme v Jablonci
nad Nisou celou řadu a nemusíme
chodit ani nikam daleko od centra, příkladem může být celé dolní
centrum města od autobusového
nádraží, přes prostor bývalé tržnice, kolem až do Tyršova parku.
To rozhodně žádná pěkná a příjemná část města není.

A jak by se podle vás dala bezpečnost v těchto místech zvýšit, když
pomineme třeba zesílení policejních hlídek?
Jednoduše. Všechna ta místa je
potřeba zkultivovat, prosvětlit,
oživit a pak nebudou nikde žádná
zákoutí lákající k odhození smetí
nebo přitahující různé lidi k tomu,
aby tu vysedávali a odrazovali svým
chováním kolemjdoucí aby tudy
vůbec prošli. Když se vysoká tráva
poseká, nálety a křoví vykácí, zmizí
temná zákoutí. Samozřejmě jen
to nestačí, ale alespoň je to první
krok k nápravě. V případě dolního
centra je potřebné dostavět dlouho
odkládaný dopravní terminál spojený s prodloužením tramvajové tratě
a hned se výrazně změní podstatná
část města.
Kultivace prostoru přináší ale i další
pozitiva, která ve městě chybí.
Pokud se všechna taková zpustlá
místa otevřou, uklidí a vyčistí, nabízí se jejich další využití. Vzniknou
sdílené prostory i na neobvyklých
místech, která budou pro každého.
Stačí přidat lavičky, herní prvky, zasadit květiny. Koncepčně je potřeba
přistupovat ke všem takovým místům, i u obyčejného parkoviště lze
vytvořit živý prostor.

Komunální volby
23. – 24. září 2022

Proč myslíte, že je tolik pustých
a zarostlých míst v Jablonci?
Město se bohužel o svůj majetek
příliš nestará. Domy v centru města se sypou, příkladem může být
budova staré radnice, tedy současné knihovny. Pohled na její fasádu
je smutný. Postupně mizí typické
a charakteristické stavby města,
nezájem města jde až tak daleko,
že se musí zbourat. Devastace
kvůli neúdržbě je ale vidět i na zcela obyčejných místech, například
na veřejných toaletách u přehrady.
To, že je někdo posprejuje, jak
někteří argumentují, je jedna věc,
ale to že je nikdo pravidelně řádně
neuklízí je věc druhá. A tak by se
dalo pokračovat.
Je potřeba se také konečně věnovat letitým problémům chátrajících a přitom tak typických míst
a staveb Jablonce nad Nisou. Opět
otevřít otázku rekonstrukce lázní,
podpořit opravu Sokolovny, moc
hezké by bylo otevřít řeku Nisu,
vytvořit náplavku a další aktivní
prostranství.
Do veřejného dění a tvoření nové
vlídnější podoby Jablonce chcete
více zapojit i veřejnost.

Jana Hamplová
Starostové pro Liberecký kraj
web: https://starostovejablonec.cz

(pokračování na straně 2) 

Dejte svůj hlas lidem, které dobře znáte a mají vaši důvěru
Martin
Půta
hejtman Libereckého kraje
předseda hnutí Starostové
pro Liberecký kraj
Nejdůležitější. To jsou blížící se komunální volby, v nichž si každý z nás
zvolí své zástupce ve vedení svých
obcí a měst. Na další čtyři roky
vyberete lidi, na jejichž práci bude
skutečně záležet, jak se vám u vás
v obci žije. Běžte k volbám.
Zda máte opravené chodníky a silni-

ce, místa ve školkách, pěkné parky
i příjemné prostředí na náměstích,
jestli budou mít vaši dobrovolní hasiči lepší zázemí i vybavení a spolky
a sportovní oddíly kde se věnovat
svým aktivitám. Nejenom o tom
všem budou rozhodovat lidé, které
si zvolíte do vedení své obce. Budou
také v pozicích vyjednavačů s krajem,
ministerstvy, kde budou například
žádat o dotace na výstavbu nové
knihovny nebo podporu společenského a kulturního života v obci.
Proč byste měli podpořit právě
sympatizanty a kandidáty Starostů
pro Liberecký kraj? Protože je dobře
znáte. Jsou to vaši sousedé, přátelé

a mnohdy už řadu let pracují pro
vaše město nebo obec. Starostové
si také musí zařizovat spoustu
věcí sami a mnozí by za svá města
a obce doslova dýchali.
Pro kraj jsou města a obce důležitými partnery. Velkým tématem, které
se dotýká každého, je zdravotnictví.
Pro to, abychom zajistili stoprocentní péči všem lidem Libereckého
kraje, je potřeba postavit Centrum
urgentní medicíny v Liberci. A tady
se bez podpory měst, jako akcionářů, neobejdeme. Ruku v ruce se
stavbou jde i rozvoj dalších nemocnic v Turnově či Frýdlantu nebo
Jilemnici, kde se kraj stal nedávno

akcionářem a totéž platí i o nemocnici v České Lípě. Tam bych uvítal,
kdyby se jejím akcionářem stalo
i město Česká Lípa.
Důležité je pro rozvoj našeho regionu také vlakové spojení mezi
Libercem a Prahou, které pomůže
nejen rozvoji cestování, ale i ekonomiky. Dopad na život lidí v obcích
má i náš projekt přeměny ústavních
zařízení a včlenění lidí do běžného
života v městech a obcích. Nové domovy pro ně stavíme například v Semilech nebo Nové Vsi u Chrastavy.
A samozřejmě nesmím zapomínat
na opravy silnic, i tady úzce s městy
a obcemi spolupracujeme.

Podporujeme naše kandidáty
Tanvald

Železný Brod

Vladimír Vyhnálek

František Lufinka

VOLBA PRO MĚSTO

Umíme
spolupracovat
Spolupráce se starosty Semilska a Jablonecka je velmi dobrá. Mám od nich v Senátu zpětné vazby z regionu. Navíc jsem
také starostou.
Starostové pro Liberecký kraj jsou dobrou volbou!
Jaroslav Zeman,
senátor a starosta Albrechtic
v Jizerských horách

Starostové jsou dobrá volba. Žijeme ve
složité době, kdy čelíme velkým výzvám.
Na Ukrajině zuří válka, nejen kvůli ní čelíme vážným ekonomickým problémům.
To je situace, která přeje populistům všeho druhu, kteří nabízejí jednoduchá řešení. Ta ale neexistují. Ani v celostátním,
potažmo celoevrospkém či celosvětovém
měřítku, a už vůbec ne v obcích. Na Starostech pro Liberecký kraj se mi líbí, že
jsou nohama na zemi. Dokazují to svou
každodenní prací a jsou za nimi vidět
výsledky. Podívejte se na to, co za našimi kandidáty v obcích stojí
a dejte to pečlivě na misku vah se všemožnými sliby. Protože samospráva obcí je páteří našeho politického systému a má zásadní
dopad na kvalitu našich životů. Naše volba v komunálních volbách
je proto navýsost důležitá.
Jarmila Levko, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starostové pro Liberecký kraj, to je parta
zajímavých lidí. Každá a každý je originál.
Mají vlastní přístup k rozvoji své obce,
vždyť i každá ves, každý městys a každé
město mají své potřeby, jedinečné výzvy.
Jsou sví, ale také jsou tým. Sdílejí vlastní
zkušenosti, radí si, pomáhají. Ale klidně
se i pohádají při hledání nejlepšího řešení.
Jsou to vaši sousedé. Jsou mezi lidmi.
Ta lidskost se všemi jejich přednostmi
i nedokonalostmi mě baví, inspiruje a posouvá nejen na mé cestě.
Jan Berki, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
místopředseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Když jsem s přáteli vytvořil před 12 lety volební uskupení Volba pro město, chtěli jsme svými myšlenkami podpořit jeho další rozvoj. Jako tanvaldskému rodákovi, učiteli a sportovci mi
velice záleželo a záleží na tom, aby se nám všem v našem městě dobře žilo. Mám tu čest
být starostou Tanvaldu už druhé volební období. Mnohé jsem se za tu dobu naučil, ale na
plno věcí teprve přicházím. Musím přiznat, že mě tato práce velice baví. Mám radost nad
směřováním našeho města k významnému centru turistického ruchu, s perfektně fungující
infrastrukturou, moderním školním i mimoškolním vzděláváním, nepřebernými možnostmi
trávení volného času pro všechny věkové kategorie. Pevně věřím, že patřím ke starostům,
za kterými jsou vidět konkrétní změny v našem městě. Přes nepředvídatelné dvouleté trápení s COVIDem, masivní investování, uprchlickou krizi a nynější ekonomickou nejistotu
je Tanvald bez dluhů. Naopak, jsem hrdý na naše rozhodnutí v cenách energií pro naše
budovy a téměř 4 tisíce obyvatel napojených na Teplárenství Tanvald, kterým garantujeme
ceny energií z dob předkrizových do konce roku 2023.
V Tanvaldu se po desítkách let podařilo odkanalizovat a zavést vodovod do lokality Šumburk, významné rekonstrukce se dočkal šumburský hřbitov s opravenou smuteční kaplí,
hřbitovní zdí a pochozích cest. Nově zde budujeme kolumbárium a odpočinkovou pergolu. Vyhlídka Špička se stala držitelem mnoha ocenění a navštívily ji desetitisíce zájemců
o nevšední stavbu. Tanvaldský kemp s okolními lákadly v čele s asfaltovým pumptrackem
a traily vytváří lokalitu, kterou pravidelně navštěvují naši občané i návštěvníci z dalekého
okolí. Dokončujeme revitalizaci sídliště Výšina. Výstavba velkého počtu parkovišť koresponduje s narůstajícím množstvím aut. Zařídili jsme vznik očkovacího a testovacího
centra ve sportovní hale. Školská zařízení patří k těm nejmodernějším, včetně stravování.
Připravujeme výstavbu fotovoltaické elektrárny na střeše ZŠ Tanvald, Sportovní. Většina
domácností je propojena optickým vláknem, včetně všech našich budov.

Desná
Jaroslav Kořínek
Sdružení pro DESNOU

Podle informací, které se ke mně v průběhu uplynulého volebního období dostávaly, vnímá většina našich občanů dění
v obci pozitivně. To mě zavazuje k tomu, abych v započaté
práci pokračoval.
Za uplynulé čtyři roky se podařilo realizovat celou řadu věcí – opravy budov a bytů v majetku města, rekonstrukce sportovišť, opravy chodníků a komunikací včetně veřejného
osvětlení, vybudování nové odstavné plochy na Souši…
V dalších letech chceme v nastaveném trendu pokračovat. Konkrétně v započatých opravách majetku města, zajišťování bezpečnosti, rozšiřování služeb pro občany a podporování kulturní a spolkové činnosti tak, aby se nám v Desné dobře žilo.

Bedřichov

Za rozvoj města

V minulém volebním období jsme získali na
dotacích téměř 50 milionů korun a investovali
je například do infrastruktury obce nebo podpory turistického ruchu.
Vedeme efektivně ekonomickou činnost obce a vydělané peníze investujeme zpět do obce. Podporujeme kulturu, sport i společenský život
v obci, a proto se u nás pořád něco děje. Do příštích let je před námi
mnoho výzev, například výměna veřejného osvětlení za LED světla, čímž
ušetříme až 70% nákladů na elektřinu, dostavba chodníků nebo třeba
oprava našeho přírodního koupaliště Dolina.

Janov nad Nisou

Lučany nad Nisou

Daniel David

Jiří Řešátko

Nezávislí kandidáti a starostové pro Janov nad Nisou

Sdružení pro LUČANY NAD NISOU
Mám mnoho nápadů pro další volební období,
proto také kandiduji znovu. Důležitým projektem je rekonstrukce sokolovny, rozšíření školní
jídelny a rozšíření a modernizace mateřské školy
a základní školy. Také chci zvýšit bezpečnost přechodů pro chodce na silnici
I. třídy číslo I/14. Zvýšit efektivitu třídění odpadů. Chci podporovat cestovní
ruch a kulturu v obci. Více se zaměřit na získávání dotací v aktuálním programovacím období a také zrychlit obnovu technické infrastruktury.

V komunálních volbách se ucházíme opět o hlasy voličů,
neboť na nás čeká spousta rozdělané práce. A tu chceme
dokončit. Například máme v plánu zasíťování šesti obecních
pozemků a jejich přípravu pro stavbu, další plány máme se
sportovním areálem u Sokolky, se starým hřištěm i Berkovou loukou, aby sloužily všem.
Čeká nás také vyřešení a kultivace prostranství po bývalém kinu a řada dalších drobných
věcí, které k životu v obci patří.

Podporujeme další kandidáty ve městech a obcích
Habartice

ALBRECHTICE
V JIZERSKÝCH HORÁCH

Višňová

Jindřichovice pod Smrkem

Rumburk

kandidátka Starostové pro Liberecký kraj

Nové Město pod Smrkem

Frýdlant
Heřmanice

Lázně Libverda

KOBEROVY

Hejnice

kandidátka Nezávislí

Hrádek nad Nisou
Chotyně
Bílý Kostel nad Nisou

Kamenický Šenov
Okrouhlá

kandidátka Sdružení pro KOŘENOV

 (pokračování ze strany 1)
Samozřejmě, bez toho to nejde a i rozvoj s tím jde ruku v ruce.
Chceme více podpořit jednotlivé čtvrti, dění v nich, například spoluprací s osadními výbory a občanskými iniciativami. Celkově je
také potřebné, aby město hojně podporovalo komunitní aktivity
a neházelo jejich organizátorům klacky pod nohy. Třeba když pořádají prospěšnou či charitativní akci, tak jim pomoci zjednodušením
povolováním z jednoho místa. Je to to nejmenší a všem to moc pomůže. Komunikace s lidmi
je samozřejmě na prvním místě. Mluvit s nimi o tom, co se chystá, vyslechnout jejich názory
nebo přání, to mi dnes v Jablonci také schází.

Nezávislí kandidáti pro Bedřichov

Volební sdružení Za rozvoj města jde do komunálních voleb
v Železném Brodě se sloganem „Zdaleka není hotovo“, platícím pro všechny oblasti. Je příznačný třeba pro cyklostezku
Greenway Jizera. Nedávno se na ni podařilo získat jednu z nejvyšších dotací v historii
města 63 milionů korun. Teď je nutno realizovat samotnou stavbu. Dodělali jsme zázemí
pro sokolovnu a sportovní halu, rozjeli jsme výstavbu venkovního sportovního areálu.
Probíhá rekonstrukce muzea v rámci financování z Norských fondů. Podařilo se dotáhnout revitalizaci historické části města Trávníky, naplnit sociální byty a rozjet nízkoprahové centrum pro mládež. Pokračují regenerace sídlišť, budování nových kontejnerových
stání, chodníků. V oblasti kultury je pro nás nadále prioritou Skleněné městečko.

KOŘENOV
Jablonec si zaslouží být městem,
ve kterém mají lidé chuť žít

Petr Holub

Nový Bor

PĚNČÍN
kandidátka Nezávislí kandidáti
pro Obec Pěnčín

Rynoltice
Cvikov
Radvanec

Janov nad Nisou
Vratislavice nad Nisou
Lučany nad Nisou
Šimonovice
Jablonec nad Nisou

Stráž pod Ralskem
Česká Lípa

Mimoň

Český Dub

Hodkovice nad Mohelkou
Železný Brod
Koberovy
Malá Skála

kandidátka HAMROVÁCI 2010

Turnov

Dubá

Albrechtice v Jizerských Horách
Tanvald
Zlatá Olešnice
Velké Hamry

Jesenný

Příkrý
Semily

Ohrazenice

Doksy

Kořenov
Desná

Pěnčín

Zákupy

VELKÉ HAMRY

kandidátka Sbor dobrovolných
hasičů Zlatá Olešnice

Křižany

Brniště

Sosnová

ZLATÁ OLEŠNICE

Liberec

Jablonné v Podještědí

Skalice u České Lípy
Žandov

Chrastava
Bedřichov
Stráž nad Nisou
Oldřichov v Hájích
Kryštofovo Údolí

Hrubá Skála

Rokytnice nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou
Vítkovice
Jestřabí v Krkonoších
Benecko

Víchová nad Jizerou
Jilemnice

Horní Branná

Bukovina u Čisté
Čistá u Horek
Levínská Olešnice
Peřimov

Roztoky u Jilemnice
Svojek

Tipy na výlety
Špička na Malém Špičáku

Zubačka slaví 120 let

Vyhlídka Špička se tyčí od roku 2020 na vrcholu Malého Špičáku nad Tanvaldem. Netypickou, futuristickou
stavbu navrhli architekti libereckého studia Mjölk.
Dříve v těchto místech začínala Tanvaldská bobová
dráha a stavba sama proto i bob připomíná. Jak sami
architekti říkají, bylo jejich cílem vytvořit výraznou
architekturu, která ale bude drobná a jemná a neuchopitelná jako kapka rosy. Vyhlídka má tři tenké ocelové
nohy a lesklé břicho, ve kterém se zrcadlí žula, stromy, lidé a nebe. Zrcadlený obraz na zakřiveném povrchu je deformovaný, barvy a odlesky se kroutí a mísí.
Zážitek z pohledu na stavbu tak nikdy není stejný. Nabízí nejen úchvatný výhled do údolí Kamenice a Desné. Podrobnosti o vyhlídce hledejte na internetových
stránkách www.tanvald.eu

Ozubnicová trať Tanvald – Kořenov a tratě Kořenov –
Harrachov – Szklarska Poręba Górna letos slaví 120.
výročí od zahájení provozu. Trať byla vystavěna především pro přepravu levného slezského uhlí do průmyslového Liberecka. V úseku Tanvald – Grüntal (dnes Kořenov) si stavitelé na sklonu až 60 promile vypomohli
Abbtovou ozubnicí. Dne 30. června 1902 byl slavnostně
zahájen provoz v úseku Tanvald – Grüntal, pravidelný
provoz začal o den později. První nákladní vlak přijel
do Grüntalu 1. října 1902, provoz osobní dopravy byl
zahájen 20. října téhož roku. Zubačka dnes žije zejména díky nadšení členů a příznivců Železniční společnosti Tanvald. Kromě ozubnicové trati stojí za vidění
i Výtopna v Kořenově, která je přístupná pouze s průvodcem. Prohlídka Výtopny Kořenov začíná ve vestibulu nádražní budovy Kořenov u Muzea ozubnicové
dráhy. Ve výtopně jsou vystavena historická železniční
vozidla a probíhá tu jejich údržba. Vidět tu můžete
unikátní ozubnicovou lokomotivu T426.0 přezdívanou
„Rakušanka“, motorové lokomotivy T435.0111 „Hektor“
a T211.037 „Zapalovač“, motorové vozy M240.056 „Singrovka“ a M152.0453 „Orchestrion“ či historickou drezínu Vm 32.003 „Hermoch“. Obsazení výtopny vozidly
se může měnit. Podrobnosti o otevření muzea i výtopny
nebo akcích pořádaných na Zubačce najdete na webových stránkách www.zubacka.cz

Svět zázraků
třpytivých ozdob
Velkým lákadlem Muzea skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou je od začátku léta ojedinělá a unikátní
expozice vánočních ozdob Svět zázraků. Vidět
třpytivou krásu na vlastní oči rozhodně stojí za to.
Expozice je příběhem cesty vánočních ozdob do
zaslíbené země za mořem, nejdůležitějším odběratelem tohoto křehkého zboží totiž byly Spojené
státy Americké. Proto jsou ozdoby nainstalovány
do tvaru pestrých mořských vln, nechybí ani zaoceánský parník či efektní mrakodrapy. České skleněné vánoční ozdoby, které má ve svých sbírkách
jablonecké muzeum, jsou největší veřejnou sbírkou
skleněných vánočních ozdob na světě čítající více
než patnáct tisíc předmětů. Většinu z nich tvoří dar
firmy Jablonex, která v roce 2008 muzeu přenechala celou vzorkovnu unikátních foukaných a dekorovaných vánočních ozdob. Součástí sbírky jsou též
současná produkce i historické ozdoby z počátku
20. století, období první republiky (včetně daru
potomků rodiny výrobce Václava Bergera z Bílé
Třemešné) a let socialismu. Podrobnosti k výstavě
i muzeu najdete na webových stránkách
www.msb-jablonec.cz

Za zájmy obcí budu v Senátu vždy
bojovat a rád pomůžu, kde bude třeba
Senátor obvodu číslo 34 Liberec, Michael Canov,
který zastává senátorskou pozici už od roku 2016,
má bohaté zkušenosti na bázi spolupráce obcí
a města a Senátu. Sám ze své praxe může potvrdit,
že ač si mnozí myslí, že Senát běžnému občanu
nemůže pomoci a je od jeho bydliště příliš daleko,
opak je pravdou.

největšího města v republice, 103 tisícového Statutárního města Liberce s jeho koaliční kandidátkou, po
starosty těch nejmenších obcí s několika sty obyvatel,
a jejich kandidátkami, mají moji plnou podporu, protože vím, že mají nejen spousty práce za sebou, ale těší
se i na tu práci, kterou budou mít v případě volebního
úspěchu, před sebou.

Vznik hnutí Starostové pro Liberecký kraj v roce
2008 přinesl řadu pozitivního, mimo jiné řádově zlepšil znalost starostů navzájem, neboť starostové získali platformu, na které si mohli kdykoli vyměňovat
své zkušenosti, nápady, ideje i problémy. Když jsem
se já osobně stal v roce 2016 senátorem, byla má
možnost komunikace s nimi umocněna nejen o možnost jim pomáhat při jednáních na ministerstvech
a dalších úřadech, ale i bojovat za zájmy obcí přímo
v Senátu.

Já osobně slibuji, že v případě obhájení senátorského
mandátu budu nejen bojovat za zájmy obcí v Senátu,
ale budu starostům plně k dispozici pro nápomoc
v řešení jejich problémů.

Starostové pro Liberecký kraj podporují řadu kandidátek, řadu stávajících starostů, ale i některé nové potencionální kandidáty, ať již nesou v kandidátce přímo
název Starostové pro Liberecký kraj či místní tradiční
název. Stejně tak já jako senátor. Od primátora pátého

Občasník regionální politiky
„Náš kraj – náš domov“
vydává politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj s cílem

Michael Canov

senátor obvodu číslo 34 Liberec,
starosta Chrastavy, místopředseda hnutí
Starostové pro Liberecký kraj
web: https://michaelcanov.cz

přiblížit společenské události a politický život široké veřejnosti.
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