
Čím si vysvětlujete to doslova 
vítězné tažení Starostů pro Libe-
recký kraj v posledních letech?
Lidé už mají dost diskuzí a há-
dek politiků na nejvyšší úrov-
ni. My se snažíme problémy 
řešit věcně, bez nálepkování 
a  stranických pokynů. Jsou za 
námi vidět konkrétní výsled-
ky. V místě, kde žijeme, jdeme 
s  kůží na trh, leží na nás zod-
povědnost za naše rozhodování.

Vy sám jste to „dotáhl“ od staros-
ty Hrádku nad Nisou až do funk-
ce hejtmana kraje. Čím se obě 
pozice liší a v čem jsou stejné?
Do jisté míry je to hodně podob-
né. I na úrovni kraje se řeší celá 
řada praktických věcí, ale na obci 
k nim máte prostě blíž. Z Liberce 
je to na oba konce kraje hodina 
a  půl cesty. Proto je skvělé, že 
mám telefon na starosty, kterých 
se můžu zeptat.

Není z hejtmanského křesla pře-
ci jenom obtížné dohlédnout 
až do obcí? Neztrácíte kontakt 
s realitou běžného života?
Neztrácím, zůstal jsem zastupi-
telem v Hrádku nad Nisou, kde 
i  nyní kandiduji. Je to dobrá 
kotva, abych stále věděl, jaké 
problémy se na úrovni obcí 
a měst řeší.

Starostové už si také vyzkoušeli 
– byť v  opozici – správu kraj-
ského města. I v nadcházejících 
volbách jste pro Liberec posta-
vili starostovský tým. Proč by 
mu měli voliči dát hlas?
Poslední čtyři roky, to byla podle 
mě v  Liberci promarněná pří-
ležitost k  rozvoji města. Našim 
zastupitelům v opozici se sice da-
řilo prosazovat rozumné nápady 
a brzdit nesmysly, ale to nestačí. 
Vedení radnice by se bývalo moh-
lo inspirovat u  úspěšných samo-

správ v okolí – třeba v Chrastavě, 
v Hrádku, Hejnicích a hlavně ve 
Vratislavicích, kde se daří pečovat 
o městskou zeleň, uklízet odpad-
ky a zajistit bezpečnost. Obce za 
tu dobu dokončily spoustu úspěš-
ných projektů, není důvod, proč 
by měl být stotisícový Liberec 
výjimkou. Starostové prostě vědí, 
jak na to.
Jsem rád, že se nám povedlo při-
vést do politiky mladé lidi. Byli 
aktivní v prezidentské kampani 
– mluvím například o Anně Pro-
vazníkové. Rozhodla se angažovat 
i na místní úrovni, vyzkoušet si, 

že věci lze ovlivňovat i z jiných 
pater, než je vrcholná politika.

Liberec hodně trpí neustálý-
mi spory svých reprezentantů, 
odchody z koalic a stran, hašte 
řením místo práce. Dokáží být 
Starostové jiní?
Když jsme v roce 2008 vznikli, byl 
jsem starostou Hrádku nad Nisou. 
Chtěl jsem jako ostatní starosto-
vé, aby náš hlas měl na kraji větší 
váhu. Proto jsme se spojili. Předví-
dali nám ale jepičí život, že se ne-
domluvíme, že máme každý jiný 
zájem. Jenže se ukázalo, že je to 
naopak – umíme rozhodovat ra-
cionálně, v zájmu svých obyvatel, 
bez vměšování stranických sekre-
tariátů. U nás neputuje rozhodo-
vání odshora dolů, ale obráceně.

To platí i  v  ostatních městech 
a obcích?
I  já se problémy obcí snažím 
neřešit od stolu na vedení kra-
je. Jsem příznivcem toho, aby se 
toho co nejvíc řešilo na místní 
úrovni. Praktikujeme to už šest 
let, například při výběru ředitele 
středních škol zřizovaných krajem 
je v komisi vždy i místní starosta.

Znáte kandidáty, které podpo-
rujete?
Většinu znám jako lidi, kteří jsou 
ochotni tvrdě pracovat a zároveň 
se o  své práci bavit s  občany. 
To je důležité. Výhoda komu-
nálních voleb je, že lidé mohou 
posoudit, co mají kandidáti za 
sebou, zda splnili své sliby. Což 
je snazší na malé vesnici, než 
ve městě. Ale třeba v Liberci už 
mají své zkušenosti...
Jsem velmi rád, že většina našich 
starostek a starostů bude na pod-
zim obhajovat svoji práci. Mezi 
lídry našich kandidátek je letos 
i několik nových tváří, ale základ 
tvoří lidé už osvědčení, kteří pro-
šli opakovanou volbou. A  právě 
opakované vítězství v  komunál-
ních volbách je podle mého názo-

Volte osobnosti, 
které dobře znáte
Před deseti lety stál u zrodu hnutí Starostové pro Liberecký 
kraj, v němž spojili své síly starostové menších měst a obcí. 
Nechtěli poslouchat ústředí politických stran někde v Praze, 
chtěli hájit zájmy svých obyvatel sami. Dnes se to Martinu 
Půtovi daří i na krajské úrovni.

Regionální občasník pro Liberecký kraj vydávaný Starosty pro Liberecký kraj
říjen 2018  •  www.starostoveprolibereckykraj.cz  •  č. 20

NÁŠ KRAJ NÁŠ 
DOMOV

ru jediné skutečné měřítko úspěš-
nosti vedení města nebo obce.

Na mnohých místech SLK pod-
poruje i  kandidáty, kteří nejsou 
jejími členy nebo jsou dokonce 
členy jiného hnutí či strany. Po-
dle čeho zvažujete svou podporu?
Je to člověk od člověka a posuzu-
je ho předsednictvo a sněm. Ide-
ální je, když dotyčný prokáže, že 
je schopný takové práce – nejen 
tím, že už byl činný v  politice, 
ale třeba také ve spolcích, v ne-
ziskovkách... Když přijde nový 
kandidát, zpravidla mu doporu-
číme, ať jde do voleb nejdřív sám 
za sebe. Všichni naši členové si 
tím prošli. Nestavíme kandidát-
ky za každou cenu v každé obci. 
Já osobně za dlouhodobý úspěch 
považuji, že máme stejný počet 
kandidátek jako v minulých vol-
bách.

Poměrně nedávno proběhly 
parlamentní a prezidentské vol-
by. Jsou ty nastávající komunál-
ní vůbec důležité?
Možná jsou lidé z  politiky otrá-
vení, poslední parlamentní a pre-
zidentské volby navíc přispěly 
k rozdělení společnosti. Ale špatně 
fungující obec je pro každodenní 
život větší problém, než jiný prezi-
dent, kterého jsem nechtěl...
Jsou to totiž naši zastupitelé, kdo 
rozhodne o tom, zda se v obci opra-
ví silnice nebo otevře nová školka. 
Při komunálních volbách vybíráme 
člověka, který za nás bude kopat na 
úrovni kraje. A když to bude zapo-
třebí, dokáže dojet i na ministerstvo 
a bojovat za nás, když nám chtějí 
třeba zrušit poštu.

S  chutí jít volit mizí i  ochota 
kandidovat. Co s tím?
Je to tak, ochota lidí angažo-
vat se ve veřejném prostoru se 
zmenšuje. Ve třetině obcí je jen 
jedna kandidátka. Tím spíš ří-
kám – jděte volit a  povzbuďte 
své kandidáty!

VOLBY 
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

5.–6. ŘÍJNA 2018

HEJTMAN MARTIN PŮTA O „SVÝCH“ STAROSTECH

Bílý Potok 
Vladimír Hanzl 
Za další rozvoj obce

Bílý Kostel n. Nisou 
Ing. Jiří Formánek 
Sdružení občanů Bílého 
Kostela n. N. 

Český Dub 
PhDr. PaedDr. Jiří Miler, Ph.D. 
NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ 
OBČANŮ

Dětřichov 
Daniel Kopecký 
Starostové pro Liberecký kraj

Frýdlant 
MUDr. Roksolana Sobotová 
Starostové pro Liberecký kraj

Habartice 
Ing. Bc. Stanislav Briestenský 
NEZÁVISLÍ 1

Hejnice 
Jaroslav Demčák 
Za lepší Hejnice

Heřmanice 
Vladimír Stříbrný 
Sbor dobrovolných hasičů 
Heřmanice

Hodkovice nad Mohelkou 
Bc. Markéta Khauerová 
BUDOUCNOST PRO 
HODKOVICE

Hrádek nad Nisou 
Josef Horinka 
HRÁDEK POTŘEBUJE 
ZMĚNY!

Chotyně 
Jana Mlejnecká 
CHOTYNĚ – OBEC, 
KDE SE HEZKY ŽIJE

Chrastava 
Ing. Michael Canov 
Starostové pro Liberecký kraj

Jablonné v Podještědí 
Hana Balážová 
Starostové pro Liberecký 
kraj a nezávislí

Jindřichovice pod Smrkem 
Petr Pávek 
Starostové pro Liberecký kraj

Liberec 
Jaroslav Zámečník 
Starostové pro Liberecký kraj

Nové Město pod Smrkem 
Pavel Smutný 
SLK pro naše město

Stráž nad Nisou 
Karel Jäschke 
Starostové pro Liberecký kraj

Světlá pod Ještědem 
Jan Herbe 
Horácké hnutí

Šimonovice 
Ing. Leona Vránová 
Sdružení kandidátů pro 
rozvoj Šimonovic s podpo-
rou Starostů pro Lib. kraj

Vratislavice nad Nisou 
Lukáš Pohanka 
Starostové pro Liberecký kraj

LIBERECKO

KANDIDÁTKY, KTE-
RÉ PODPORUJEME 
NA LIBERECKU
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Bílý Potok
ZA DALŠÍ ROZVOJ OBCE

Hejnice
ZA LEPŠÍ HEJNICE

Bílý Kostel nad Nisou
SDRUŽENÍ OBČANŮ BÍLÉHO 

KOSTELA

Český Dub
NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ

Dětřichov
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Frýdlant
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Habartice
NEZÁVISLÍ 1

Heřmanice
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HEŘMANICE

Hodkovice nad Mohelkou
BUDOUCNOST PRO HODKOVICE

Hrádek nad Nisou
HRÁDEK POTŘEBUJE ZMĚNY!

Chotyně
CHOTYNĚ – OBEC, KDE SE HEZKY ŽIJE

Chrastava
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Jablonné v Podještědí
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ A NEZÁVISLÍ

Jindřichovice pod Smrkem
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Liberec
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Nové Město pod Smrkem
SLK PRO NAŠE MĚSTO

Stráž nad Nisou
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Světlá pod Ještědem
HORÁCKÉ HNUTÍ

Šimonovice
SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ ŠIMONOVIC 
S PODPOROU STAROSTŮ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Vratislavice nad Nisou
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Mgr. Josef Horinka (49 let)

Hrádek nad Nisou
HRÁDEK POTŘEBUJE ZMĚNY!
Od roku 2012 je starostou Hrádku nad Nisou, předtím vykonával funkci místostarosty. Rodilý 
Hrádečák a dlouholetý předseda fotbalového oddílu TJ Slovan, absolvent Metropolitní univer-
zity Praha a předseda Sdružení obcí Libereckého kraje.

• Je pyšný na revitalizaci historického centra, opravy komunikací a výstavbu multifunkčního cent-
ra, vylepšení rekreačního areálu Kristýna a obnovu kdysi tradičních akcí (Dožínky, Masopust)

• Snaží se o čisté a upravené město, podporuje dobrovolné hasiče a veškeré kulturní a sportov-
ní spolky ve městě

• Chce zvýšit výstavbu bytového fondu a připravit pozemky pro výstavbu rodinných domů
• Plánuje zvýšit počet strážníků městské policie, chtěl by zlepšit komunikaci s okrajovými 

částmi města
• Chystá výstavbu nového domu seniorů s čtyřiadvacetihodinovou péčí, jehož součástí by 

měla být i stanice rychlé záchranné služby, rekonstrukci kina na sociální bydlení, rekonstruk-
ci Schubertovy vily

PhDr. PaedDr. Jiří Miler, Ph.D (56 let) 
Český Dub
NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ
V letech 1998–2002 byl místostarostou, od roku 2006 je starostou města. Původním povolá-
ním speciální pedagog a metodik sociálních služeb, působil jako ředitel Ústavu sociální péče 
Hodkovice nad Mohelkou.

• Chce dokončit „rozdělanou“ práci, proto kandiduje společně s dalšími devíti současnými 
zastupiteli, kteří se hlásí k zásadním rozhodnutím z končícího volebního období

• Je pyšný na rekonstrukci zdravotního střediska a České Besedy, rovněž na demolici nedosta-
věného „kulturáku“

• Chce pokračovat v diskusi a plánovat rozvoj města napříč zastupitelstvem a s občany
• Chce zahájit výstavbu domků na Zhůrách a přilákat do města mladé rodiny
• Plánuje chodník a přechod pro chodce v ulici Masarykova směrem na Domky v Soboticích 

a rekonstrukci křižovatky a přechodu u zdravotního střediska

Bc. Markéta Khauerová (43 let)

Hodkovice nad Mohelkou
BUDOUCNOST PRO HODKOVICE

Starostkou města je od roku 2014, v předchozím období byla neuvolněnou místostarostkou. 
Původním povoláním je potravinářský technolog, má dva syny a s dětmi pracuje rovněž ve 
spolku RK Motýlek.  

• Na Hodkovicích si cení všech schopných a  aktivních lidí a  bohatého spolkového života, 
který chce podporovat

• Je pyšná na stavbu sportovní haly, opravy místních komunikací a budov v majetku města
• Chce dokončit rozpracované projekty a pokračovat v dalším rozvoji  města
• Má v  plánu stavbu ČOV a  kanalizace v  Jílovém, rekonstrukci koupaliště, přístavbu  

MŠ a další opravy městského majetku

Mgr. Karel Jäschke (54 let)

Stráž nad Nisou
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Původním povoláním učitel již dvacet let pracuje v komunální politice. Když v obci začínal 
jako místostarosta, měla okolo 1 600 obyvatel. Od té doby přibylo zhruba 300 domů a počet 
obyvatel vyšplhal na 2 500. I nadále je jeho prioritou jejich spokojenost.

• Chce udržet vyrovnaný rozpočet obce
• Klade důraz na kvalitu předškolního a školního vzdělávání s dostatečnou kapacitou pro 

všechny děti
• Chce řešit bezpečnost v obci samotné i na komunikacích – napřílad na Studánecké ulici
• Plánuje nabídnout občanům kulturní a sportovní vyžití
• Bude pokračovat v budování infrastruktury v částech obce, kde ještě není
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Bílý Potok
ZA DALŠÍ ROZVOJ OBCE

Hejnice
ZA LEPŠÍ HEJNICE

Bílý Kostel nad Nisou
SDRUŽENÍ OBČANŮ BÍLÉHO 

KOSTELA

Český Dub
NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ

Dětřichov
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Frýdlant
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Habartice
NEZÁVISLÍ 1

Heřmanice
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HEŘMANICE

Hodkovice nad Mohelkou
BUDOUCNOST PRO HODKOVICE

Hrádek nad Nisou
HRÁDEK POTŘEBUJE ZMĚNY!

Chotyně
CHOTYNĚ – OBEC, KDE SE HEZKY ŽIJE

Chrastava
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Jablonné v Podještědí
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ A NEZÁVISLÍ

Jindřichovice pod Smrkem
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Liberec
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Nové Město pod Smrkem
SLK PRO NAŠE MĚSTO

Stráž nad Nisou
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Světlá pod Ještědem
HORÁCKÉ HNUTÍ

Šimonovice
SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ ŠIMONOVIC 
S PODPOROU STAROSTŮ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Vratislavice nad Nisou
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

KANDIDÁTKY, KTE-
RÉ PODPORUJEME 
NA JABLONECKU

Bedřichov 
Petr Holub 
Nezávislí kandidáti pro 
Bedřichov

Desná 
Jaroslav Kořínek 
Sdružení pro Desnou

Jablonec nad Nisou 
Petr Vobořil 
Starostové pro Lib. kraj

Janov nad Nisou 
Daniel David 
Nezávislí kandidáti  
a starostové pro Janov  
nad Nisou

Kořenov 
Luboš Marek 
Sdružení pro Kořenov

Líšný 
Jiří Mikeš 
Jiří Mikeš – NK

Lučany nad Nisou 
Jiří Řešátko 
Sdružení pro Lučany n. N.

Malá Skála 
Michal Rezler 
Hasiči

Rádlo 
Miroslav Šikola 
Aktivní a rozumní pro Rádlo

Rychnov u Jablonce n. N. 
Tomáš Levinský 
Rychnováci

Tanvald 
Vladimír Vyhnálek 
Volba pro město

Velké Hamry 
Jaroslav Najman 
HAMROVÁCI

Zlatá Olešnice 
Jiří Černý 
SDH Zlatá Olešnice

Železný Brod 
František Lu�nka 
Za rozvoj města

KANDIDÁTKY, KTE-
RÉ PODPORUJEME 
NA SEMILSKU

Čistá u Horek 
Ladislav Jiřička 
Sdružení nezávislých kan-
didátů Volba pro Čistou

Harrachov 
Eva Zbrojová 
Starostové pro Lib. kraj

Jesenný 
Petr Hlůže 
Za lepší Jesenný

Jilemnice 
Aleš Vaněk 
Starostové pro Lib. kraj

Košťálov 
Miroslav Cincibus 
Starostové pro Lib. kraj

Ohrazenice 
František Novák  
POZNAT – ŘEŠIT – ŽÍT

Příkrý 
Libor Novák 
Starostové pro Lib. kraj

Rokytnice nad Jizerou 
Petr Matyáš 
Starostové pro Lib. kraj

Roztoky u Jilemnice 
Osvald Süss 
Sdružení nezávislých 
kandidátů

Semily 
Lena Mlejnková 
Volby pro Semily

Studenec 
Mgr. Jiří Ulvr 
Nezávislí kandidáti obcí, 
Studenec a Zálesní Lhota

Turnov 
Tomáš Hocke 
Nezávislý blok

Vítkovice 
Milan Rychtr 
Nezávislí kandidáti za rozvoj 
Vítkovic s podporou SLK

Vysoké nad Jizerou 
Mgr. Lucie Strnádková 
Společně pro Vysocko

MUDr. Roksolana Sobotová (43 let )

Frýdlant
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Je přesvědčená, že politika na komunální úrovni je smysluplná, obzvlášť pokud se dělá slušně, 
otevřeně a odpovědně. Proto je od roku 2014 členkou rady města a zastupitelkou. Pracuje jako 
praktická zubní lékařka.

• Její prioritou je dostupná zdravotní a sociální péče a vytvoření podmínek pro důstojný život 
seniorů

• Podporuje cestovní ruch
• Chce výrazně podpořit aktivní život (nejen) mladých lidí a vznik a údržbu sportovišť
• Jejím cílem je bezpečný život ve městě

Lukáš Pohanka (40 let )

Vratislavice nad Nisou
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Od založení je členem hnutí SLK, je členem výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní 
ruch Libereckého kraje a od roku 2008 je starostou Městského obvodu Liberec – Vratislavice 
nad Nisou. Na vysoké škole studuje obor politologie.

• Je pyšný na novou mateřskou školu na Nové Rudě, Kulturní centrum Vratislavice 101010, 
Sportovní areál Na Rozcestí, Park Nové Vratislavice, hřiště pro děti, �tpark pro seniory, 
zvýhodněnou přepravu pro seniory Vratislavice Expres, lesopark nad zámeckým parkem a u 
domova důchodců a další zvelebování Vratislavic

• Chce zmodernizovat koupaliště Sluníčko a vybudovat novou vratislavickou knihovnu a spol-
kové centrum

• Plánuje rozšíření služeb na sídlišti Nové Vratislavice a zřízení nabíjecí stanice pro elektromobily
• Zasadí se o podporu třídění odpadů včetně kontejnerů na bioodpad
• Chystá rozšiřování parků, lesoparku a sportovních hřišť

STAROSTOVÉ 
PRO LIBERECKO
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JSME NA FACEBOOKU! 
STAŇTE SE PŘÁTELI!

Co mají společného čisté ulice 
a čisté účty?
Ptali jsme se lidí v anketě Liberec 
má starosti, co je trápí. Skoro ka-
ždý nezapomněl zmínit čistotu. 
Mnohdy lidem čistota ulic udělá 
větší radost, než když se postaví 
nová radnice. Proto kladu důraz 
na to, aby lidé cestou do práce 
nezakopávali o  petky, odpadky, 
nedopalky... a nebyli z toho hned 
otrávení.

To by zas nemělo být tak obtížné?
Pro mě ne. Já prostě zájem o  věci 
veřejné mám, ostatně proto jsem už 
v roce 1989 pomáhal v Občanském 
fóru. Snažím se zapojovat a  zlep-
šovat. Když jdu se psy a vidím ne-
pořádek, uklidím. V další fázi dám 
dohromady skupinu lidí a uklízíme 
společně, třeba na akci Uklízíme 
Česko. Nakonec zorganizuji Tech-
nické služby. Takhle to se mnou je, 
zajímají mě konkrétní výsledky.

A ty čisté účty?
Liberec dostal v posledních letech 
známku korupčního města, ne 
vždy zaslouženě. Mnohdy je to 
takový klacek, kterým se po hlavě 
mlátí politici. Je zapotřebí jim ten 
klacek sebrat, tedy zavést transpa-
rentní rozhodování, aby každý vi-
děl, co se děje. Aby město získalo 
zpět svoji reputaci.

Co bylo v  uplynulých čtyřech 
letech v Liberci špatně?
V roce 2014 vypadaly programy 
a  odhodlání politických stran 
moc dobře, ale pak se vše začalo 
odehrávat v  rovině koalice proti 
opozici. Předsevzetí koaličních 
stran šla stranou, návrhy opozice 
byly smeteny už na třetím zastu-
pitelstvu. A  to předurčilo násle-
dující léta.

Můžete být konkrétní?
Třeba v  případě autobusového 
terminálu a  parkovacího domu – 
o  tom rozhodla rada města bez 
zastupitelů. Projekt se pak stal 
předmětem sporu mezi koalicí 
a opozicí. A výsledkem je mela, ne-
bude nic. Podobné to bylo v otázce 
am�teátru, nákupu zámku či re-
vitalizace veseckého rybníku. Ani 
k těmto otázkám neproběhla v za-
stupitelstvu diskuze nad profesio-
nálně připravenými podklady.

Byl byste v případě zvolení ga-
rantem toho, že by se to nestá-
valo?
Přesně tohle si odnáším jako zkuše-
nost – že od záměru musí vést cesta 
na zastupitelstvo a pak ke zpracová-
ní projektu. A ne obráceně.

Kam povedou vaše první kroky, 
pokud se stanete primátorem?
Primátor je velitel městské poli-
cie, takže bych hned šel za jejím 
ředitelem. Chtěl bych řešit cent-
rum města, kde lidem vadí nejen 
odpadky, ale také skupinky lidí, 
kteří je svým chováním otravují 
a  obtěžují. A  to by se dalo ře-
šit větší přítomností městských 
strážníků, kteří by měli řešit 
i  věci, jež nyní často přehlížejí. 
Tak by také měli větší respekt.

NOVÝ PRIMÁTOR MUSÍ VRÁTIT 
LIBERCI JEHO REPUTACI –
od čistých ulic až po čisté účty

Má za sebou pětadvacet let poctivé práce, potkal stovky sta-
rostů Čech, Polska, Německa. Jako jednatel Euroregionu Nisa 
dokázal pro kraj získat mnoho miliard korun. Chod liberec-
kého zastupitelstva poslední čtyři roky ovlivňoval z opozič-
ních lavic. Všechny své zkušenosti by Jaroslav Zámečník rád 
zúročil jako primátor Liberce.

JAROSLAV ZÁMEČNÍK JE PŘESVĚDČEN, ŽE LIBEREC POTŘEBUJE VE VEDENÍ 
NEKONFLIKTNÍ LIDI, KTEŘÍ DOKÁŽÍ SPOLEČNĚ PRACOVAT – A TŘEBA I UZNAT, 
ŽE TEN DRUHÝ MŮŽE MÍT LEPŠÍ NÁVRH.

KANDIDÁTKY, KTE-
RÉ PODPORUJEME 
NA ČESKOLIPSKU

Blatce 
Jindřiška Gabrielová Peprná 
Starostové pro Lib. kraj

Cvikov 
Erika Lázničková 
Starostové pro Lib. kraj

Česká Lípa 
Jaroslav Turnhöfer 
ŽIVÁ LÍPA

Doksy 
Eva Burešová 
Doksy náš domov s podpo-
rou Starostů pro Lib. kraj

Dubá 
Tomáš Novák 
Starostové pro Lib. kraj

Hamr na Jezeře 
Milan Dvořák 
Břevniště-Hamr-Útěchovice

Chlum  
Josef Vítek 
Starostové pro Lib. kraj

Kamenický Šenov 
Bc. František Kučera 
Sdružení nezávislých 
kandidátů KAMENICKÝ 
ŠENOV

Mařenice 
Dagmar Novotná 
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
MAŘENICE

Mimoň 
František Kaiser 
Občanské hnutí Mimoňská 
obroda

Nový Bor 
Mgr. Jaromír Dvořák 
Starostové pro Lib. kraj

Nový Oldřichov  
Marcela Novotná 
Sdružení nezávislých kandidá-
tů pro obec Nový Oldřichov

Okrouhlá 
Jaroslav Votýpka 
Starostové pro Lib. kraj

Polevsko 
Martina Rašínová 
Za Polevsko krásnější bez 
110 kV

Prysk 
Jan Sviták 
Nezávislí pro Prysk

Radvanec 
Ing. Petr Ullrich 
Občané pro Radvanec

Skalice u České Lípy 
Jiří Lö�elmann 
Starostové pro Lib. kraj

Sosnová 
Martin Russ  
Důchodci pro Sosnovou – 
Sosnová pro důchodce

Stráž pod Ralskem 
Markéta Humpoláková 
ŽIVO(T) POD RALSKEM 
– NEZÁVISLÍ S PODPO-
ROU STAROSTŮ

Stružnice 
Jan Mečíř 
Starostové pro Lib. kraj

Svojkov 
Gustav Pilz 
Sdružení nezávislých  
kandidátů Svojkováci

Svor 
Ing. Kateřina Jonáková 
Nezávislí

Zákupy 
Ing. Radek Lípa 
Nezávislé moderní Zákupy 
s podporou Nájemníků 
obecních bytů

Žandov 
Zbyněk Polák 
Sdružení nezávislých 
kandidátů

Ing. JAROSLAV ZÁMEČNÍK

Narodil se, vystudoval a skoro celý život prožil v Liberci. Od roku 
1992 je jednatelem Euroregionu Nisa. Byl členem ODS, posled-
ních pět let spolupracuje se Starosty. Je nositelem polského státního 
vyznamenání Stříbrný kříž za zásluhy, je také aktivním členem 
Jizersko-ještědského horského spolku nebo Jizerská 50. Za Starosty 
působí v současné době jako člen zastupitelstva města Liberce a také 
jako člen �nančního výboru. Kandiduje na primátora Liberce.

Vaším velkým tématem je 
i MHD, kde se vám již podařilo 
snížit jízdné na úroveň Prahy. 
Co zamýšlíte dál?
Zlevnili jsme předplacené roč-
ní, kvartální i měsíční  jízdenky 
MHD a  zavedli 75% slevy pro 
žáky, studenty a  cestující star-
ší 65 let. Nad 70 let se cestuje 
v  Liberci zdarma. Novou auto-
busovou linku bychom chtěli 
zavést přímo do areálu nemoc-
nice. Do budoucna budeme ře-
šit otázku záchytných parkovišť 
a  jejich propojení s  MHD. Ze 
zmíněné ankety mezi Libereča-
ny jsme se totiž dozvěděli, že je 
netrápí ani tak hazard nebo pro-
dej zámku, jako spíš nedostatek 
parkovacích míst a  stav silnic 
a chodníků.

www.starostoveproliberec.cz

Město je živý organismus, 
který se stále rozvíjí
Michael Canov je senátor, dlouholetý starosta Chrastavy a na mikroúvazek také učitel chemie 
na gymnáziu. V nadcházejících volbách kandiduje za SLK.

Ve vedení města jste od roku 
1994 a za tu dobu se změ-
nilo k  nepoznání. Zažil jste 
s  Chrastavou povodně, bojoval 
za ni proti výherním automa-
tům – nejste už unavený?
Unaven rozhodně nejsem, práce 
mě stále naplňuje a baví, dokonce 
mám pocit, že ještě více než dříve. 
Myslím si, že dokáži společně se 
svými kolegy prosadit a realizovat 
své záměry.

Co považujete za svůj největší 
úspěch v uplynulém období?
Zřejmě zajištění �nancí a realizace 

kompletní rekonstrukce sportovní 
haly. Ale bylo toho podstatně více.   

Jak se vám daří skloubit práci 
senátora a starosty?
V Senátu není tolik zasedání jako v 
Poslanecké sněmovně a spousta práce 
spočívá ve studiu a připomínkování 
návrhů zákonů, což lze konat – a také 
to konám – odkudkoli a kdykoli. 
Myslím si, že při mém nasazení se 
práce skloubit dá a že se mi to daří. 
Dokonce si myslím, že se to docela 
vhodně doplňuje. Od spousty kole-
gů starostů-senátorů nabývám i řadu 
dalších inspirací a nápadů.  

Co vás původně přivedlo k půso-
bení ve veřejné sféře? Nespokoje-
nost, snaha pomoci, ambice...?
Po revoluci 1989 mě vtáhlo do 
sebe dění, byl jsem v místním Ob-
čanském fóru. V roce 1994 jsem 
se rozhodnul podílet se na rozvoji 
města více, kandidoval jsem, stal 
se místostarostou a pak už to šlo 
samo. Práce na městě byla velmi 
zajímavá, mnohdy novátorská a tak 
jsem kandidoval znovu a znovu.   

Kam chcete dovést vaše město, 
jaký je váš nikoli nejbližší, ale 
ten konečný cíl?

Není konečného cíle. Město je 
živý organismus, stále je co roz-
víjet, co vylepšovat. Chci, aby 
Chrastaváci byli na své město 
pyšní a hrdí, že v něm žijí.

A nejbližší plány?

Chystáme velké rekonstrukce ško-
ly (budovy Školní a Revoluční), 
další opravy komunikací a nové 
chodníky. Chci podpořit vznik 
střední školy. I nadále chci pečovat 
o městské domy a podněcovat roz-
voj kultury a sportu.



Čím si vysvětlujete to doslova 
vítězné tažení Starostů pro Libe-
recký kraj v posledních letech?
Lidé už mají dost diskuzí a hádek 
politiků na nejvyšší úrovni. My se 
snažíme problémy řešit věcně, bez 
nálepkování a stranických pokynů. 
Jsou za námi vidět konkrétní vý-
sledky. V místě, kde žijeme, jdeme 
s kůží na trh, leží na nás zodpověd-
nost za naše rozhodování.

Vy sám jste to „dotáhl“ od staros-
ty Hrádku nad Nisou až do funk-
ce hejtmana kraje. Čím se obě 
pozice liší a v čem jsou stejné?
Do jisté míry je to hodně podob-
né. I na úrovni kraje se řeší celá 
řada praktických věcí, ale na obci 
k nim máte prostě blíž. Z Liberce 
je to na oba konce kraje hodina 
a  půl cesty. Proto je skvělé, že 

mám telefon na starosty, kterých 
se můžu zeptat.

Není z hejtmanského křesla pře-
ci jenom obtížné dohlédnout 
až do obcí? Neztrácíte kontakt 
s realitou běžného života?
Neztrácím, zůstal jsem zastupi-
telem v Hrádku nad Nisou, kde 
i nyní kandiduji. Je to dobrá kot-
va, abych stále věděl, jaké problé-
my se na úrovni obcí a měst řeší.

Starostové se o  přízeň voličů 
ucházejí i  v  České Lípě, a  to 
v  rámci sdružení Živá Lípa. 
Proč to spojení?
V České Lípě jsme naposledy kan-
didovali sami, před nynějšími vol-
bami přišel Štěpán Slaný s myšlen-
kou, že spojíme síly s myšlenkově 
podobnými hnutími a  stranami. 

S  lidmi, kteří to myslí s  městem 
stejně jako Starostové. Živá Lípa 
je navíc unikátní v tom, že se nám 
jejím prostřednictvím povedlo při-
vést do politiky mladé lidi. Byli 
aktivní v  prezidentské kampani – 
mluvím například o  studentce 
Markétě Červinkové – a my jsme 
ji přesvědčili, že by se měla anga-
žovat i na místní úrovni, vyzkoušet 
si, že věci lze ovlivňovat i z jiných 
pater, než je vrcholná politika.  
 
Proč by měli voliči dát hlas Živé Lípě?
Na radnici v České Lípě je nevy-
hnutelná změna, podobně jako 
v  Liberci. Nejhorší, co se může 

stát, je, když jsou někde z místní 
politiky lidé tak otrávení, že rezig-
nují... Proto má Živá Lípa smysl.
Inspirace u úspěšných samospráv 
v okolí je dost – namátkou v No-
vém Boru, Doksech, Prysku nebo 
v  Zákupech. Obce tu za minulé 
volební období dokončily spous-
tu úspěšných projektů, není dů-
vod, proč by měla být Česká Lípa 
výjimkou. Na obcích je vidět, že 
Starostové vědí, jak na to.

Větší města často trpí neustálý-
mi spory svých reprezentantů, 
odchody z koalic a stran, hašte-
řením místo práce. Dokáže být 
Živá Lípa jiná?
Když jsme v roce 2008 vznikli, byl 
jsem starostou Hrádku nad Nisou. 
Chtěl jsem jako ostatní starostové, 
aby náš hlas měl na kraji větší váhu. 
Proto jsme se spojili. Předvídali 
nám ale jepičí život, že se nedomlu-
víme, že máme každý jiný zájem. 
Jenže se ukázalo, že je to naopak – 
umíme rozhodovat racionálně, v zá-
jmu svých obyvatel, bez vměšování 
stranických sekretariátů. U nás ne-
putuje rozhodování odshora dolů, 
ale obráceně. Věřím, že tomu tak 
bude i v České (a Živé) Lípě.

To platí na všech úrovních? Tedy 
od nejmenší vesničky až po kraj?
I  já se problémy obcí snažím 
neřešit od stolu na vedení kra-
je. Jsem příznivcem toho, aby se 
toho co nejvíc řešilo na místní 
úrovni. Praktikujeme to už šest 
let, například při výběru ředitele 
středních škol zřizovaných krajem 
je v komisi vždy i místní starosta.

Znáte kandidáty, které podporujete?
Většinu znám jako lidi, kteří jsou 
ochotni tvrdě pracovat a zároveň se 
o své práci bavit s občany. To je dů-
ležité. Výhoda komunálních voleb 
je, že lidé mohou posoudit, co mají 
kandidáti za sebou, zda splnili své 
sliby. Což je snazší na malé vesnici, 
než ve městě. Ale třeba v Liberci už 
mají své zkušenosti...
Jsem velmi rád, že většina našich 
starostek a starostů bude na pod-
zim obhajovat svoji práci. Mezi 
lídry našich kandidátek je letos 

Před deseti lety stál u zrodu hnutí Starostové pro Liberecký 
kraj, v němž spojili své síly starostové menších měst a obcí. 
Nechtěli poslouchat ústředí politických stran někde v Praze, 
chtěli hájit zájmy svých obyvatel sami. Dnes se to Martinu 
Půtovi daří i na krajské úrovni.
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NÁŠ KRAJ NÁŠ 
DOMOV

i několik nových tváří, ale základ 
tvoří lidé už osvědčení, kteří pro-
šli opakovanou volbou. A  právě 
opakované vítězství v  komunál-
ních volbách je podle mého názo-
ru jediné skutečné měřítko úspěš-
nosti vedení města nebo obce.

Na mnohých místech SLK pod-
poruje i  kandidáty, kteří nejsou 
jejími členy nebo jsou dokonce 
členy jiného hnutí či strany. Po-
dle čeho zvažujete svou podporu?
Je to člověk od člověka a posuzuje 
ho předsednictvo a  sněm. Ideál-
ní je, když dotyčný prokáže, že 
je schopný takové práce – nejen 
tím, že už byl činný v politice, ale 
třeba také ve spolcích, v neziskov-
kách... Když přijde nový kandi-
dát, zpravidla mu doporučíme, ať 
jde do voleb nejdřív sám za sebe. 
Všichni naši členové si tím prošli. 
Nestavíme kandidátky za každou 
cenu v  každé obci. Já osobně za 
dlouhodobý úspěch považuji, že 
máme stejný počet kandidátek 
jako v minulých volbách.

Poměrně nedávno proběhly 
parlamentní a prezidentské vol-
by. Jsou ty nastávající komunál-
ní vůbec důležité?
Možná jsou lidé z  politiky otrá-
vení, poslední parlamentní a pre-
zidentské volby navíc přispěly 
k rozdělení společnosti. Ale špatně 
fungující obec je pro každodenní 
život větší problém, než jiný prezi-
dent, kterého jsem nechtěl...
Jsou to totiž naši zastupitelé, 
kdo rozhodne o  tom, zda se 
v obci opraví silnice nebo otevře 
nová školka. Při komunálních 
volbách vybíráme člověka, kte-
rý za nás bude kopat na úrovni 
kraje. A když to bude zapotřebí, 
dokáže dojet i  na ministerstvo 
a bojovat za nás, když nám chtě-
jí třeba zrušit poštu.

S  chutí jít volit mizí i  ochota 
kandidovat. Co s tím?
Je to tak, ochota lidí angažovat se 
ve veřejném prostoru se zmenšuje. 
Ve třetině obcí je jen jedna kandi-
dátka. Tím spíš říkám – jděte volit 
a povzbuďte své kandidáty!

VOLBY 
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

5.–6. ŘÍJNA 2018

HEJTMAN MARTIN PŮTA O „SVÝCH“ STAROSTECH

Bílý Potok 
Vladimír Hanzl 
Za další rozvoj obce

Bílý Kostel n. Nisou 
Ing. Jiří Formánek 
Sdružení občanů Bílého 
Kostela n. N. 

Český Dub 
PhDr. PaedDr. Jiří Miler, Ph.D. 
NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ 
OBČANŮ

Dětřichov 
Daniel Kopecký 
Starostové pro Liberecký kraj

Frýdlant 
MUDr. Roksolana Sobotová 
Starostové pro Liberecký kraj

Habartice 
Ing. Bc. Stanislav Briestenský 
NEZÁVISLÍ 1

Hejnice 
Jaroslav Demčák 
Za lepší Hejnice

Heřmanice 
Vladimír Stříbrný 
Sbor dobrovolných hasičů 
Heřmanice

Hodkovice nad Mohelkou 
Bc. Markéta Khauerová 
BUDOUCNOST PRO 
HODKOVICE

Hrádek nad Nisou 
Josef Horinka 
HRÁDEK POTŘEBUJE 
ZMĚNY!

Chotyně 
Jana Mlejnecká 
CHOTYNĚ – OBEC, 
KDE SE HEZKY ŽIJE

Chrastava 
Ing. Michael Canov 
Starostové pro Liberecký kraj

Jablonné v Podještědí 
Hana Balážová 
Starostové pro Liberecký 
kraj a nezávislí

Jindřichovice pod Smrkem 
Petr Pávek 
Starostové pro Liberecký kraj

Liberec 
Jaroslav Zámečník 
Starostové pro Liberecký kraj

Nové Město pod Smrkem 
Pavel Smutný 
SLK pro naše město

Stráž nad Nisou 
Karel Jäschke 
Starostové pro Liberecký kraj

Světlá pod Ještědem 
Jan Herbe 
Horácké hnutí

Šimonovice 
Ing. Leona Vránová 
Sdružení kandidátů pro 
rozvoj Šimonovic s podpo-
rou Starostů pro Lib. kraj

Vratislavice nad Nisou 
Lukáš Pohanka 
Starostové pro Liberecký kraj

ČESKOLIPSKO

KANDIDÁTKY, KTE-
RÉ PODPORUJEME 
NA LIBERECKU

Volte osobnosti, 
které dobře znáte
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Sosnová
DŮCHODCI PRO SOSNOVOU – SOSNOVÁ 

PRO DŮCHODCE

Dubá
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Doksy
DOKSY NÁŠ DOMOV S PODPOROU 
STAROSTŮ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Česká Lípa
ŽIVÁ LÍPA

Cvikov
STAROSTOVÉ 
PRO LIBERECKÝ KRAJ

Hamr na Jezeře
BŘEVNIŠTĚ-HAMR-ÚTĚCHOVICE

Chlum
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Zákupy
NEZÁVISLÉ MODERNÍ 

ZÁKUPY S PODPOROU NÁJEMNÍKŮ 
OBECNÍCH BYTŮ

Stráž pod Ralskem
ŽIVO(T) POD RALSKEM – NEZÁVISLÍ 

S PODPOROU STAROSTŮ

Kamenický Šenov
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 

KAMENICKÝ ŠENOV

Mařenice
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MAŘENICE

Mimoň
OBČANSKÉ HNUTÍ 

MIMOŇSKÁ OBRODA

Nový Bor
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Svor
NEZÁVISLÍ

Stružnice
STAROSTOVÉ PRO 
LIBERECKÝ KRAJ

Skalice u České Lípy
STAROSTOVÉ 
PRO LIBERECKÝ KRAJ

Žandov
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Polevsko
ZA POLEVSKO KRÁSNĚJŠÍ 
BEZ 110kV

Radvanec
OBČANÉ PRO RADVANEC

Svojkov
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÍCH KANDIDÁTŮ 
SVOJKOVÁCI

Prysk
NEZÁVISLÍ PRO PRYSK

Okrouhlá
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Nový Oldřichov
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÍCH KANDIDÁTŮ 
PRO OBEC NOVÝ OLDŘICHOV

Mgr. Jaromír Dvořák  (57 let )

Nový Bor
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ
Novoborským zastupitelem je již od roku 2006, starostou od roku 2010. Předtím pracoval jako středoškolský učitel. Ví, jak důležitá je 
pro město systematická práce ve prospěch občanů, firem a živnostníků ve městě, a to napříč všemi generacemi. V té chce pokračovat. 
Jako svou výhodu vidí, že se s kolegy umí připravit na čerpání dotací evropských, ze státního rozpočtu i Libereckého kraje.

• Je pyšný zejména na rekonstrukci středu města s náměstím a dostavbu smuteční síně, opravy komunikací a nová parkoviště a revita-
lizaci některých sídlišť

• Podařilo se mu zajistit dostatek míst pro děti v mateřských a základních školách, přibyly nové učebny
• Větší podpora příspěvkových a neziskových organizací, zejména těch, které se zabývají sociálními službami pro nemocné a seniory, 

zlepšila postavení těchto obyvatel
• Může se pochlubit zateplením požární zbrojnice a zajištěním nové techniky a vybavení JSDH
• Pod jeho vedením získalo město zpět historickou sbírku skla
• Plánuje výstavbu nových bytů pro začínající páry a seniory
• K prioritám patří zimní plocha v Kalinovce a „modrá“ voda na koupališti
• Má v plánu zateplení, nová okna a střechu na škole v Arnultovicích, změny dispozic u MŠ, revitalizaci sídlišť Husova-Jiráskova a Zá-

pad a generální opravu kina
• Protože populace stárne, chce podpořit terénními službami soběstačnost seniorů a podpořit rozvoj potřebných sociálních a zdravot-

ních služeb pro ně
• Chce připravit k zasíťování a prodeji stavební parcely pro nové rodinné domy
• Bezpečnost občanů Nového Boru zvýší dalším rozvojem městské policie, kamerového systému a spoluprací s Policií ČR
• Chce cyklostezkou Nový Bor – Horní Pihel – Česká Lípa spojit největší města regionu
• Bezpečnost chodců zlepší výstavbou chodníku k velkoobchodům Penny a Kaufland
• Bude se i nadále snažit o dohodu s majiteli nemovitostí, které hyzdí tvář města a ohrožují obyvatele (restaurace Pošta, vila Stehlík, 

továrna Zahn, Delta)
• Dalším rozvojem akce „Sklo v ulicích“ chce do Nového Boru přilákat návštěvníky

Bc. Erika Lázničková  (45 let )

Cvikov
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ
Pracuje jako samostatný referent veřejné správy, je členkou Osadního výboru Drnovec Zastu-
pitelstva města Cvikov. Je rovněž členkou Stavební a pozemkové komise Rady města Cvikov 
a Sboru pro občanské záležitosti Rady města Cvikov.

• Ráda by prosadila zpracování strategického dokumentu Program rozvoje města
• Chce umožnit kontrolu hospodaření města prostřednictvím tzv. „rozklikávacího“ rozpočtu
• Je pro ni důležitá úzká spolupráce s osadními výbory místních částí (Drnovec, Lindava, 

Naděje, Svitava, Trávník a Záhořín), s místními spolky a se Svazkem obcí Novoborska
• Chtěla by zatraktivnit město s využitím možností okolní malebné krajiny pro rozvoj cestovní-

ho ruchu, a to například úpravou a „oživením“ areálu lesního divadla
• Plánuje pokračovat v postupné rekonstrukci komunikací a modernizaci veřejného osvětlení

František Kaiser  (69 let )

Mimoň
OBČANSKÉ HNUTÍ MIMOŇSKÁ OBRODA
Starostou města je od roku 2006, znovu kandiduje, aby dovedl k realizaci rozpracovaný projekt 
obchvatu města.

• Je pyšný na rekonstrukci 1. stupně ZŠ Pod Ralskem
• Má v plánu regeneraci sídliště Letná a dolního sídliště Pod Ralskem. Chce vybudovat spor-

tovní hřiště u ZŠ Mírová a připravit pozemky u Mitexu k zástavbě a prodeji
• Chce doplatit státní příspěvek na veřejnou dopravu seniorů – od 65 let zdarma po Mimoni, 

od 70 let zdarma po celém Libereckém kraji, tato varianta platí i na železnici

Ing. Eva Burešová  (40 let )

Doksy
DOKSY NÁŠ DOMOV S PODPOROU STAROSTŮ
Pracovala jako projektová manažerka MěÚ Doksy, následně ředitelka OPS Máchovo jezero, od 
roku 2010 je starostkou Města Doksy. Daří se jí velmi úspěšně čerpat dotace fondů EU, pomocí 
kterých město opravilo školu, školky, kompletně revitalizovalo sídliště, obnovilo mnoho parků, ze 
zámku buduje centrum kultury. Také byl vybudován multifukční sportovní areál.

• Protože ve městě chybí dům volnočasových aktivit pro děti bez rozdílu talentu či možností 
rodičů, chce založit Dům pro děti a mládež

• Chce také výrazně zvýšit rozpočet na rekonstrukce komunikací a chodníků, revitalizovat okolí 
bytových domů a modernizovat autobusové nádraží

• Po náročné projektové přípravě je na čase pustit se do výstavby 16 parcel pro rodinné domy
• Bude pokračovat v rozšiřování kamerového systému ve spolupráci s Policií ČR a v posílení 

Městské policie
• Velkým úkolem bude pokračovat v záchraně a oživení zámku, aby byl soběstačný v oblasti ná-

kladů. Tomu by mohla přispět nabídka turistického informačního centra, vybudování moder-
ního historického prohlídkového okruhu, interaktivního muzea Čtyřlístku a Zámecké kavárny

• Seniorům chce připravit další bezbariérové byty a získat pro ně a pro další spolky kulturní sál
• Celý program na www.doksynasdomov.cz
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Sosnová
DŮCHODCI PRO SOSNOVOU – SOSNOVÁ 

PRO DŮCHODCE

Dubá
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Doksy
DOKSY NÁŠ DOMOV S PODPOROU 
STAROSTŮ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Česká Lípa
ŽIVÁ LÍPA

Cvikov
STAROSTOVÉ 
PRO LIBERECKÝ KRAJ

Hamr na Jezeře
BŘEVNIŠTĚ-HAMR-ÚTĚCHOVICE

Chlum
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Zákupy
NEZÁVISLÉ MODERNÍ 

ZÁKUPY S PODPOROU NÁJEMNÍKŮ 
OBECNÍCH BYTŮ

Stráž pod Ralskem
ŽIVO(T) POD RALSKEM – NEZÁVISLÍ 

S PODPOROU STAROSTŮ

Kamenický Šenov
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 

KAMENICKÝ ŠENOV

Mařenice
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MAŘENICE

Mimoň
OBČANSKÉ HNUTÍ 

MIMOŇSKÁ OBRODA

Nový Bor
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Svor
NEZÁVISLÍ

Stružnice
STAROSTOVÉ PRO 
LIBERECKÝ KRAJ

Skalice u České Lípy
STAROSTOVÉ 
PRO LIBERECKÝ KRAJ

Žandov
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Polevsko
ZA POLEVSKO KRÁSNĚJŠÍ 
BEZ 110kV

Radvanec
OBČANÉ PRO RADVANEC

Svojkov
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÍCH KANDIDÁTŮ 
SVOJKOVÁCI

Prysk
NEZÁVISLÍ PRO PRYSK

Okrouhlá
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Nový Oldřichov
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÍCH KANDIDÁTŮ 
PRO OBEC NOVÝ OLDŘICHOV

KANDIDÁTKY, KTE-
RÉ PODPORUJEME 
NA JABLONECKU

Bedřichov 
Petr Holub 
Nezávislí kandidáti pro 
Bedřichov

Desná 
Jaroslav Kořínek 
Sdružení pro Desnou

Jablonec nad Nisou 
Petr Vobořil 
Starostové pro Lib. kraj

Janov nad Nisou 
Daniel David 
Nezávislí kandidáti  
a starostové pro Janov  
nad Nisou

Kořenov 
Luboš Marek 
Sdružení pro Kořenov

Líšný 
Jiří Mikeš 
Jiří Mikeš – NK

Lučany nad Nisou 
Jiří Řešátko 
Sdružení pro Lučany n. N.

Malá Skála 
Michal Rezler 
Hasiči

Rádlo 
Miroslav Šikola 
Aktivní a rozumní pro Rádlo

Rychnov u Jablonce n. N. 
Tomáš Levinský 
Rychnováci

Tanvald 
Vladimír Vyhnálek 
Volba pro město

Velké Hamry 
Jaroslav Najman 
HAMROVÁCI

Zlatá Olešnice 
Jiří Černý 
SDH Zlatá Olešnice

Železný Brod 
František Lufinka 
Za rozvoj města

KANDIDÁTKY, KTE-
RÉ PODPORUJEME 
NA SEMILSKU

Čistá u Horek 
Ladislav Jiřička 
Sdružení nezávislých kan-
didátů Volba pro Čistou

Harrachov 
Eva Zbrojová 
Starostové pro Lib. kraj

Jesenný 
Petr Hlůže 
Za lepší Jesenný

Jilemnice 
Aleš Vaněk 
Starostové pro Lib. kraj

Košťálov 
Miroslav Cincibus 
Starostové pro Lib. kraj

Ohrazenice 
František Novák  
POZNAT – ŘEŠIT – ŽÍT

Příkrý 
Libor Novák 
Starostové pro Lib. kraj

Rokytnice nad Jizerou 
Petr Matyáš 
Starostové pro Lib. kraj

Roztoky u Jilemnice 
Osvald Süss 
Sdružení nezávislých 
kandidátů

Semily 
Lena Mlejnková 
Volby pro Semily

Studenec 
Mgr. Jiří Ulvr 
Nezávislí kandidáti obcí, 
Studenec a Zálesní Lhota

Turnov 
Tomáš Hocke 
Nezávislý blok

Vítkovice 
Milan Rychtr 
Nezávislí kandidáti za rozvoj 
Vítkovic s podporou SLK

Vysoké nad Jizerou 
Mgr. Lucie Strnádková 
Společně pro Vysocko

STAROSTOVÉ 
PRO ČESKOLIPSKO

Ing. Radek Lípa  (38 let )

Zákupy
NEZÁVISLÉ MODERNÍ ZÁKUPY S PODPOROU NÁJEMNÍKŮ 
OBECNÍCH BYTŮ
Původním povoláním lesník je starostou od roku 2010. Chce pokračovat v rozvoji města, zís-
kávat evropské i národní dotace a za ně pak opravavovat městský majetek.

• Má radost z vyhraného soudního sporu o historický majetek obce, která tak získala sto hektarů lesa
• Podařilo se také nastartovat zainvestování parcel pro rodinné domky, rekonstrukcí prošly 

kulturní dům a dům s pečovatelskou službou, dokončily se opravy památek
• Investice pomohly rozhýbat návštěvnost na koupališti
• Rozjelo se mimo jiné zateplení 13 bytových a panelových domů

Bc.František Kučera  (50 let )

Kamenický Šenov
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ KAMENICKÝ ŠENOV
Starostou města je od roku 2010, předtím pracoval jako vedoucí Stavebního úřadu městského 
úřadu. Rád by dokončil již zahájené projekty.

• Je pyšný na rekonstrukci všech budov mateřských škol ve městě a na vypracování projektů na 
rekonstrukci objektů sklářského muzea a Sokolovny

• K jeho prioritám patří dokončení rekonstrukce objektu Sokolovny a sportoviště u Sokolovny, 
zahájení prací na poslední etapě splaškové kanalizace, zahájení prací na rekonstrukci objektu 
Sklářského muzea

• Plánuje opravu chodníků například podél komunikace I/13, dokončení rekonstrukce 
zázemí fotbalového areálu a rekonstrukce celého areálu koupaliště

• Chce dokončit nový Územní plán města

Bc. Markéta Humpoláková, DiS  (41 let )

Stráž pod Ralskem
ŽIVO(T) POD RALSKEM – NEZÁVISLÍ S PODPOROU STAROSTŮ
Specialista pro rozvoj regionu ve Svazku obcí Novoborska, v posledním volebním období byla za-
stupitelkou Stráže pod Ralskem. Věří, že se pomalu daří Stráž probouzet a vracet jí  skutečný život.

• Je přesvědčena, že je potřeba posílit investice do majetku, do složek zajišťujících bezpečnost 
a pořádek ve městě, investovat do školských a sportovních zařízení, podporovat nadšence 
starající se o volný čas dětí

• Chce se zaměřit na zajištění dostupnosti pečovatelských a podobných služeb pro seniory
• Plánuje navýšení parkovacích míst ve městě, rozšiřování a rekonstrukci veřejného osvětlení
• Chce úpravu veřejných prostranství, zejména náměstí, pláže a zámeckého vrchu
• Plánuje zlepšit komunikaci úřadu s občany a zvýšit informovanost občanů

František Kaiser  (69 let )

Mimoň
OBČANSKÉ HNUTÍ MIMOŇSKÁ OBRODA
Starostou města je od roku 2006, znovu kandiduje, aby dovedl k realizaci rozpracovaný projekt 
obchvatu města.

• Je pyšný na rekonstrukci 1. stupně ZŠ Pod Ralskem
• Má v plánu regeneraci sídliště Letná a dolního sídliště Pod Ralskem. Chce vybudovat spor-

tovní hřiště u ZŠ Mírová a připravit pozemky u Mitexu k zástavbě a prodeji
• Chce doplatit státní příspěvek na veřejnou dopravu seniorů – od 65 let zdarma po Mimoni, 

od 70 let zdarma po celém Libereckém kraji, tato varianta platí i na železnici
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JSME NA FACEBOOKU! 
STAŇTE SE PŘÁTELI!

Stojíte v  čele Živé Lípy, což je 
uskupení pěti opozičních stran. 
Proč právě vy, předseda hnutí 
Spolehnutí?
Oproti jiným lídrům mám tu vý-
hodu, že mě neřídí žádný sekre-
tariát, Spolehnutí je totiž nepoli-
tická organizace. Za druhé – jsem 
úspěšný a známý manažer a jako 
takový jsem nasbíral spoustu zku-
šeností v  jednání s  lidmi. Jsem 
zabezpečený, nehoním peníze 

ani kariéru. A jsem zvyklý na vel-
mi vysoké pracovní tempo, stres 
a tlak.

Při takovém záběru byste ale 
těžko stihl práci zastupitele či 
starosty. Vzdal byste se funkce 
ředitele sklárny?
Ano.

Proč?
Cítím, že přišel čas dát síly do 

služeb něčeho, co má smysl. Vi-
dím, že Česká Lípa vzhledem 
k jiným městům zaspává – kolem 
se staví, čerpají se dotace a  tady 
se spí. Spolu s  ostatními z  Živé 
Lípy jsem přesvědčen, že město 
by mělo být pro občany servisní 
organizace a  ne velký bratr, kte-
rý jim určuje, co se tu bude dít. 
Občané by si měli tvořit město 
k obrazu svému.

To se nyní neděje?
Ne, vox populi je na nulové úrov-
ni. Radnice nemá chuť se zabývat 
jinými nápady, než jsou jejich 
vlastní. Vedení vytvořilo uzavřené 
bratrstvo, nikoho k sobě nepustí, 
nepohodlným ztrpčuje život.

Vy byste to nedělali?
Nebudeme potlačovat aktivitu 
lidí při zřizování osadních vý-
borů, což se nyní děje. Naopak, 
chceme podporovat spolky i  ob-
čany, aby sami říkali své žádosti 
a podněty směrem k městu. Mám 
v  hlavě takovou akci s  pracov-
ním názvem „Chyťte si starostu“. 
Hodně běhám, tak bych si po 
Lípě naplánoval běžecké trasy, 
zveřejnil je a  na nich se setkával 
s občany. Den otevřených dveří je 
také fajn, ale na radnici je občan 
pořád trochu jako prosebník. Už 
teď zveme prostřednictvím soci-
álních sítí lidi „Na pivo s Živou 

Lípou“. Lidé z vedení města musí 
jít za občany a ne si je zvát na ko-
bereček.

Jaké změny byste prosazoval 
nejdříve?
Do života města bych chtěl pro-
sadit trend, který nás stejně ne-
mine – zavádění nových chytrých 
technologií. Začal bych navigač-
ním parkovacím systémem, pak 
by následovalo řízené odpadové 
hospodářství, hospodaření s  vo-
dou a další. Z těch méně virtuál-
ních cílů bych zmínil otázku kou-
paliště a knihovny. Obojí v Lípě 
potřebujeme.

Mnoho místních trápí cizinci 
zaměstnaní v  okolních podni-
cích a žijící ve městě.
Ano, nejvíce jde o Mongoly. Bohu-

Občané si mají tvořit 
město k obrazu svému

Jako manažer dosáhl vynikajících úspěchů, jako občan ale 
začal být před pár lety nespokojený. Aby jenom nekritizoval, 
založil hnutí Spolehnutí, které v minulých volbách získalo jed-
no křeslo v zastupitelstvu. Nyní má jako lídr Živé Lípy vyšší cíl.

V čele volebního uskupení Živá Lípa je Jaroslav Turnhöfer, 
který chce Českou Lípu probudit.

KANDIDÁTI, KTERÉ 
PODPORUJEME NA 
ČESKOLIPSKU

Blatce 
Jindřiška Gabrielová Peprná 
Starostové pro Lib. kraj

Cvikov 
Erika Lázničková 
Starostové pro Lib. kraj

Česká Lípa 
Jaroslav Turnhöfer 
ŽIVÁ LÍPA

Doksy 
Eva Burešová 
Doksy náš domov s podpo-
rou Starostů pro Lib. kraj

Dubá 
Tomáš Novák 
Starostové pro Lib. kraj

Hamr na Jezeře 
Milan Dvořák 
Břevniště-Hamr-Útěchovice

Chlum  
Josef Vítek 
Starostové pro Lib. kraj

Kamenický Šenov 
Bc. František Kučera 
Sdružení nezávislých 
kandidátů KAMENICKÝ 
ŠENOV

Mařenice 
Dagmar Novotná 
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
MAŘENICE

Mimoň 
František Kaiser 
Občanské hnutí Mimoňská 
obroda

Nový Bor 
Mgr. Jaromír Dvořák 
Starostové pro Lib. kraj

Nový Oldřichov  
Marcela Novotná 
Sdružení nezávislých kandidá-
tů pro obec Nový Oldřichov

Okrouhlá 
Jaroslav Votýpka 
Starostové pro Lib. kraj

Polevsko 
Martina Rašínová 
Za Polevsko krásnější bez 
110 kV

Prysk 
Jan Sviták 
Nezávislí pro Prysk

Radvanec 
Ing. Petr Ullrich 
Občané pro Radvanec

Skalice u České Lípy 
Jiří Lö�elmann 
Starostové pro Lib. kraj

Sosnová 
Martin Russ  
Důchodci pro Sosnovou – 
Sosnová pro důchodce

Stráž pod Ralskem 
Markéta Humpoláková 
ŽIVO(T) POD RALSKEM 
– NEZÁVISLÍ S PODPO-
ROU STAROSTŮ

Stružnice 
Jan Mečíř 
Starostové pro Lib. kraj

Svojkov 
Gustav Pilz 
Sdružení nezávislých  
kandidátů Svojkováci

Svor 
Ing. Kateřina Jonáková 
Nezávislí

Zákupy 
Ing. Radek Lípa 
Nezávislé moderní Zákupy 
s podporou Nájemníků 
obecních bytů

Žandov 
Zbyněk Polák 
Sdružení nezávislých 
kandidátů

Ing. JAROSLAV TURNHÖFER

Pětapadesátiletý podnikatel vstoupil do komunální politiky před 
čtyřmi lety jako jeden ze zakladatelů hnutí Spolehnutí. Narodil se 
v České Lípě, vystudoval VŠCHT a pracoval ve sklářství. Od roku 
2000 je ředitelem sklárny AJETO.
Jeho cílem je rozvoj podnikání v České Lípě, podpora drobných 
živnostníků a podnikatelů a také řešení sociálních dopadů na 
některé skupiny občanů města. Kandiduje za Živou Lípu.

žel, �rma je umístí v soukromých 
ubytovnách, kde je jich velká kon-
centrace. Jsou někdy hluční, ně-
kteří volný čas tráví v hospodách 
a hernách. To by mělo řešit město 
ve spolupráci s  těmi �rmami – 
musí si uvědomit, že by se měly 
o  své zaměstnance postarat i  po 
práci. Formou jazykových kurzů, 
kroužků pro děti, dnů národních 
kultur… Zároveň by mělo město 
posílit kriminální prevenci v dané 
skupině obyvatel.

Jak byste k  tomu ty podniky 
donutil?
Mám v hlavě ČERVa – českolip-
ský ekonomicko-rozvojový výbor, 
na kterém by se to řešilo. I �rmy 
potřebují vstřícné město, chtě-
jí pozemky, dopravní napojení. 
Město nemusí být v  defenzivě 
a stále se někomu přizpůsobovat.

Co máte na svém městě rád?
Nabízí všehochuť pro aktivní po-
hyb. Proto chceme zvýšit nabídku 
služeb pro turistický ruch – vý-
hodnějšími nájmy v  městských 
objektech či pronájmy městských 
pozemků. Chceme do života měs-
ta zapojit Ploučnici. Jinde jsou 
kolem řek promenády, náplavky, 
restaurace. V Lípě nic, mrtvo. Od 
toho chceme začít.

www.zivalipa.cz

Za vesnici se 
vyplatí bojovat
Obec, v které starostuje Jan Sviták, je malá. Přesto žije hodně 
košatě – hraje se v ní divadlo, pořádají se turistické vycházky 
a dokonce byla v roce 2016 vyhlášena Vesnicí roku Liberecké-
ho kraje. Jak se to v Prysku povedlo?

Kolik práce je za tímto vítěz-
stvím?
Účast v soutěži byl dlouhodobý 
proces. Nejprve bylo třeba vesnici 
stabilizovat, stmelit místní, chalu-
páře a sympatizanty obce a dokon-
čit alespoň základní investiční akce. 
Pak jsme teprve mohli pomýšlet 

na účast v soutěži. Přihlášku jsme 
podávali až v okamžiku, kdy jsme 
se domnívali, že naše obec může 
uspět. Dá se tedy říci, že celý proces 
trval čtyři volební období.

Co považujete pro život a zdár-
ný rozvoj obce za klíčové?
Osobně nepovažuji za nejdůleži-
tější realizaci mnoha investičních 
akcí a zvelebování majetku obce. 
Klíčové je podle mě přesvědčit 
občany o tom, že za jejich vesnici 
se vyplatí bojovat a společně pro 
ni pracovat. Udržet jednotlivé 
skupiny ve vzájemné soudržnosti 
je leckdy nadlidský úkol, ale vel-
mi tomu pomáhají společně reali-
zované cíle a záměry.

Co je na práci starosty nejtěžší?
Obtížné je smířit se s myšlen-
kou, že rozhodně neplatí pravidlo 
„budu na všechny hodný a oni mi 
to stejnou měrou oplatí“.

Jaká je z vašeho pohledu spolu-
práce obcí s vedením kraje? 
Díky tomu, že vedení kraje pří-

mo vzešlo z obecních a městských 
zastupitelstev, je z mého pohledu 
spolupráce více než dobrá. V po-
sledních dvou volebních obdo-
bích je možno zaznamenat mar-
kantní posun k lepšímu.

Jaké máte cíle a vize pro příští 
období?

Chtěl bych pokračovat v nasto-
leném trendu. Zapojit co mož-
ná nejvíce Pryskováků do života 
obce. Klást důraz na komunitní 
život, zakotvit obec v rámci nové 
turistické destinace Lužické hory 
a Svazku obcí Novoborska a sna-
žit se, aby byl Prysk i nadále hyba-
telem dění v našem regionu. 



Čím si vysvětlujete to doslova 
vítězné tažení Starostů pro Libe-
recký kraj v posledních letech?
Lidé už mají dost diskuzí a  há-
dek politiků na nejvyšší úrovni. 
My se snažíme problémy řešit 
věcně, bez nálepkování a stranic-
kých pokynů. Jsou za námi vidět 
konkrétní výsledky. V místě, kde 
žijeme, jdeme s kůží na trh, leží 
na nás zodpovědnost za naše roz-
hodování.

Vy sám jste to „dotáhl“ od 
starosty Hrádku nad Nisou 
až do funkce hejtmana kraje. 
Čím se obě pozice liší a v čem 
jsou stejné?
Do jisté míry je to hodně podob-
né. I na úrovni kraje se řeší celá 
řada praktických věcí, ale na obci 
k nim máte prostě blíž. Z Liberce 

je to na oba konce kraje hodina 
a  půl cesty. Proto je skvělé, že 
mám telefon na starosty, kterých 
se můžu zeptat.

Není z hejtmanského křesla pře-
ci jenom obtížné dohlédnout 
až do obcí? Neztrácíte kontakt 
s realitou běžného života?
Neztrácím, zůstal jsem zastupi-
telem v Hrádku nad Nisou, kde 
i nyní kandiduji. Je to dobrá kot-
va, abych stále věděl, jaké problé-
my se na úrovni obcí a měst řeší.

Starostové se o  přízeň voličů 
poprvé ucházejí i v Jablonci nad 
Nisou. Co městu nabízejí?
Jsem rád, že v  kandidátce pro 
Jablonec jsou jak mladé tváře, tak 
i zkušení místní politici, kteří už 
dokázali, že dokáží být Jablonci 

prospěšní. Což jsou například 
pan Vobořil nebo pan Tulpa. 
Mohou tak pokračovat v  dobře 
nastaveném „mírném pokro-
ku v  mezích zákona“. Inspirace 
u  úspěšných samospráv v  okolí 
je dost – namátkou v Janově nad 
Nisou nebo Zlaté Olešnici. Obce 
za minulé volební období dokon-
čily spoustu úspěšných projektů, 
není důvod, proč by měl být Jab-
lonec výjimkou. Na obcích je vi-
dět, že Starostové vědí, jak na to.

Větší města občas trpí neustálý-
mi spory svých reprezentantů, 
odchody z  koalic a  stran, haš-
teřením místo práce – stačí se 
podívat do sousedního Liberce. 
Dokáží být Starostové jiní?
Když jsme v roce 2008 vznikli, 
byl jsem starostou Hrádku nad 
Nisou. Chtěl jsem jako ostat-
ní starostové, aby náš hlas měl 
na kraji větší váhu. Proto jsme 
se spojili. Předvídali nám ale 
jepičí život, že se nedomluví-
me, že máme každý jiný zájem. 
Jenže se ukázalo, že je to na-
opak – umíme rozhodovat ra-
cionálně, v zájmu svých obyva-
tel, bez vměšování stranických 
sekretariátů. U  nás neputuje 
rozhodování odshora dolů, ale 
obráceně.

To platí na všech úrovních? Tedy 
od nejmenší vesničky až po kraj?
I  já se problémy obcí snažím 
neřešit od stolu na vedení kra-
je. Jsem příznivcem toho, aby se 
toho co nejvíc řešilo na místní 
úrovni. Praktikujeme to už šest 
let, například při výběru ředitele 
středních škol zřizovaných krajem 
je v komisi vždy i místní starosta.

Znáte kandidáty, které podpo-
rujete?
Většinu znám jako lidi, kteří jsou 
ochotni tvrdě pracovat a zároveň 
se o  své práci bavit s  občany. 
To je důležité. Výhoda komu-
nálních voleb je, že lidé mohou 
posoudit, co mají kandidáti za 
sebou, zda splnili své sliby. Což 
je snazší na malé vesnici, než 
ve městě. Ale třeba v Liberci už 
mají své zkušenosti...
Jsem velmi rád, že většina našich 
starostek a starostů bude na pod-
zim obhajovat svoji práci. Mezi 
lídry našich kandidátek je letos 
i několik nových tváří, ale základ 
tvoří lidé už osvědčení, kteří pro-
šli opakovanou volbou. A  právě 
opakované vítězství v  komunál-
ních volbách je podle mého názo-

Před deseti lety stál u zrodu hnutí Starostové pro Liberecký 
kraj, v němž spojili své síly starostové menších měst a obcí. 
Nechtěli poslouchat ústředí politických stran někde v Praze, 
chtěli hájit zájmy svých obyvatel sami. Dnes se to Martinu 
Půtovi daří i na krajské úrovni.
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NÁŠ KRAJ NÁŠ 
DOMOV

ru jediné skutečné měřítko úspěš-
nosti vedení města nebo obce.

Na mnohých místech SLK pod-
poruje i  kandidáty, kteří nejsou 
jejími členy nebo jsou dokonce 
členy jiného hnutí či strany. Po-
dle čeho zvažujete svou podporu?
Je to člověk od člověka a posuzuje 
ho předsednictvo a  sněm. Ideál-
ní je, když dotyčný prokáže, že 
je schopný takové práce – nejen 
tím, že už byl činný v politice, ale 
třeba také ve spolcích, v neziskov-
kách... Když přijde nový kandi-
dát, zpravidla mu doporučíme, ať 
jde do voleb nejdřív sám za sebe. 
Všichni naši členové si tím prošli. 
Nestavíme kandidátky za každou 
cenu v  každé obci. Já osobně za 
úspěch považuji, že máme stejný 
počet kandidátek jako v  minu-
lých volbách.

Poměrně nedávno proběhly 
parlamentní a prezidentské vol-
by. Jsou ty nastávající komunál-
ní vůbec důležité?
Možná jsou lidé z  politiky otrá-
vení, poslední parlamentní a pre-
zidentské volby navíc přispěly 
k rozdělení společnosti. Ale špatně 
fungující obec je pro každodenní 
život větší problém, než jiný prezi-
dent, kterého jsem nechtěl...
Jsou to totiž naši zastupitelé, 
kdo rozhodne o  tom, zda se 
v obci opraví silnice nebo otevře 
nová školka. Při komunálních 
volbách vybíráme člověka, kte-
rý za nás bude kopat na úrovni 
kraje. A když to bude zapotřebí, 
dokáže dojet i  na ministerstvo 
a bojovat za nás, když nám chtě-
jí třeba zrušit poštu.

S  chutí jít volit mizí i  ochota 
kandidovat. Co s tím?
Je to tak, ochota lidí angažo-
vat se ve veřejném prostoru se 
zmenšuje. Ve třetině obcí je jen 
jedna kandidátka. Tím spíš ří-
kám – jděte volit a  povzbuďte 
své kandidáty!

VOLBY 
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

5.–6. ŘÍJNA 2018

HEJTMAN MARTIN PŮTA O „SVÝCH“ STAROSTECH

Bílý Potok 
Vladimír Hanzl 
Za další rozvoj obce

Bílý Kostel n. Nisou 
Ing. Jiří Formánek 
Sdružení občanů Bílého 
Kostela n. N. 

Český Dub 
PhDr. PaedDr. Jiří Miler, Ph.D. 
NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ 
OBČANŮ

Dětřichov 
Daniel Kopecký 
Starostové pro Liberecký kraj

Frýdlant 
MUDr. Roksolana Sobotová 
Starostové pro Liberecký kraj

Habartice 
Ing. Bc. Stanislav Briestenský 
NEZÁVISLÍ 1

Hejnice 
Jaroslav Demčák 
Za lepší Hejnice

Heřmanice 
Vladimír Stříbrný 
Sbor dobrovolných hasičů 
Heřmanice

Hodkovice nad Mohelkou 
Bc. Markéta Khauerová 
BUDOUCNOST PRO 
HODKOVICE

Hrádek nad Nisou 
Josef Horinka 
HRÁDEK POTŘEBUJE 
ZMĚNY!

Chotyně 
Jana Mlejnecká 
CHOTYNĚ – OBEC, 
KDE SE HEZKY ŽIJE

Chrastava 
Ing. Michael Canov 
Starostové pro Liberecký kraj

Jablonné v Podještědí 
Hana Balážová 
Starostové pro Liberecký 
kraj a nezávislí

Jindřichovice pod Smrkem 
Petr Pávek 
Starostové pro Liberecký kraj

Liberec 
Jaroslav Zámečník 
Starostové pro Liberecký kraj

Nové Město pod Smrkem 
Pavel Smutný 
SLK pro naše město

Stráž nad Nisou 
Karel Jäschke 
Starostové pro Liberecký kraj

Světlá pod Ještědem 
Jan Herbe 
Horácké hnutí

Šimonovice 
Ing. Leona Vránová 
Sdružení kandidátů pro 
rozvoj Šimonovic s podpo-
rou Starostů pro Lib. kraj

Vratislavice nad Nisou 
Lukáš Pohanka 
Starostové pro Liberecký kraj

JABLONECKO

KANDIDÁTKY, KTE-
RÉ PODPORUJEME 
NA LIBERECKU

Volte osobnosti, 
které dobře znáte
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Jablonec nad Nisou
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Bedřichov
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO BEDŘICHOV

Desná
SDRUŽENÍ PRO DESNOU

Janov nad Nisou
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI A STAROSTOVÉ PRO JANOV NAD NISOU

Kořenov
SDRUŽENÍ PRO KOŘENOV

Lučany nad Nisou
SDRUŽENÍ PRO LUČANY NAD NISOU

Malá Skála
HASIČI

Železný Brod
ZA ROZVOJ MĚSTA

Rychnov u Jablonce nad Nisou
RYCHNOVÁCI

Tanvald
VOLBA PRO MĚSTO

Velké Hamry
HAMROVÁCI

Zlatá Olešnice
SDH ZLATÁ OLEŠNICE

Rádlo
AKTIVNÍ A ROZUMNÍ PRO RÁDLO

Líšný
JIŘÍ MIKEŠ – NK

Petr Holub (41 let)

Bedřichov
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO BEDŘICHOV

Původním povoláním podnikatel a manažer je poslední čtyři roky starostou Bedřichova. Naby-
té zkušenosti chce zúročit při práci pro obec a její občany.

• Je pyšný na to, že se povedlo vyřešit majetkové poměry ve skiareálu, a na investice do infra-
struktury obce

• Nadále chce podporovat rozvoj turismu v obci
• Jako prioritu vidí bezpečnost v obci, proto chce chodníkem spojit co největší část obce při 

hlavní komunikaci a snížit rychlost v obci
• Plánuje aktivně jednat s majitelem vleků, aby zajistil potřebný rozvoj areálu.
• Všechny prostředky plynoucí z ekonomické činnosti bude smysluplně investovat zpět do obce

Jaroslav Kořínek (53 let)

Desná
SDRUŽENÍ PRO DESNOU

Od roku 2012 je starostou Desné, předtím celý čas pracoval ve strojírenství. Zkušenosti zís-
kával postupně, od obsluhy NC strojů, přes mistra, vedoucího i jako ředitel strojní divize 
DESKO a. s. Započatá práce ve vedení obce ho zavazuje, aby v práci pokračoval.

• Těší ho rekonstrukce a využití bývalé zvláštní školy, postupné opravy Riedelovy vily a hrobky, 
úpravy hřbitova a zvýšení dopravní bezpečnosti

• Má radost z odstranění letitého „strašáka“ – plechového výměníku v centru města, opravy 
radnice a vznikajícího centra v Desné

• Prioritou je pro něj údržba budov, chodníků, komunikací, veřejného osvětlení a převedení 
majetku TJ na město

• Chce podporovat sportovní aktivity a cestovní ruch, zejména v lokalitě Souš
• Chce se podílet v rámci Mikroregionu Tanvaldsko na vzniku společné terénní sociální služby

Luboš Marek (51 let)

Kořenov
SDRUŽENÍ PRO KOŘENOV

Původním povoláním je mistr, od roku 1998 působí jako starosta Kořenova. Opět kandiduje, 
protože chce se svými spolupracovníky navázat na práci, kterou v posledních letech společně 
udělali.

• Těší ho, že se podařilo zrekonstruovat část obecních komunikací, částečně opravit budovu 
(odvodnění) mateřské školy, revitalizovat park v Horním Polubném a vyměnit střechu na 
DPS. Značné částky obec investuje do rozvoje kanalizace a čistíren odpadních vod

• Chce pokračovat v opravách budov mateřské a základní školy
• Plánuje postavit most přes Jizeru v Dolním Kořenově (stávající je v havarijním stavu)
• Bude pokračovat v rekonstrukci obecních komunikací, opravách bytového fondu a nadále 

bude podporovat rozvoj turistiky

Michal Rezler (56 let)

Malá Skála
HASIČI

Od roku 2010 je starostou obce, předtím pracoval jako technik BOZP a PO. Za jeho působení 
zaznamenala obec prudký rozvoj, a to bez zadlužení.

• Byly opraveny dvě místní komunikace, vybudováno dětské hřiště, opravena požární nádrž 
v Mukařově

• Je pyšný také na kamerový dohlížecí systém
• Je připravena řada dalších akcí: vestavba ordinací a bytů do podkroví budovy mateřské školy 

na Malé Skále, rekonstrukce lesní cesty v Mukařově, zateplení a změna vytápění penzionu 
pro seniory, zřízení workoutového hřiště, rekonstrukce veřejného osvětlení – změna na LED

• Plánuje se pořízení digitálního povodňového plánu obce a vybudování sítě varovného a vy-
rozumívacího systému a opravy dalších místních komunikací

STAROSTOVÉ 
PRO JABLONECKO
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Jablonec nad Nisou
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Bedřichov
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO BEDŘICHOV

Desná
SDRUŽENÍ PRO DESNOU

Janov nad Nisou
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI A STAROSTOVÉ PRO JANOV NAD NISOU

Kořenov
SDRUŽENÍ PRO KOŘENOV

Lučany nad Nisou
SDRUŽENÍ PRO LUČANY NAD NISOU

Malá Skála
HASIČI

Železný Brod
ZA ROZVOJ MĚSTA

Rychnov u Jablonce nad Nisou
RYCHNOVÁCI

Tanvald
VOLBA PRO MĚSTO

Velké Hamry
HAMROVÁCI

Zlatá Olešnice
SDH ZLATÁ OLEŠNICE

Rádlo
AKTIVNÍ A ROZUMNÍ PRO RÁDLO

Líšný
JIŘÍ MIKEŠ – NK

KANDIDÁTKY, KTE-
RÉ PODPORUJEME 
NA JABLONECKU

Bedřichov 
Petr Holub 
Nezávislí kandidáti pro 
Bedřichov

Desná 
Jaroslav Kořínek 
Sdružení pro Desnou

Jablonec nad Nisou 
Petr Vobořil 
Starostové pro Lib. kraj

Janov nad Nisou 
Daniel David 
Nezávislí kandidáti  
a starostové pro Janov  
nad Nisou

Kořenov 
Luboš Marek 
Sdružení pro Kořenov

Líšný 
Jiří Mikeš 
Jiří Mikeš – NK

Lučany nad Nisou 
Jiří Řešátko 
Sdružení pro Lučany n. N.

Malá Skála 
Michal Rezler 
Hasiči

Rádlo 
Miroslav Šikola 
Aktivní a rozumní pro Rádlo

Rychnov u Jablonce n. N. 
Tomáš Levinský 
Rychnováci

Tanvald 
Vladimír Vyhnálek 
Volba pro město

Velké Hamry 
Jaroslav Najman 
HAMROVÁCI

Zlatá Olešnice 
Jiří Černý 
SDH Zlatá Olešnice

Železný Brod 
František Lu�nka 
Za rozvoj města

KANDIDÁTKY, KTE-
RÉ PODPORUJEME 
NA SEMILSKU

Čistá u Horek 
Ladislav Jiřička 
Sdružení nezávislých kan-
didátů Volba pro Čistou

Harrachov 
Eva Zbrojová 
Starostové pro Lib. kraj

Jesenný 
Petr Hlůže 
Za lepší Jesenný

Jilemnice 
Aleš Vaněk 
Starostové pro Lib. kraj

Košťálov 
Miroslav Cincibus 
Starostové pro Lib. kraj

Ohrazenice 
František Novák  
POZNAT – ŘEŠIT – ŽÍT

Příkrý 
Libor Novák 
Starostové pro Lib. kraj

Rokytnice nad Jizerou 
Petr Matyáš 
Starostové pro Lib. kraj

Roztoky u Jilemnice 
Osvald Süss 
Sdružení nezávislých 
kandidátů

Semily 
Lena Mlejnková 
Volby pro Semily

Studenec 
Mgr. Jiří Ulvr 
Nezávislí kandidáti obcí, 
Studenec a Zálesní Lhota

Turnov 
Tomáš Hocke 
Nezávislý blok

Vítkovice 
Milan Rychtr 
Nezávislí kandidáti za rozvoj 
Vítkovic s podporou SLK

Vysoké nad Jizerou 
Mgr. Lucie Strnádková 
Společně pro Vysocko

Mgr. František Lufinka (61 let)

Železný Brod
ZA ROZVOJ MĚSTA

Starostou města je od roku 2014, původním povoláním pedagog pracoval také jako ředitel 
střední školy. Kandiduje, aby zajistil návaznost připravených projektů.

• Chce pokračovat v jednáních v otázce Greenway Jizera s Povodím Labe a Českými drahami
• Slibuje zajištění �nancování akcí: výstavba knihovny, rekonstrukce objektu pro ZUŠ a její 

přestěhování, rekonstrukce koupaliště po etapách, výstavba lávky přes Jizeru, dokončení 
výstavby sociálních bytů

• Chce dokončit povrchy na Malém náměstí a v Trávníkách
• Nadále bude podporovat  kulturní akce jako je Skleněné městečko a Jarmark
• Prioritou je rovněž podpora oddílů a spolků pracujících s mládeží

Mgr. Vladimír Vyhnálek (52 let)

Tanvald
VOLBA PRO MĚSTO

Původním povoláním středoškolský učitel, pracoval také jako ředitel školy a od roku 2014 je 
starostou města. V této práci chce pokračovat.

• Je pyšný zejména na demolici „Domu hrůzy“, přestavbu Četnického domu a revitalizaci 
parků, což pozitivně změnilo vnímání průjezdu městem

• Chce pokračovat v tlaku proti ubytovávání nepracujících obyvatel
• Plánuje rozvoj cestovního ruchu s důrazem na Špičák
• Bude pokračovat v podpoře vzdělávání na všech školách v Tanvaldě
• Chce dokončit odkanalizování Šumburku a demolici části nákupního střediska
• Pravidelnou investicí 1 mil.  korun ročně plánuje kompletně opravit tanvaldské hřbitovy

Tomáš Levinský (40 let)

Rychnov u Jablonce nad Nisou
RYCHNOVÁCI

Starostou města je od roku 2014, předtím pracoval jako policista. Kandiduje, protože ho sta-
rostování naplňuje a za jeho vedení se v obci mnohé povedlo a další zajímavé projekty má 
připravené.  

• Je rád, že se podařilo dokončit sportovní areál, vykoupit a následně zbourat dům v Lužické 
ulici a zvelebit západní část náměstí a místní památníky

• Chce snížit náklady na spotřebu energií s využitím alternativních zdrojů energie, snížením 
počtu starých kotlů na tuhá paliva v městských bytech, rozšířením plyno�kace, snížením 
objemu komunálního odpadu a zvýšením objemu tříděného odpadu

• Plánuje posílení a rozšíření dopravní infrastruktury
• Cítí potřebu provést mnoho opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů a dále opat-

ření ke snížení dopravy přes centrum města
• Má za cíl zvýšit prestiž místní základní školy například podporou školních projektů, zlepše-

ním prostředí školních tříd či doplněním pomůcek moderního vzdělávání
• Bude usilovat o zřízení místa pro dobíjení elektromobilů
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JSME NA FACEBOOKU! 
STAŇTE SE PŘÁTELI!

Jako zastupiteli je vám blízká 
oblast podpory rodin.
Velmi blízká. Mám pět dětí v růz-
ném věku a  mnoho praktických 
zkušeností – lepších i  horších. 
Velká část činností zajišťovaných 
městským úřadem je spojená prá-
vě s rodinou, s dětmi. Důležité je 
lépe poznat potřeby současných 
rodin, aby služby, které město na-
bízí, byly opravdu užitečné a ne-
plýtvalo se zbytečně penězi.

Co si představit pod heslem 
„město přátelské rodinám“?
Nabízet všechny služby, které k živo-
tu potřebujete. To je nejen zajištění 
bezpečnějšího prostředí, ale také 
zdravotní péče, dopravní obsluž-
nosti pro děti a rodiče, péče o seni-
ory a zdravotně znevýhodněné, lepší 
stav komunikací a chodníků, vzdě-
lání, odpadové hospodářství, úklid, 
ekologie i možnost pro tvůrčí využi-
tí volného času. K tomu všemu jsou 
důležití ochotní úředníci na radnici.

Odkud čerpáte zkušenosti?
Čtyři roky mimo radnici mě vrá-
tily do reality. Jako místostarosta 
pro školství, kulturu, sport, zdra-

votnictví a sociální sféru jsem řešil 
řadu konkrétních potřeb rodin od 
malých dětí, přes sociálně slabé až 
po opuštěné seniory. Při znalosti 
odbornosti pracovníků radnice 
dnes vím, jak moc mi chyběl po-
hled z druhé strany. Znám, jakého 
výkonu je radnice schopna, jen ji 
správně a  efektivně nasměrovat. 
A proto věřím, že dokážeme služ-
by pro rodiny restartovat, aby byl 
Jablonec opět tím nejlepším měs-
tem pro děti a jejich rodiče.

S tím souvisí i bezpečnost ve městě.
Je to mé stěžejní téma, bezpeč-
nost je velmi frekventovaná při 
diskuzích a  v  dotaznících, které 
jsme od Jablonečanů nasbírali. 
Nejde ani tak o  kriminalitu, ale 
spíše o veřejný pořádek a soužití. 
Hlavně v lokalitách, kde se vysky-
tuje ve větším množství romská 
komunita. Řešení je v  navýšení 
počtu strážníků tak, aby byli na 
místech, kde je jich potřeba. Pře-
devším na místech častého poru-
šování veřejného pořádku. A  to 
nejen v centru města,
Dalším krokem je upravená vyhláš-
ka o „bezdávkové zóně“ v kombi-

naci s budováním sociálních bytů. 
A  dlouhodobá a  intenzivní práce 
s oddělením sociálně-právní ochra-
ny dětí.

Co byste udělal v případě voleb-
ního úspěchu na prvním místě?
Rekonstrukci Městské policie 
a  systémové opatření k  nápravě 
stavu bezpečnosti ve všech čás-
tech Jablonce.

Proč jste se vůbec před lety „dal 
na politiku“?
Jako každý jiný jsem ve svém ži-
votě řešil spoustu běžných situací, 
ve kterých mi připadalo, že úřed-
ní postup je zbytečně složitý, roz-
hodování města nesprávné a celá 
politika odtržená od reality. Nej-
dříve jsem to všechno kritizoval, 
pak jsem si řekl, že bude lepší se 
pokusit o změnu.

Jak trávíte volný čas?
Běh, kterým si čístím hlavu, 
zimní koupání v  přehradě. Vý-
tvarné umění, muzika. A mno-
ho dalších aktivit, které objevuji 
s dětmi. V průběhu let se z ně-
kterých mých koníčků stávalo 
zaměstnání, a  tak volného času 
ubývá. Naštěstí právě děti do-
kážou člověka vytrhnout i  z  té 
veledůležité práce.

Více strážníků potřebujeme 
nejen do centra města
Snem jabloneckého rodáka a současného městského zastupitele 
Petra Vobořila (SLK) je město přátelské rodinám. Jako otec pěti 
dětí ví, že takové musí jít příkladem i ve veřejném pořádku.

PETR VOBOŘIL CHCE ŘEŠIT BEZPEČNOST V JABLONCI NAD NISOU

KANDIDÁTI, KTERÉ 
PODPORUJEME NA 
ČESKOLIPSKU

Blatce 
Jindřiška Gabrielová Peprná 
Starostové pro Lib. kraj

Cvikov 
Erika Lázničková 
Starostové pro Lib. kraj

Česká Lípa 
Jaroslav Turnhöfer 
ŽIVÁ LÍPA

Doksy 
Eva Burešová 
Doksy náš domov s podpo-
rou Starostů pro Lib. kraj

Dubá 
Tomáš Novák 
Starostové pro Lib. kraj

Hamr na Jezeře 
Milan Dvořák 
Břevniště-Hamr-Útěchovice

Chlum  
Josef Vítek 
Starostové pro Lib. kraj

Kamenický Šenov 
Bc. František Kučera 
Sdružení nezávislých 
kandidátů KAMENICKÝ 
ŠENOV

Mařenice 
Dagmar Novotná 
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
MAŘENICE

Mimoň 
František Kaiser 
Občanské hnutí Mimoňská 
obroda

Nový Bor 
Mgr. Jaromír Dvořák 
Starostové pro Lib. kraj

Nový Oldřichov  
Marcela Novotná 
Sdružení nezávislých kandidá-
tů pro obec Nový Oldřichov

Okrouhlá 
Jaroslav Votýpka 
Starostové pro Lib. kraj

Polevsko 
Martina Rašínová 
Za Polevsko krásnější bez 
110 kV

Prysk 
Jan Sviták 
Nezávislí pro Prysk

Radvanec 
Ing. Petr Ullrich 
Občané pro Radvanec

Skalice u České Lípy 
Jiří Lö�elmann 
Starostové pro Lib. kraj

Sosnová 
Martin Russ  
Důchodci pro Sosnovou – 
Sosnová pro důchodce

Stráž pod Ralskem 
Markéta Humpoláková 
ŽIVO(T) POD RALSKEM 
– NEZÁVISLÍ S PODPO-
ROU STAROSTŮ

Stružnice 
Jan Mečíř 
Starostové pro Lib. kraj

Svojkov 
Gustav Pilz 
Sdružení nezávislých  
kandidátů Svojkováci

Svor 
Ing. Kateřina Jonáková 
Nezávislí

Zákupy 
Ing. Radek Lípa 
Nezávislé moderní Zákupy 
s podporou Nájemníků 
obecních bytů

Žandov 
Zbyněk Polák 
Sdružení nezávislých 
kandidátů

PETR VOBOŘIL

Prošel mnoha profesemi od instalatéra až po ředitele �rmy a mís-
tostarostu. V roce 1990 začal soukromě podnikat. Mimo jiné vydá-
val časopis Médium a kulturní revue Jizerská Kóta 0428. Má vlastní 
hudební pořad Rocková horečka v Klubu Na Rampě.
V letech 2006–2010 vedl jako místostarosta školství, kulturu, sport, zdra-
votnictví a sociální sféru, v dalším období měl na starosti rozvoj města.

www.starostovejablonec.cz

Starostové se 
umí dohodnout
Jaroslav Zeman je senátor, starosta Albrechtic v Jizerských 
horách a úspěšný zachránce továrny na hračky Detoa.

Do politiky se dlouhodobě snaží 
zapojit zdravý rozum, který pova-
žuje za nejdůležitější. Jeho úspěchy 
mu dávají za pravdu: na počátku 
devadesátých let zachránil před zá-
nikem nejstarší evropskou továrnu 
na hračky a  dnes díky ní nejen 
zaměstnává na dvě stovky lidí, ale 
také do regionu láká turisty.
Do komunální politiky vstoupil 
v roce 2002, o čtyři roky později se 
stal starostou obce a je jím dodnes. 
Albrechtice si pod jeho vedením 
drží vyrovnaný rozpočet a zároveň 
vzkvétají.
Od roku 2012 je také senátorem 
za oblast Jablonecko – Semilsko. 
Právě při práci v Senátu zjistil, jak 
blízcí jsou mu ostatní starostové. 
A to napříč všemi stranami.

„V  senátu je kolem čtyřicítky 
starostů, primátorů či hejtmanů, 
místostarostů a  komunálních po-
litiků, zkrátka lidí z nižší politiky. 
A to je myslím důvod, proč jsme 
schopní se dohodnout,“ vysvětlu-
je Jaroslav Zeman, proč jsou mu 
Starostové blízcí. „Jsou mezi námi 
lékaři, učitelé, lidé z nejrůznějších 
profesí, ale vzájemně se nenapa-
dáme, umíme diskutovat. Spojuje 
nás snaha pomáhat obcím, bránit 
je – a to napříč stranami.“
Do Senátu kandiduje Jaroslav Ze-
man i nyní. Jeho prioritou je i na-
dále kromě rozvoje turistického ru-
chu omezení zneužívání sociálních 
dávek: „Rozmařilý stát podporuje 
,soukromníky’ obchodující s  chu-
dobou. Nakoupí v obci nemovitos-
ti a nastěhují tam nepřizpůsobivé, 
kteří úplně zničí sociální skladbu 
obyvatel. Ceny domů v okolí kle-
sají, lidé jsou obtěžováni a nadávají 
starostům. Ti jsou ale bezmocní. Je 
třeba rozhodování o sociálních dáv-
kách spojených s bydlením přenést 
na obce,“ vysvětluje Jaroslav Ze-
man své dlouholeté úsilí.



Čím si vysvětlujete to doslova 
vítězné tažení Starostů pro Libe-
recký kraj v posledních letech?
Lidé už mají dost diskuzí a hádek 
politiků na nejvyšší úrovni. My se 
snažíme problémy řešit věcně, bez 
nálepkování a stranických pokynů. 
Jsou za námi vidět konkrétní vý-
sledky. V místě, kde žijeme, jdeme 
s kůží na trh, leží na nás zodpověd-
nost za naše rozhodování.

Vy sám jste to „dotáhl“ od staros-
ty Hrádku nad Nisou až do funk-
ce hejtmana kraje. Čím se obě 
pozice liší a v čem jsou stejné?
Do jisté míry je to hodně podob-
né. I na úrovni kraje se řeší celá 
řada praktických věcí, ale na obci 
k nim máte prostě blíž. Z Liberce 
je to na oba konce kraje hodina 
a  půl cesty. Proto je skvělé, že 

mám telefon na starosty, kterých 
se můžu zeptat.

Není z hejtmanského křesla pře-
ci jenom obtížné dohlédnout 
až do obcí? Neztrácíte kontakt 
s realitou běžného života?
Neztrácím, zůstal jsem zastupi-
telem v Hrádku nad Nisou, kde 
i nyní kandiduji. Je to dobrá kot-
va, abych stále věděl, jaké problé-
my se na úrovni obcí a měst řeší.

Starostové se o přízeň voličů už 
tradičně ucházejí i na Semilsku 
a Turnovsku. Jsou tyto regiony 
něčím výjimečné?
Jsou to části kraje, které na rozdíl 
od těch ostatních nepoznamenal 
poválečný odsud Němců. Tradice 
tu jsou nepřerušené, moc se mi 
líbí zdejší bohatý spolkový život.

Semily jsou, dá se říci, baštou 
Starostů, takovou laboratoří. 
Když tu starostoval Jan Farský, 
zkoušel na městě registr smluv, 
transparentní účet a další nástroje 
k zprůhlednění veřejných zakázek 
a státní správy.

Velkým problém jak Semilska, 
tak Turnovska, je dostupnost lé-
kařské péče. Neboli – místní se 
roky strachují o své nemocnice.
Považuji za náš úspěch, že jsme 
problém nemocnic v  Semilech 
i  v  Turnově vyřešili. Turnovská 
je sloučena s  tou libereckou, ne-

mocnice v  Semilech se spojila 
s  nemocnicí v  Jilemnici. Na je-
jich těsném propojení chceme dál 
pracovat.

Jenomže všichni toto řešení za 
vítězství nepovažují...
Rozumím lidem, kteří byli zvyklí, 
že v jejich nemocnici jsou všech-
na oddělení a  že mají po ruce 
veškerou myslitelnou zdravotní 
péči – ortopedii, neurologii... Teď 
jim vadí, že se taková odborná 
péče koncentruje dál od nich. Je-
nomže není jiná cesta. Vyvíjejí se 
technologie, medicína jde dopře-
du a rostou nároky na technické 
vybavení nemocnic. Není možné 
udržet všechny obory všude, slu-
čovat se bohužel prostě musí.

Větší města občas trpí neustálý-
mi spory svých reprezentantů, 
odchody z  koalic a  stran, haš-
teřením místo práce – stačí se 
podívat do Liberce. Dokáží být 
Starostové jiní?
Když jsme v  roce 2008 vznikli, 
byl jsem starostou Hrádku nad 
Nisou. Chtěl jsem jako ostatní 
starostové, aby náš hlas měl na 
kraji větší váhu. Proto jsme se 
spojili. Předvídali nám ale jepi-
čí život, že se nedomluvíme, že 
máme každý jiný zájem. Jenže se 
ukázalo, že je to naopak – umíme 
rozhodovat racionálně, v  zájmu 
svých obyvatel, bez vměšování 
stranických sekretariátů. U  nás 
neputuje rozhodování odshora 
dolů, ale obráceně.

Znáte kandidáty, které podpo-
rujete?
Většinu znám jako lidi, kteří jsou 
ochotni tvrdě pracovat a zároveň se 
o své práci bavit s občany. To je dů-
ležité. Výhoda komunálních voleb 
je, že lidé mohou posoudit, co mají 
kandidáti za sebou, zda splnili své 
sliby. Což je snazší na malé vesnici, 
než ve městě. Ale třeba v Liberci už 
mají své zkušenosti...
Jsem velmi rád, že většina našich 
starostek a starostů bude na pod-
zim obhajovat svoji práci. Mezi 
lídry našich kandidátek je letos 

Před deseti lety stál u zrodu hnutí Starostové pro Liberecký 
kraj, v němž spojili své síly starostové menších měst a obcí. 
Nechtěli poslouchat ústředí politických stran někde v Praze, 
chtěli hájit zájmy svých obyvatel sami. Dnes se to Martinu 
Půtovi daří i na krajské úrovni.
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DOMOV

i několik nových tváří, ale základ 
tvoří lidé už osvědčení, kteří pro-
šli opakovanou volbou. A  právě 
opakované vítězství v  komunál-
ních volbách je podle mého názo-
ru jediné skutečné měřítko úspěš-
nosti vedení města nebo obce.

Na mnohých místech SLK pod-
poruje i  kandidáty, kteří nejsou 
jejími členy nebo jsou dokonce 
členy jiného hnutí či strany. Po-
dle čeho zvažujete svou podporu?
Je to člověk od člověka a posuzuje 
ho předsednictvo a sněm. Ideální je, 
když dotyčný prokáže, že je schop-
ný takové práce – nejen tím, že už 
byl činný v politice, ale třeba také 
ve spolcích, v neziskovkách... Když 
přijde nový kandidát, zpravidla mu 
doporučíme, ať jde do voleb nejdřív 
sám za sebe. Všichni naši členové si 
tím prošli. Nestavíme kandidátky za 
každou cenu v každé obci. Já osob-
ně za dlouhodobý úspěch považuji, 
že máme stejný počet kandidátek 
jako v minulých volbách.

Poměrně nedávno proběhly 
parlamentní a prezidentské vol-
by. Jsou ty nastávající komunál-
ní vůbec důležité?
Možná jsou lidé z  politiky otrá-
vení, poslední parlamentní a pre-
zidentské volby navíc přispěly 
k rozdělení společnosti. Ale špatně 
fungující obec je pro každodenní 
život větší problém, než jiný prezi-
dent, kterého jsem nechtěl...
Jsou to totiž naši zastupitelé, kdo 
rozhodne o tom, zda se v obci opra-
ví silnice nebo otevře nová školka. 
Při komunálních volbách vybíráme 
člověka, který za nás bude kopat na 
úrovni kraje. A když to bude zapo-
třebí, dokáže dojet i na ministerstvo 
a bojovat za nás, když nám chtějí 
třeba zrušit poštu.

S  chutí jít volit mizí i  ochota 
kandidovat. Co s tím?
Je to tak, ochota lidí angažo-
vat se ve veřejném prostoru se 
zmenšuje. Ve třetině obcí je jen 
jedna kandidátka. Tím spíš ří-
kám – jděte volit a  povzbuďte 
své kandidáty!

VOLBY 
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

5.–6. ŘÍJNA 2018

HEJTMAN MARTIN PŮTA O „SVÝCH“ STAROSTECH

Bílý Potok 
Vladimír Hanzl 
Za další rozvoj obce

Bílý Kostel n. Nisou 
Ing. Jiří Formánek 
Sdružení občanů Bílého 
Kostela n. N. 

Český Dub 
PhDr. PaedDr. Jiří Miler, Ph.D. 
NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ 
OBČANŮ

Dětřichov 
Daniel Kopecký 
Starostové pro Liberecký kraj

Frýdlant 
MUDr. Roksolana Sobotová 
Starostové pro Liberecký kraj

Habartice 
Ing. Bc. Stanislav Briestenský 
NEZÁVISLÍ 1

Hejnice 
Jaroslav Demčák 
Za lepší Hejnice

Heřmanice 
Vladimír Stříbrný 
Sbor dobrovolných hasičů 
Heřmanice

Hodkovice nad Mohelkou 
Bc. Markéta Khauerová 
BUDOUCNOST PRO 
HODKOVICE

Hrádek nad Nisou 
Josef Horinka 
HRÁDEK POTŘEBUJE 
ZMĚNY!

Chotyně 
Jana Mlejnecká 
CHOTYNĚ – OBEC, 
KDE SE HEZKY ŽIJE

Chrastava 
Ing. Michael Canov 
Starostové pro Liberecký kraj

Jablonné v Podještědí 
Hana Balážová 
Starostové pro Liberecký 
kraj a nezávislí

Jindřichovice pod Smrkem 
Petr Pávek 
Starostové pro Liberecký kraj

Liberec 
Jaroslav Zámečník 
Starostové pro Liberecký kraj

Nové Město pod Smrkem 
Pavel Smutný 
SLK pro naše město

Stráž nad Nisou 
Karel Jäschke 
Starostové pro Liberecký kraj

Světlá pod Ještědem 
Jan Herbe 
Horácké hnutí

Šimonovice 
Ing. Leona Vránová 
Sdružení kandidátů pro 
rozvoj Šimonovic s podpo-
rou Starostů pro Lib. kraj

Vratislavice nad Nisou 
Lukáš Pohanka 
Starostové pro Liberecký kraj

SEMILSKO

KANDIDÁTKY, KTE-
RÉ PODPORUJEME 
NA LIBERECKU

Volte osobnosti, 
které dobře znáte
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Turnov
NEZÁVISLÝ BLOK

Semily
VOLBY PRO SEMILY  

Rokytnice nad Jizerou
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Harrachov
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Roztoky u Jilemnice
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 

ROZTOKY U JILEMNICE

Studenec
NEZÁVISLÝ KANDIDÁTI OBCÍ 

STUDENEC A ZÁLESNÍ LHOTA

Příkrý
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Jilemnice
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJOhrazenice

POZNAT – ŘEŠIT – ŽÍT

Jesenný
ZA LEPŠÍ JESENNÝ

Vítkovice
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI ZA ROZVOJ 

VÍTKOVIC S PODPOROU SLK

Košťálov
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Vysoké nad Jizerou
SPOLEČNĚ PRO VYSOCKO

Čistá u Horek
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 

VOLBA PRO ČISTOU

Petr Matyáš (42 let)

Rokytnice nad Jizerou
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Původním povoláním projektant působí jako starosta Rokytnice n. J. už od roku 2003. Za tu 
dobu se ve městě zrelizovala velká řada investic, většinou s dotační podporou. V připravených 
projektech by chtěl pokračovat.

• V posledním období se podařilo zrekonstruovat více než 6 km místních komunikací, zřídit 
přechody pro chodce na hlavní silnici, vybudovat tři dětská a jedno workoutového hřiště

• Chce se opět zaměřit na obnovu městského majetku, energeticky úsporná opatření na budovách 
města, opravy místních komunikací a celkový rozvoj obce jako významného turistického střediska

• Prioritou je ve spolupráci s krajem oprava hlavní silnice, dobudování nových chodníků 
a přechodů pro chodce

• Chce vybudovat dům pro seniory a přestavět bývalou závodní jídelnu na kulturní centrum
• Ve spolupráci s VHS Turnov chce pokračovat v kvalitní správě a rozvoji vodohospodářského 

majetku města – vodovodů a kanalizace

STAROSTOVÉ 
PRO SEMILSKO

Eva Zbrojová (55 let)

Harrachov
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Už dvacet let je zastupitelkou Harrachova, od roku 2010 starostkou. Za tu dobu se jí podařilo 
stabilizovat hospodaření města, které v posledním volebním období do svého rozvoje investo-
valo šedesát milionů korun. Ráda by ještě dokončila několik soudních sporů, které za sebou 
město táhne z daleké minulosti.

• Podporuje informovanost občanů, veškeré podklady jsou přístupné ještě před jednáním za-
stupitelstva

• Dokončuje projekt pečovatelských bytů, které budou hotové na konci roku 2019
• Prioritou je vytvoření startovacích bytů pro mladé spoluobčany v areálu bývalé integrované 

střední školy lesnické
• Ráda by dokončila opravy místních komunikací a rekonstrukci veřejného osvětlení
• Mezi důležité rozvojové projekty řadí i završení přestavby základní školy a kina.
• Pokusí se udělat vše pro záchranu skokanských můstků a bude intenzivně hledat investora 

pro vodní a saunový svět
• Podpoří vznik singltreku v Harrachově
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Turnov
NEZÁVISLÝ BLOK

Semily
VOLBY PRO SEMILY  

Rokytnice nad Jizerou
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Harrachov
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Roztoky u Jilemnice
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 

ROZTOKY U JILEMNICE

Studenec
NEZÁVISLÝ KANDIDÁTI OBCÍ 

STUDENEC A ZÁLESNÍ LHOTA

Příkrý
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Jilemnice
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJOhrazenice

POZNAT – ŘEŠIT – ŽÍT

Jesenný
ZA LEPŠÍ JESENNÝ

Vítkovice
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI ZA ROZVOJ 

VÍTKOVIC S PODPOROU SLK

Košťálov
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Vysoké nad Jizerou
SPOLEČNĚ PRO VYSOCKO

Čistá u Horek
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 

VOLBA PRO ČISTOU

KANDIDÁTKY, KTE-
RÉ PODPORUJEME 
NA JABLONECKU

Bedřichov 
Petr Holub 
Nezávislí kandidáti pro 
Bedřichov

Desná 
Jaroslav Kořínek 
Sdružení pro Desnou

Jablonec nad Nisou 
Petr Vobořil 
Starostové pro Lib. kraj

Janov nad Nisou 
Daniel David 
Nezávislí kandidáti  
a starostové pro Janov  
nad Nisou

Kořenov 
Luboš Marek 
Sdružení pro Kořenov

Líšný 
Jiří Mikeš 
Jiří Mikeš – NK

Lučany nad Nisou 
Jiří Řešátko 
Sdružení pro Lučany n. N.

Malá Skála 
Michal Rezler 
Hasiči

Rádlo 
Miroslav Šikola 
Aktivní a rozumní pro Rádlo

Rychnov u Jablonce n. N. 
Tomáš Levinský 
Rychnováci

Tanvald 
Vladimír Vyhnálek 
Volba pro město

Velké Hamry 
Jaroslav Najman 
HAMROVÁCI

Zlatá Olešnice 
Jiří Černý 
SDH Zlatá Olešnice

Železný Brod 
František Lufinka 
Za rozvoj města

KANDIDÁTKY, KTE-
RÉ PODPORUJEME 
NA SEMILSKU 

Čistá u Horek 
Ladislav Jiřička 
Sdružení nezávislých kan-
didátů Volba pro Čistou

Harrachov 
Eva Zbrojová 
Starostové pro Lib. kraj

Jesenný 
Petr Hlůže 
Za lepší Jesenný

Jilemnice 
Aleš Vaněk 
Starostové pro Lib. kraj

Košťálov 
Miroslav Cincibus 
Starostové pro Lib. kraj

Ohrazenice 
František Novák  
POZNAT – ŘEŠIT – ŽÍT

Příkrý 
Libor Novák 
Starostové pro Lib. kraj

Rokytnice nad Jizerou 
Petr Matyáš 
Starostové pro Lib. kraj

Roztoky u Jilemnice 
Osvald Süss 
Sdružení nezávislých 
kandidátů

Semily 
Lena Mlejnková 
Volby pro Semily

Studenec 
Mgr. Jiří Ulvr 
Nezávislí kandidáti obcí, 
Studenec a Zálesní Lhota

Turnov 
Tomáš Hocke 
Nezávislý blok

Vítkovice 
Milan Rychtr 
Nezávislí kandidáti za rozvoj 
Vítkovic s podporou SLK

Vysoké nad Jizerou 
Mgr. Lucie Strnádková 
Společně pro Vysocko

Ing. Aleš Vaněk
Jilemnice
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Od roku 2014 byl členem rady města Jilemnice. Pracuje jako ředitel společnosti, byl gestorem 
a vedoucím projektu Volnočasový areál Hraběnka – projekt za téměř 70 milionů byl úspěšně 
zkolaudován a slavnostně otevřen na jaře.

• Chce revitalizovat areál koupaliště, zachovat volnou travnatou plochu „Na Kuvajtu“ pro 
sport a volný čas a připravit výstavbu veřejného sportoviště v Hrabačově

• Má v plánu zahájit projekt startovacího bydlení
• Spustí projekt Jilemnice pro lepší život (zlepšení zimní i letní údržby komunikací a ploch, péče 

o zeleň, řešení kapacity parkování na sídlišti Spořilov, veřejné osvětlení, užší spolupráce s Policií 
ČR a městskou policií, bezpečné a přehledné dopravní komunikace a přechody ve městě)

• Bude podporovat rozvoj turistiky a zahájí projekt Jilemnice brána západních Krkonoš
• Rád by zmodernizoval obřadní síň a připravil výstavbu smuteční síně a venkovního víceúče-

lového obřadního místa na vyhlídce na Kozinci
• Zahájí akci Jilemnice – město 21. století (místa s volným přístupem na wi-fi, lavičky s připo-

jením na dobíjení smart techniky, sloučení informací o provozních dobách, službách a aktu-
álních událostech na jedno místo)

Mgr. Lucie Vaverková Strnádková (38 let)

Vysoké nad Jizerou
SPOLEČNĚ PRO VYSOCKO

Původním povoláním právnička je starostkou od roku 2014. Čtyřleté období je pro ni příliš 
krátké na dokončení všeho, co se s kolegy zastupiteli rozhodli udělat. Proto kandiduje znovu.

• Je pyšná, že se podařilo probudit město k životu a nastartovat léta zanedbávané investice do 
infrastruktury, volnočasových aktivit, památek a turistického ruchu

• Plánuje pokračovat například v opravách cest, vylepšování vzhledu městského parku či ná-
městí anebo rekonstrukci městských objektů.

• Chce posílit zásobování města pitnou vodou a udržet v rukou města správu městského vo-
dovodu i kanalizačního systému

Mgr. Jiří Ulvr (46 let)

Studenec
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OBCÍ STUDENEC A ZÁLESNÍ LHOTA

Starostou obce Studenec je od roku 2006, předtím působil jako prodejní zástupce firmy Aries. 
I přes rostoucí byrokracii jej práce starosty naplňuje a těší se na další výzvy.

• Podařilo se zrekonstruovat zdravotní středisko a postavit nový Domov pro seniory
• Je pyšný na vybudování téměř kompletní sítě chodníků a veřejného osvětlení
• Připravuje budoucí přístavbu základní školy
• Prioritou se stává otázka další existence studeneckého zámku. Pokusí se hledat vhodné inves-

tory a v případě neúspěchu připravit projekt využití objektu zámku ve vlastnictví obce pro 
Studenec a jeho okolí

• Bude nadále podporovat spolkové, sportovní, kulturní a volnočasové činnosti i vlastní kul-
turně-společenské akce pořádat
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JSME NA FACEBOOKU! 
STAŇTE SE PŘÁTELI!

Zpočátku jste to neměla jedno-
duché. Nelitujete, že jste vůbec 
do politiky vstoupila?
Bylo to náročné, ale je to úžasná 
zkušenost. Semily se nám podaři-
lo změnit, podporovali jsme ma-
ximálně spolkovou činnost, pro-
tože město nejsou domy, ale lidé 
kteří v něm žijí. V započaté práci 
bych ráda pokračovala, abychom 

mohli dokončit připravené pro-
jekty a hlavně realizovat výstavbu 
mateřské školky.

Za sebou máte opravené domy, 
vzkvétající parky, zkrátka to, 
čím se starostové rádi chlubí. Vy 
ale raději mluvíte o lidech?
Protože mým cílem bylo, aby lidé 
byli spokojení a pyšní na své měs-
to, na to, že jsou Semiláci. Já tu 
žiji celý život, mám tu svou rodi-
nu a přátele a nebyla jsem schop-
ná se odpoutat. Je mi tu dobře, 
cítím se tu bezpečně já i mé děti. 
Chci, aby to tak měli všichni.

Mluvíte o  svém mottu, městu 
pro všechny genarace?
Ano. Znamená to, že město by 
tu mělo být pro lidi od vítání ob-

čánků, prvňáků, svatby až po kre-
maci. Někdo se chce bavit, někdo 
jiný odpočívat. Dříve jsme napří-
klad byli zvyklí stavět hřiště na 
sídlištích, dnes tam ale bydlí lidé, 
kteří jsou unavení z práce a chtě-
jí mít pohodu a klid. Za hřištěm 
si rádi zajdou na Ostrov – tímto 
hřištěm a  zázemím jdeme vstříc 
všem generacím.

Jak zjišťujete potřeby lidí?
Baví mě vymýšlet věci z  praxe. 
Tak třeba vznikla oblíbená akce 
V Semilech se nenudíme, kdy na 

začátku školního roku prezen-
tují jednotlivé kroužky, zájmové 
a  sportovní oddíly svou činnost.  
Na počátku byla potřeba zjistit 
informace o  kroužcích pro mé 
děti, což nebylo vůbec jednodu-
ché. Proto jsem oslovila zástupce 
místních organizací a spolků, zda 
nemají zájem prezentovat svou 
činnost všechny v  jeden den na 
jednom místě. Akce se osvědčila 
a  máme za sebou již čtvrtý roč-
ník. Zajímají mě názory občanů 
i úředníků, proto mám dveře od 
kanceláře pořád otevřené.

Město jsou pro mě lidé, 
ne domy a silnice
Je máma dvou dětí a navíc dobrovolná hasička. Obojí Leně 
Mlejnkové pomáhá na její cestě k městu otevřenému pro 
všechny generace. Ostatně hned na začátku svého funkčního 
období musela „hasit“ situaci s místní nemocnicí.

LENA MLEJNKOVÁ JE STAROSTKOU SEMIL OD ROKU 2015

KANDIDÁTKY, KTE-
RÉ PODPORUJEME 
NA ČESKOLIPSKU

Blatce 
Jindřiška Gabrielová Peprná 
Starostové pro Lib. kraj

Cvikov 
Erika Lázničková 
Starostové pro Lib. kraj

Česká Lípa 
Jaroslav Turnhöfer 
ŽIVÁ LÍPA

Doksy 
Eva Burešová 
Doksy náš domov s podpo-
rou Starostů pro Lib. kraj

Dubá 
Tomáš Novák 
Starostové pro Lib. kraj

Hamr na Jezeře 
Milan Dvořák 
Břevniště-Hamr-Útěchovice

Chlum  
Josef Vítek 
Starostové pro Lib. kraj

Kamenický Šenov 
Bc. František Kučera 
Sdružení nezávislých 
kandidátů KAMENICKÝ 
ŠENOV

Mařenice 
Dagmar Novotná 
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
MAŘENICE

Mimoň 
František Kaiser 
Občanské hnutí Mimoňská 
obroda

Nový Bor 
Mgr. Jaromír Dvořák 
Starostové pro Lib. kraj

Nový Oldřichov  
Marcela Novotná 
Sdružení nezávislých kandidá-
tů pro obec Nový Oldřichov

Okrouhlá 
Jaroslav Votýpka 
Starostové pro Lib. kraj

Polevsko 
Martina Rašínová 
Za Polevsko krásnější bez 
110 kV

Prysk 
Jan Sviták 
Nezávislí pro Prysk

Radvanec 
Ing. Petr Ullrich 
Občané pro Radvanec

Skalice u České Lípy 
Jiří Lö�elmann 
Starostové pro Lib. kraj

Sosnová 
Martin Russ  
Důchodci pro Sosnovou – 
Sosnová pro důchodce

Stráž pod Ralskem 
Markéta Humpoláková 
ŽIVO(T) POD RALSKEM 
– NEZÁVISLÍ S PODPO-
ROU STAROSTŮ

Stružnice 
Jan Mečíř 
Starostové pro Lib. kraj

Svojkov 
Gustav Pilz 
Sdružení nezávislých  
kandidátů Svojkováci

Svor 
Ing. Kateřina Jonáková 
Nezávislí

Zákupy 
Ing. Radek Lípa 
Nezávislé moderní Zákupy 
s podporou Nájemníků 
obecních bytů

Žandov 
Zbyněk Polák 
Sdružení nezávislých 
kandidátů

LENA MLEJNKOVÁ
Původním vzděláním je technolog chemické výroby, během svého pů-
sobení ve veřejné sféře vystudovala Metropolitní univerzitu Praha v Li-
berci, obor Veřejná správa. Od roku 2015 je starostka Semil, předtím 
sbírala zkušenosti jako zastupitelka a místostarostka. Od roku 2012 je 
krajskou zastupitelkou. Je vdaná, má dvě děti a už přes dvacet let je 
dobrovolná hasička. Do voleb kandiduje za Volbu pro Semily.

Abychom získali nové pohledy 
na město a nápady, záměrně jsme 
do naší kandidátky přizvali úplně 
nové lidi. Napříč generacemi, vě-
kově, zájmy a například  mamin-
ku z mateřského centra.

A jak vy zvládáte roli maminky, 
manželky, starostky a  hasičky 
dohromady? 
Spím s telefonem pod polštářem, to 
je podle mého naprosto v pořádku. 
Vezmu jakékoli i  neznámé číslo. 
Moc mi v mé práci pomáhá rodina, 
manžel, děti a rodiče. Stíhám kou-
pit rohlíky i  kroužky dětí, možná 
proto se snažím řešit problémy na 
radnici praktičtěji a  rychleji. Od-
počívám na procházkách se psem 
a chodím s Lotkou i na cvičák. Ně-
kdy je to náročné, ale odměnou je 
pocit z dobře odvedené práce

Kam byste napřela své úsilí 
v případě volebního úspěchu?
Mojí prioritou je výstavba mateř-
ské školky. Velkým handicapem 
města je zaměstnanost. Je nutné 
pro občany města zajistit  pracovní 
příležitosti, v tom ale samo město 
mnoho možností nemá. Když už 
tedy musejí lidé za prací dojíždět, 
chceme jim dopravu usnadnit. 
Naší snahou je vhodné napojení 
na silnici R35, dokončení průtahu 
městem a přestavba vlakového ná-
draží, kam bychom chtěli přemís-
tit i autobusový terminál.

Jaké jsou vaše další úpěchy 
z uplynulého období, abychom 
nevynechali nic důležitého...?
Z  nehmotných věcí bych ještě 
zmínil srozumitelné zápisy ze 
zastupitelstva, participativní roz-
počet na Můj projekt pro Turnov 
či kampaň Vlajka pro republiku, 
vlajka pro Masaryka. Ze staveb 
mě těší například rekonstrukce 
dětského hřiště v parku U  Let-
ního kina, rekonstrukce Metel-
kových sadů a  mnoha chodníků 
a komunikací. Určitě mám radost 
ze stavby Nové radnice, dařilo se 
nám také umisťování soch do ve-
řejného prostoru.

Nejste už unavený? Proč by měli 
voliči dát hlas právě vám?
Snažím se své sliby plnit v  běž-
ném koloběhu města, snažím se 

ke všem problémům přistupovat 
spravedlivě. Ano, jsou chvíle, kdy 
jsem velmi unaven, ale pak jsou 
i okamžiky, když se něco vydaří, 
z  kterých čerpám novou energii 
k další práci.

Co je na práci starosty nejtěžší?
Obecně šířená nespokojenost, 
bez zjevné příčiny, malá míra 
tolerance některých Turnováků 
k  sobě navzájem. Mrzí mě také 
malé zapojení lidí do správy věcí 
veřejných a štvou mě někdy velmi 
zdlouhavé postupy při řešení na-
příklad veřejných zakázek, které si 
systém vynucuje.

Co vás původně přivedlo k pů-
sobení ve veřejné sféře?  
Chtěl jsem zkusit něco nového, 
zkusit měnit věci okolo sebe. 

Mám rád Turnov a  lidi v  něm 
bydlící.

Kam chcete dovést vaše město, 
jaký je váš konečný cíl?

Mám na to s kolegy takové heslo: 
Turnov – město, kde chceme žít! 
Cíl není konkrétní. Je to město, 
které dokáže naplňovat přání 
a  sny svých obyvatel, tak, aby se 

V Turnově jsou vidět 
změny a splněné sliby
Od roku 2013 je starostou Turnova a jsou za ním vidět 
výsledky – město se otevřelo občanům, kteří mohou například 
sledovat on-line přenosy ze zastupitelstva nebo se účastnit 
pravidelného setkání starosty s obyvateli jednotlivých čtvrtí. 
Ze stavitelských projektů je za ním třeba vybudování koupa-
liště a zimního stadionu v Maškově zahradě.

STAROSTA A SKAUT TOMÁŠ HOCKE MÁ SVÉ MĚSTO RÁD

Ing. TOMÁŠ HOCKE
Povoláním projektant, do zastupitelstva města byl zvolen v roce 2010 a v roce 2013 byl zvolen starostou 
Turnova. Projektoval např. rekonstrukci synagogy a kamenářský dům v sousedství Muzea Českého ráje. 
Je skaut a celoročně pracuje s dětmi. Pro příští období vidí své priority ve zdárné dostavbě turnovského 
divadla, dalších opravách turnovských parků, kultivaci veřejného prostoru (sídlišť, chodníků, komunikací) 
a rozumné přípravě projektů s využitím státních a evropských dotací.

každý od nás hrdě přihlásil k na-
šemu městu. Město, které dokáže 
inspirovat a chtějí tam bydlet lidé 
i odjinud. Již mnoho bylo v mi-
nulosti vykonáno především díky 
bohaté spolkové činnosti a ještě je 
i nějaký ten kus cesty před námi.

Jak vnímáte roli města ve vzta-
hu k občanům?
Město je především servisní orga-
nizací, ale mělo by i udávat určitý 
společenský tón. Rovněž  by mělo 
své občany inspirovat a probouzet 
touhu dělat něco nezištně pro své 
sousedy.

Jaké problémy Turnov nyní trá-
pí, abyste je v případě volební-
ho úspěchu řešil?
Vidím potřebu obchvatu Turnova 
s navázáním komunikací na Jičín 
a  Semily, což vyžaduje jednání 
s  ŘSD, poslanci a  vládou. Pro-
blematické je parkování v  cent-
ru města, rád bych proto zahájil 
projekční přípravu parkovacího 
domu či dalších parkovacích ka-
pacit. Řešení nového bydlení vi-
dím v  nákupu vhodných lokalit 
a v přípravě inženýrských sítí.

www.volbaprosemily.cz

www.nezavislyblok.cz




