Náš kraj,
náš domov
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Chceme aby byly Semily
příjemným domovem pro všechny
regenerace sídliště Řeky a započít
první etapu sídliště Luční – Jižní.
Máte v plánu v podobném duchu
pokračovat?

Lena Mlejnková
kandidátka Volba pro Semily
web: https://www.volbaprosemily.cz
Už po několikáté jdete v Semilech
do voleb a ucházíte se o hlasy
voličů. Nejste už z práce starostky
unavená anebo vás naopak nabíjí
a žene kupředu?
Je to neskutečně zajímavá práce.
Někdy se mi stane, že dochází síly,
ale na to jsem našla recept. Jdu
se projít po městě a popovídám
si s lidmi. Většinou jsou spokojení a všímají si změn, které se
v Semilech dějí. Najdou se i ti, co
mají výhrady, ale není to anonymní
brblání na sociálních sítích a mám
možnost s nimi promluvit a vše jim
vysvětlit. Semily jsou krásné město
a já tu žiju moc ráda. Mojí moti-

vací je, abych se mohla komukoli
podívat do očí a aby na mě byla
moje rodina pyšná a ne, že se bude
stydět. Snažím se to dělat srdcem,
a co nejlépe dokážu. Pořád mě to
baví a nesmírně naplňuje. Semily
se mění a naše vize je město příjemné k žití a o to se snažím.
V uplynulém volebním období se
vám společně s kolegy podařilo
dotáhnout do úspěšného konce
několik významných projektů. Zejména těch, které zlepšují běžný
život obyvatel Semil. Investovali
jste do oprav komunikací, na Ostrově, Cihlářská ulice a dalších.
Podařilo se realizovat další etapu

Určitě to tak je. Připravili jsme
s kolegy z Volby pro Semily volební program, který je konkrétní
a zahrnuje v sobě několik oblastí.
Chceme se věnovat nadále bydlení
a vzdělávání, ale i dopravě a veřejnému prostoru a samozřejmě
nechybí kultura, sport a volný čas.
Co bude zásadní je oblast energetiky. Budeme hledat nové možnosti
zajištění tepla a elektrické energie
s důrazem na soběstačnost systému a využití místních zdrojů.
Ukazuje se, jak zásadní bude dobře
nakládat s energiemi a hledat
jejich úspory. Solární panely na
veřejné budovy atd. Čeká nás velká
investice do nového mostu na náměstí, dopravní terminál a další.

Komunální volby
23. – 24. září 2022

Turnovu máme co
nabídnout a chceme být
u jeho dalšího rozvoje
Současný starosta Turnova Tomáš Hocke kandiduje v nadcházejících komunálních volbách za Nezávislý blok – sdružení nezávislých kandidátů,
stejně jako v minulosti. Rád by ve své práci pokračoval.
Vaším dlouhodobým heslem je Turnov – město, v kterém chceme žít! Jak
se vám ho daří naplňovat, je Turnov městem, v němž chcete žít? Stěhují
se sem lidé?
(pokračování na straně 2) 

Jením z významných projektů,
který je zároveň asi i nejdiskutovanější je Mateřská škola Treperka. Jde o pasivní dům, s velkou
životností a kapacitou 110 dětí,
který vzešel z architektonické
soutěže, což nebývá stále úplně
běžné. Jedni stavbu kritizují, druzí jsou nadšeni. Jaký k ní máte
vztah vy?
Každá mimořádná stavba s sebou
nese emoce a chvilku trvá, než ji
všichni přijmou. Věřím, že s odstupem času na ni budeme hrdí a získá i nějaké ocenění jako například
budova úřadu – Vista.
(pokračování na straně 3) 

Tomáš Hocke

kandidátka Nezávislý blok
web: http://www.nezavislyblok.cz

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
Rokytnice nad Jizerou

 (pokračování ze strany 1)

Chceme aby byly Semily příjemným domovem
pro všechny

Malá Skála

Petr Matyáš

Michal Rezler

kandidátka Starostové pro Liberecký kraj

 (pokračování ze strany 1)

Turnovu máme co nabídnout
a chceme být u jeho dalšího rozvoje
Domnívám se, že snad dobře. Zájem o bydlení v Turnově je velký, často se umisťujeme na předních příčkách
v žebříčku mapující kvalitu života v České republice.
Heslo, Turnov – město, v kterém chceme žít, není zcela
konkrétní. Je to město, které dokáže naplňovat přání
a sny svých obyvatel tak, aby se každý od nás hrdě přihlásil k našemu městu. Město, které dokáže inspirovat
a chtějí tam bydlet lidé i odjinud. Město, které dokáže
vytvořit společenství, které bude přirozeně kultivovat
veřejný prostor, kulturní a společenské dění. Jako město
máme za sebou 750 let. Již mnoho bylo v minulosti vykonáno především díky bohaté spolkové činnosti a ještě je i nějaký ten kus cesty před námi.

V komunálních volbách v Rokytnici nad Jizerou jsme opět sestavili kandidátku politického hnutí Starostové pro Liberecký
kraj. Naše kandidátní listina, v jejímž čele je starosta města,
je složena nejen ze zkušených zastupitelů, ale především
z aktivních a vzdělaných lidí, kteří mají Rokytnici rádi, chtějí tu žít, pracovat a mají zájem
se zodpovědně podílet na budoucnosti našeho města.
Náš volební program vychází z programu, který jsme vám nabídli před čtyřmi lety a navazuje na něj. V dalším volebním období chceme pokračovat v rozpracovaných záměrech
a projektech. Chceme se opět zaměřit na obnovu městského majetku, energeticky úsporných opatření na budovách města, opravy místních komunikací a celkový rozvoj Rokytnice
nad Jizerou jako významného turistického střediska.
V tomto volebním období 2018-2022 jsme do výstavby a obnovy městského majetku investovali více jak 73 mil. Kč, z toho jsme více jak 50 % získali z dotačních zdrojů. Mimo
jiné jsme například opravili téměř 9 kilometrů komunikací, zrekonstruovali přírodní divadlo, vybudovali vyhlídky na Strážníku a desítky dalších menších i větších investičních akcí.
V nadcházejícím volebním období, kromě závazku pokračování v zodpovědném hospodaření s majetkem města, vidíme jako zásadní problematiku dostupného bydlení a další
témata plynoucí z Integrované strategie rozvoje města (např. dokončit změnu územního
plánu, zajistit širší nabídku služeb, vytvořit pravidla pro spolupráci s developery, úprava
daně z nemovitosti a další).

kandidátka Hasiči

Stejně jako v předchozích letech nese naše kandidátka
název Hasiči. Kandidujeme s podporou SLK. Proč? Protože Starostové pro Liberecký kraj hospodaří zodpovědně
a transparentně. O totéž se snažíme. V uplynulém období
jsme dokázali realizovat celou řadu velkých projektů z dotačních titulů – Vestavbu odborných učeben v základní škole, Protipovodňová opatření
obce Malá Skála, Stavební úpravy lesní cesty Končina, Opravu místní komunikace nad
zámkem, pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Malá Skála a staršího pro
JSDHO Mukařov, Workoutové hřiště na Malé Skále, nákup „Železného koně“ pro lesní
hospodářství, rekonstrukci veřejného osvětlení na LED technologii, vestavbu ordinací
a bytů do podkroví mateřské školy, rekonstrukci bytu v mateřské škole, nyní zateplujeme penzion pro seniory. Podporujeme spolky. Máme vize a připravené projekty na
příští období.

Máte řadu rozvojových projektů. Například významným je Koňský trh a jeho přeměna na novou čtvrť nejen s bydlením, kde by měla být majetková účast města.
Chystá se stavba nové knihovny, dostavba divadla, sportovní haly ale i koupacího
biotopu v Dolánkách. Všechny stavby směřují k nabídce více míst k bydlení, širší
nabídky společenského života. To je ta cesta?
Pevně věřím, že ano. Některé projekty vnímám jako aktuální, určené pro dnešní generace, některé naopak musíme připravovat pro naše děti tak, aby i oni mohly rozvíjet naše město a plnit si své sny.
Abychom nezůstali jen u superlativů, přece jen jsou i věci, které zase tak krásně
nevyzněly. Například nešťastná výstavba na Vrchhůře, která mnohé Turnovany štve.
Co bude dál?
Ano, bezesporu nikdo není supermanem. Město využilo všech opravných prostředků
a čeká se na rozhodnutí krajského úřadu. Je třeba stále více pozornosti věnovat
limitům územního plánu, více do územně analytických podkladů zanášet hodnoty
krajinného rázu, stále revidovat a zkoumat vliv nových staveb na ty stávající. To není
při svižném běhu města zrovna jednoduché.
Proč by měli lidé opět dát důvěru právě vám a kolegům ze sdružení Nezávislý
blok? Myslíte, že máte stále co nabídnout?
Za týmem Nezávislého bloku – sdružením nezávislých kandidátů jsou reálné výsledky. Nejsou to pouhá slova a vize. Stačí si některá místa virtuálně projít na internetu
a porovnat s realitou. Podívat se na web města, facebook, do aplikace Mobilního
rozhlasu. I zde uvidíte změnu sledující aktuální trendy v informovanosti. Máme za
sebou složité období pandemie Covid-19, utečenecké vlny z Ukrajiny nebo třeba
oslav 750 let. Se ctí jsme se snažili naše město tímto historicky složitým obdobím
provést. Zdá se, že složité období je i před námi. Na naší kandidátce je mnoho nových tváří, které můžete znát z profesního či spolkového života našeho města. Jsou
to lidé, kteří již něco v životě dokázali a pro město mnohé udělali. My všichni naše
město máme rádi a budeme rádi při jeho dalším rozvoji.

František Novák
kandidátka POZNAT-ŘEŠIT-ŽÍT

V obci Ohrazenice u Turnova kandiduji již do třetího funkčního
období. Obec pod vedením devítičlenného zastupitelstva prochází v posledních letech výraznou proměnou svého vzhledu
a stává se příjemným místem k bydlení. SLK zde jako patron
starosty jen potvrzuje svůj bezprostřední přístup k občanům prostřednictvím starostů
a zastupitelstev.
Volby do těchto nejnižších samosprávních orgánů většinou dokazují, že občané vyberou
z kandidujících takové zastupitele, kteří dokážou pro svou obec odvést kus poctivé práce.
Tak je tomu i v Ohrazenicích, kde se voliči denně setkávají s dosavadními výsledky práce
vedení obce, které jsou přesvědčivější, než všechny volební sliby. A pokračování svědomitého vedení obce si mohou ohrazeničtí vybrat i pro další volební období.

Jilemnice
kandidátka Starostové pro Liberecký kraj
Do komunálních voleb vstupujeme pod hlavičkou „Starostové
pro Liberecký kraj“ (SLK). Především nám jde o správu a nápravu věcí na jilemnické radnici a v našem městě.
Nejsme řízeni žádným sekretariátem, nemáme nic společného s TOP 09, ODS, ANO, STAN či Piráty, ale máme podporu
hejtmana Libereckého kraje, pana Martina Půty.
V komunální politice nejsme nováčci, vždy stojíme na straně občanů. Bez usilovné argumentace našich stávajících zastupitelů za SLK by například již v tuto chvíli jezdila
v Hrabačově nákladní auta plně naložená odpadem na místní překladiště.
Naši kandidáti se neschovávají za nicneříkající politická hesla a líbivé volební programy
slibující realizaci megalomanských projektů. Jsme realisti a nasloucháme občanům –
umíme opravit a udržovat dětská hřiště, zajistit bezpečný park u Tesca pro oddych spoluobčanů a také vyřešit parkování u zdejší nemocnice. Stále máme chuť zasadit se o změnu
v přístupu městských úředníků a o rozumný rozvoj města.
Nejsme na nikom závislí, nikomu nejsme za nic zavázáni, nikomu nic nedlužíme. Chceme
se svými rodinami žít v krásné Jilemnici a být na naše město hrdí. Proto se ucházíme
o vaše hlasy, proto jsme sestavili kandidátku 17 místních bezpartijních osobností z řad
vašich sousedů, přátel a známých. Každý má co nabídnout a každý z kandidátů bude
pro Jilemnici a Hrabačov užitečný. Volte jilemnické osobnosti na kandidátní listině č. 6
Starostové pro Liberecký kraj – kandidátku jilemnických osobností, které své město znají. Chceme Jilemnici a Hrabačov, kde se všem bude dobře žít.

Podporujeme další kandidáty
ve městech a obcích
BENECKO

kandidátka NEZÁVISLÍ 2022

BUKOVINA U ČISTÉ

kandidátka Bukovina

HORNÍ BRANNÁ

kandidátka SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH

HRUBÁ SKÁLA

kandidátka Sbor dobrovolných hasičů

JABLONEC NAD JIZEROU

kandidátka Za Jablonec nad Jizerou
krásnější, spokojenější a veselejší

JESENNÝ

kandidátka Za lepší Jesenný

JESTŘABÍ V KRKONOŠÍCH

Ženy pro změny

Heřmanice

Sdružení nezávislých kandidátů Svojek

Hrádek nad Nisou
Chotyně
Bílý Kostel nad Nisou

Kamenický Šenov
Okrouhlá
Nový Bor

Rynoltice
Cvikov

Skalice u České Lípy
Brniště

Žandov

Chrastava
Bedřichov
Stráž nad Nisou
Oldřichov v Hájích
Kryštofovo Údolí
Liberec Janov nad Nisou
Vratislavice nad Nisou
Lučany nad Nisou
Šimonovice
Křižany
Jablonec nad Nisou

Stráž pod Ralskem
Česká Lípa

Mimoň

Sosnová

Český Dub

Hodkovice nad Mohelkou
Železný Brod
Koberovy
Malá Skála
Turnov

Dubá

Albrechtice v Jizerských Horách
Tanvald
Zlatá Olešnice
Velké Hamry

Jesenný

Příkrý
Semily

Ohrazenice

Doksy

Kořenov
Desná

Pěnčín

Zákupy

kandidátka NEZÁVISLÍ – ZDRAVÝ ROZUM
kandidátka Nezávislí kandidáti
za rozvoj Vítkovic

Jablonné v Podještědí

Radvanec

VÍCHOVÁ NAD JIZEROU
VÍTKOVICE

Jaroslav Zeman, senátor a starosta Albrechtic
v Jizerských horách

Lázně Libverda
Hejnice

ROZTOKY U JILEMNICE
SVOJEK

Starostové pro Liberecký kraj jsou dobrou volbou!

Nové Město pod Smrkem

Frýdlant

PŘÍKRÝ

kandidátka Sdružení nezávislých
kandidátů Roztoky u Jilemnice

Jarmila Levko, poslankyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

Navíc jsem také starostou.

Jindřichovice pod Smrkem

Rumburk

PEŘIMOV

kandidátka Vše pro obec

kandidátka Volba pro Čistou

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.

dobrá. Mám od nich v Senátu zpětné vazby z regionu.

Višňová

Sdružení dobrovolných hasičů Levínská
Olešnice
kandidát Jan Jiřišta

Umíme
spolupracovat

Spolupráce se starosty Semilska a Jablonecka je velmi
Habartice

LEVÍNSKÁ OLEŠNICE

ČISTÁ U HOREK

Jednou z nejvýznamnějších akcí, která obohatí město a zvedne počet obyvatel je výstavba bytových domů Rezidence TOFA. Místo staré fabriky vyroste nových cca 100
bytů. Soukromý investor úzce spolupracuje s městem a nejen, že přispěje na rozvoj
infrastruktury, ale našli jsme i dobré řešení na dopravní napojení. Změní to ráz centra
města a přivede do Semil nové lidi. A druhým projektem je průtah městem. Okružní
křižovatky zdobí město svou květinovou výsadbou a jejich propojení po mnoha letech
příprav ulehčí dopravě ve městě. Naším dluhem je atletický stadion, na jehož rekonstrukci připravujeme projekt. Věnovat se chceme do budoucna i sociálním službám.
Naše nemocnice chystá velký projekt Rehabilitačního ústavu. Chceme aby Semily
byly příjemným domovem pro všechny generace.

Volby ovlivňují život ve městě a tedy život každého. Historie nás učí, že se máme neustále zajímat o dění kolem sebe a vyjadřovat svůj názor. Považuji komunální volby
za ty nejdůležitější, protože se týkají obcí a měst. Jsme s Volbou pro Semily parta lidí
co mají zkušenost, energii, nadšení slušnost a výsledky práce a nabízíme naši vizi
a zapojení pro naše krásné město. Prosím ať budete volit kohokoli, přijďte k volbám.
Pokud nás podpoříte budeme si toho nesmírně vážit.

Vladimír Valenta

Ohrazenice

Jaké máte vize a plány na další období, na co se mohou lidé těšit, pokud budete
jako starostka Semil pokračovat?

Proč by podle vás měli lidé přijít volit a nemávnout nad volbami rukou?

Co vám v něm schází, co v Turnově podle vás ještě chybí?
Stále bojuji se zapojením veřejnosti do rozhodovacích procesů a spolu účastenství
na projektech a společenských akcích města. S určitou adopcí, starostí a péčí nejen
o své soukromé pozemky, ale i o veřejný prostor v majetku města. To, co je za plotem či vstupními dveřmi, přeci není nějaké cizí nepřátelské místo, ale náš společný
obývák, kam nepatří skládka, kompost, odpadky nebo prostě to, co doma nechceme.
Uvítal bych i větší zapojením donátorů do veřejně prospěšných projektů pro všechny
obyvatele města, tak jak bylo třeba v předminulém století zvykem.
Také si myslím, že je třeba hledat dlouhodobě trvalou cestu k udržitelnému rozvoji
města – přípravy pozemků pro individuální i hromadnou výstavbu, řešení dopravy
především v podobě obchvatu města, zapojení cyklistů do provozu a vymezení nových parkovacích ploch, na místech, kde nebudou překážet, posilování vybavenosti
města s důrazem na následné provozní náklady, investovat do školství, zdravotnictví
a také do kvalitních veřejných prostor a veřejné zeleně. Velmi konkrétně vše najdete
v našem programu 100+1 zlepšení života v Turnově.

Pasivní dům z kvalitních materiálů. Je až neuvěřitelné, že
se nám podařilo nezvýšit cenu výstavby s ohledem na covid a válku na Ukrajině a komplikací bylo pouze posunutí
termínu. Náklady na výstavbu a vybavení nové, moderní
mateřské školy v atraktivní lokalitě města činí 105 milionů korun, 82 milionů pokryla dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu, podíl města je 23 mil.
Kč. Od září začne sloužit školka dětem mnoha dalších
generací a já jí přeju co nejvíce spokojených dětí, rodičů
i zaměstnanců.

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

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

Tipy na výlety
Hlídka na Stráži

Zubačka slaví 120 let

Přitahují už svým názvem, ale také dramatičností,
designem i rozmístěním. Čtyři designové stavby, čtyři
vyhlídky tyčící se nad Rokytnicí nad Jizerou, které
navrhlo a vytvořilo liberecké architektonické studio
Mjölk. Vydejte se na vrcholky za poznáním, výhledy
i tichostí a krásou lesa.
Vyhlídkový lesopark Hlídka na Stráži je ideálním místem, kde můžete strávit krásné odpoledne s rodinou
i s přáteli. Přijdete tam pěšky anebo můžete vyrazit
také na kole. Hlídka na Stráži nabídne neopakovatelný
pohled na rokytnické údolí, panorama Lysé hory a Kotle, ale i nádherné výhledy do Pasek a Vysokého nad
Jizerou. Ale pozor, nejde o jedinou vyhlídku, ale sérii
hned čtyř - lišku, medvěda, ovci a horníka. Vyhlídkový lesopark je snadno dostupný z kteréhokoli místa
v Rokytnici. Z Dolní Rokytnice a z náměstí můžete jít
po žluté turistické značce, z Horní Rokytnice vyrazit
třeba po zelené a z Františkova po žluté poznávací
stezce Dřevosochání. Podrobnosti hledejte na webových stránkách www.hlidkanastrazi.cz

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

Alainova věž
pod horou Tábor
Dvě věže, dvojí rozhledy. Přesně to najdete v Lomnici nad Popelkou, přesněji řečeno v její blízkosti.
Prvním zastavením může být Alainova věž postavená v roce 1862 stavitelem Josefem Pruvotem. Její
zajímavostí je zejména osmiúhelníkový půdorys,
který můžete obdivovat zvenčí i když vystoupáte po
schodišti na ochoz a rozhlédnete se do kraje. Stavba
je vysoká 13 metrů a byla postavena v novogotickém
stylu z pískovcových kvádrů.
Po modré od Alainovy věže dorazíte i k dalšímu
zdejšímu vyhlídkovému místu, rozhledně Tábor nebo
také Tichánkově rozhledně. Postavena byla v roce
1911 architektem Josefem Slabou a vysoká je 35
metrů, vy můžete hledět do okolí z ochozu ve výšce
29 metrů. Dohlédnete odtud na Jizerské i Orlické
hory, Kozákov i do Jičína a za pěkného počasí třeba
i do Prahy. O obou věžích se více dočtete na
www.cesky-raj.info

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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