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Komunální volby patří beze-
sporu k těm nejdůležitějším. 
Na další čtyři roky si zvolíte 
lidi, kteří budou pracovat pro 
vaše město nebo obec. Na 
nich záleží, jestli budou opra-
vené chodníky před vašimi 
domy, přibudou nová hřiště 
pro děti nebo třeba dobrovolní 
hasiči získají lepší vybavení. 
Budou partnery nejen vám, 
ale i při vyjednávání s krajem 
nebo státem i mnoha desít-
kami dalších organizací. Proč 
volit lidi, které znáte ze sou-
sedství nebo z města, v němž 
žijete, o tom hovoří hejtman 
Libereckého kraje a předseda 
hnutí Starostové pro Liberecký 
kraj Martin Půta.

Před každými volbami se vy-
noří řada kandidátů, kteří při-
spěchají se sliby a tvrzeními, 
že dokážou mnohem víc, než 
všichni kolem. Vybrat si není 
pro voliče snadné. Proč by 
měli voliči svými hlasy podpo-
řit zrovna kandidáty Starostů 
nebo jejich sympatizanty? 

Je důležité, aby si občané v ko-
munálních volbách zvolili lidi, 
kteří k nim mají blízko. Tedy je 
znají z města či obce nebo ze 
svého okolí a mají k nim důvě-
ru. Lidé by si měli rozhodovat 
o věcech na místní úrovni sami 

a mělo by jim do toho mluvit 
co nejméně lidí z okolí nebo 
neznalých situace. Starostové 
si dokážou v obcích zařídit 
spoustu věcí sami. Většina na-
šich kandidátů má zkušenosti 
s prací v komunální politice, je 
za nimi vidět odvedená práce 
a nasazení, mnozí z nich by za 
svá města a obce dýchali. Já 
bych si přál, aby mě takoví lidé 
zastupovali. Ne ti, co jen slibují, 
ale ti, kteří i konají a dobře od-
vádí svou práci.

Proč je dobré, aby města spo-
lupracovala s krajem? Nestaví 
je to pak do podřízené pozice?

Kraj se snaží být obcím part-
nerem a ne jim nařizovat. 
Pomáhá jim například při 
přípravě žádostí o podporu 
ze státních nebo evropských 
dotací, poradí. Domlouváme 
se například na spolupráci při 
opravách silnic, kdy se provádí 
tak zvané sdružené akce – na-
příklad kraj naplánuje opravu 
povrchu silnice a obec se přidá 
s opravou chodníků a osvětlení 
apod. Stále bohužel mnozí lidé 
nerozlišují, co dělá město a co 
dělá kraj. A tak by se neměli 
bát svých starostů zeptat, co 
pro ně může udělat město a co 
kraj. Lidé by se měli snažit se 
svými starosty mluvit. 

Kraj ovlivňuje dění v regionu 
i každodenní životy jeho oby-
vatel. Co konkrétně je podle 
vás důležité? Proč by měli lidé 
podpořit konkrétní projekty. 
Jsou jim opravdu k něčemu?

Velkým tématem, které se do-
týká každého, je zdravotnictví. 
Proto, abychom zajistili stopro-
centní všem lidem Libereckého 
kraje je potřeba postavit Cent-
rum urgentní medicíny v Liberci. 
A tady se bez podpory měst, 
jako akcionářů, neobejdeme. 
Ruku v ruce se stavbou jde i roz-
voj dalších nemocnic v Turnově 
či Frýdlantu nebo Jilemnici, kde 
se kraj stal nedávno akcionářem 
a totéž platí i o nemocnici v Čes-
ké Lípě. Tam bych uvítal, kdyby 
se jejím akcionářem stalo i měs-
to Česká Lípa. 

Důležité je pro rozvoj našeho 
regionu také vlakové spojení 
mezi Libercem a Prahou, které 
pomůže nejen rozvoji cestování, 
ale i ekonomiky. Dopad na život 
lidí v obcích má i náš projekt 
přeměny ústavních zařízení 
a včlenění lidí do běžného ži-
vota v městech a obcích. Nové 
domovy pro ně stavíme napří-
klad v Hodkovicích, Semilech 
nebo Nové Vsi u Chrastavy. 
A samozřejmě nesmím zapomí-
nat na opravy silnic.

Starostové mají být pro 
občany partnery. Zvolte si 
lidi, kteří k vám mají blízko

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje od roku 2012
předseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj
starosta Hrádku nad Nisou v letech 2002 – 2012
předseda české části Euroregionu Nisa od roku 2011

Chci pokračovat v práci pro Liberečany

Jsem téměř 4 roky primátorem 
města Liberce a rozhodl jsem 
se znovu kandidovat na primá-
tora v dalších volbách.

Už od prvních dní svého primáto-
rování kladu důraz na zlepšování 
vzhledu Liberce a kvality života 
v našem městě. O rozvoji města 

přestaly rozhodovat developer-
ské a stavební firmy. Do města 
se vrátili architekti a s nimi 
i transparentní soutěže a nápady, 
jak Liberec zdokonalovat. 

Pravidelně jsem vyjížděl do 
různých částí města a pečlivě 
naslouchal přáním občanů. Za-
vedli jsme proto participativní 
rozpočet, aby si lidé mohli sami 
navrhovat a rozhodovat o pro-
jektech, které si ve svých čtvr-
tích přejí a zlepšují jejich život.
Snížili jsme dluh města našich 
předchůdců o 400 milionů, a to 
za situace, kdy jsme rekordně 

investovali ročně zhruba půl 
miliardy korun do infrastruktury, 
bezpečnosti, ale i dalších slu-
žeb pro občany. Dokončujeme 
například přestavbu historicky 
významné budovy Liebiegova 
paláce, zmodernizovali jsme 
9 škol, opravili 39 městských 
ulic, sázíme nové stromy do 
centra města. 

Za úspěch také považuji to, že 
jsme schválili nový územní plán 
Liberce, na který lidé i firmy 
čekali téměř 15 let a pro který 
hlasovali všichni zastupitelé 
napříč politickým spektrem, 

čímž se povedlo najít patrně 
unikátní formát dohody, který 
myslím nemá v České republice 
obdoby. 

Chci pokračovat v práci pro 
všechny Liberečany. Vede mě 
k tomu velmi silný pocit, že 
i přes řadu projektů, které se 
nám povedlo dokončit, nám 
chybí čas na to, abychom město 
posunuli o rozhodující krok dál. 
Je to jako když máte písničku, 
která má první sloku a skvělý 
refrén, a vám najednou chybí 
ta sloka druhá. A tu bych ještě 
hrozně rád napsal.

Jaroslav 
Zámečník
primátor 
Statutárního města Liberec



Podporujeme naše kandidáty

Od roku 1994 působím ve vedení města Chrastava, od roku 
2002 jsem starostou. Nevím, jestli jsem přírodní úkaz nebo 
nějaký vyšinutý jedinec, ale u mne, alespoň mám takový pocit, 
nefunguje syndrom vyhoření. Naopak mě práce stále baví, zají-

má a naplňuje. A možná s časem a věkem stále více a více.
Z právě končícího období si dovoluji vyzdvihnout, že se nám podařilo převzít do vlast-
nictví budovu zdravotního střediska, vybudovat tam výtah a již provést řadu rekonstruk-
cí. Jsem též velmi rád, že se podařilo realizovat zbrusu novou kanalizaci ve Vítkovské 
ulici, kdy získání dotace byl ne malý, ale velký zázrak. A pak konečně rozseknout věc, 
kterou žijí Chrastavané desetiletí a sice naše koupaliště, které od povodní mělo nevy-
hovující vodu. Právě v těchto dnech se dokončuje koupaliště zcela nové, sice malé, leč 
v luxusním nerez provedení,  napájené pitnou vodou, které vydrží dalších sto let.        
Velmi si vážím toho, že mě jak chrastavští kolegové tak hnutí Starostové pro Liberecký 
kraj nominovalo jako lídra kandidátky v Chrastavě i pro komunální volby 2022.  Ale 
samozřejmě vím, že sám bych nemohl uspět nejen ve volbách, ale ani při následné 
správě města. Proto jsem rád, že se nám podařilo sestavit tým 21 lidí (19 kandidátů 
a 2 náhradníci), zčásti současných členů zastupitelstva, zčásti nováčků, kteří dle mého 
názoru dokážou kvalitně pracovat v zastupitelstvu, pokud do něj budou zvolení, po celé 
následující volební období, a kteří budou mojí oporou.
Jedním z největších úkolů, které nás v Chrastavě čekají je zvládnutí energetické krize. 
Připravujeme novou energetickou koncepci, která si snad poradí s energetickými problé-
my  s plynem a s dalšími komoditami.      
Chrastavská škola se skládá ze tří budov a samostatné  budovy školní jídelny. Všechny 
jsou buď po rekonstrukci nebo dokonce relativně nové (školní jídelna), budova školy 
v Revoluční ulici však na rekonstrukci čeká.  Přes velké problémy, které způsobuje sou-
časný růst cen, je mým cílem její rekonstrukci realizovat. Mimochodem nikdo této bu-
dově neřekne v Chrastavě jinak než „U soudu“. Je to proto, že tam kdysi skutečně soud 
byl, v době, kdy byla Chrastava soudním okresem. 
Ale úkolů nás čeká samozřejmě celá řada. Například  i v dalších letech finančně nároč-
ná péče o zdravotní středisko. Chceme též spolupracovat s ministerstvem dopravy ve 
věci revitalizace vlakového nádraží. Naším velkým úkolem je také realizace vodovodu 
v Horním Vítkově. To, že toto vůbec bude možné, je zásluhou česko-polské dohody ve 
věci dolu Turów.   
Po snad již překonaném šíleném období covidu chceme opět naplno rozvinout veškeré kul-
turní i sportovní akce konané na území města. Chceme, aby Chrastava opět žila. 
Starostové pro Liberecký kraj v Chrastavě jdou do komunálních voleb s komplexním, 
náročným, ale zároveň realistickým programem. To, zda bude moci být realizován, však 
záleží již výhradně na Chrastavanech. Věříme, že uspějeme.   

Chrastava

Jako členové SLK jsme v České Lípě v komunálních vol-
bách 2018 kandidovali jako součást Živé Lípy. Dosáhli 
jsme druhého nejlepšího výsledku a společně s partnery 
jsme začali měnit atmosféru ve městě. Nastartovali jsme 

projekty a témata ležící roky bez povšimnutí.
Po letech posouváme očekávané investiční akce. Brzy otevřeme opravené Jiráskovo 
divadlo a poté zahájíme stavbu koupaliště v Dubici, rekonstrukci Kounicova domu nebo 
Škroupova náměstí. Koupí pozemků ve Staré Lípě jsme nastartovali přípravu lokality, 
která konečně umožní stavět a bydlet a zastaví tak odliv obyvatel z České Lípy.
V ulicích centra je živo: kultura, koncerty, výstavy. Snažíme se podporovat každého, 
kdo svojí činností vytváří nové a nové důvody proč vyrazit do centra. Ať už za kulturou, 
nebo za nákupy. Podpořili jsme sobotní farmářské trhy a přes léto nově ožívá náměstí 
díky koncertům a výstavám. Radostí je každý dům, který se podařilo majitelům opravit 
za přispění dotačního titulu na opravy objektů v městské památkové zóně, který jsme 
pomohli navýšit.
Naším hlavním tématem pro dnešní i zítřejší Českou Lípu je bezpečnost. Souvisí s ní 
pořádek na ulicích, pocit bezpečí, spolupráce městské policie s občany, kvalita veřejné-
ho osvětlení, bezbariérovost i podpora prevence.

Česká Lípa

V letošních volbách kandiduji proto, že si myslím, 
že za 12 let ve funkci starosty se mi povedlo 
mnohé změnit, ale spousta mě toho ještě čeká. 
Rád bych pokračoval v rozvoji města Zákupy. 
Jsem rád, že se nám podařilo dostat z našeho centra tisíce vozidel, která 
tudy projížděla každý den a vyvedl je odsud obchvat. Nyní bych se rád věno-
val například náměstí jako celku, tedy veřejnému prostoru i okolním budo-
vám, ať už je to bývalý klášter nebo radnice. Zákupy si to rozhodně zaslouží. 

Zákupy
Radek Lípa
starosta Zákup

Rozmýšlení o tom, zda znovu kandidovat bylo 
tentokrát velmi krátké. Mám se svým týmem 
mnoho rozpracovaných projektů, které chci do-
táhnou do konce realizace.  Kandidujeme pod názvem BUDOUCNOST PRO 
HODKOVICE, je to uskupení lidí, které vzniklo před volbami 2014.
Starostování má mnoho různých podob, ale ty pozitivní stále převládají. 
Mám chuť tvořit, pracovat s lidmi kolem sebe a posouvat kvalitu života 
v našem městě stále dopředu.

Hodkovice n. M.
Markéta Khauerová
starostka Hodkovic nad Mohelkou

Abych mohl pomoci dalšímu rozvoji Hejnic, 
chtěl bych zkusit požádat o podporu voličů. Po 
velkých investičních akcích v minulém období, 
nyní čekají na realizaci menší akce a já bych je rád dokončil. Jsou to třeba 
projekty revitalizace sídliště, mokřadní louky nebo výstavba parkovacích 
ploch. Také akce pro rozvoj sociálních bytů a hlavně velký projekt řešení 
centra Hejnic kolem prostoru bývalého Perunu. Kdy si myslíme, že je třeba 
toto místo posunout kousek dál z prázdných  a dopravních ploch.

Hejnice
Jaroslav Demčák
starosta Hejnic

V letošním roce kandiduji za uskupení Za rozvoj 
města. O podporu voličů se ucházím protože 
chceme dokončit rozpracované projekty a při-
pravit nové. Myslím, že se nám spousta věcí 
povedla. Velkým projektem byla stavba nové knihovny na Jiráskově nábřeží 
a realizace památkové zóny v Trávníkách, kde došlo k uložení  elektrického 
vedení do země, rekonstrukci kanalizace, položení kabeláže veřejného osvět-
lení a zadláždění místních komunikací žulovou dlažbou. Třetím důležitým 
projektem, který je ještě nedokončen, je projekt Greenway Jizera.

Železný Brod
František Lufi nka
starosta Železného Brodu

Michael Canov
starosta Chrastavy

Jakub Mencl
zastupitel města Česká Lípa a předseda místního 
klubu Starostové pro Liberecký kraj Česká Lípa 

Narodil jsem se v Moravské Třebové, ale většinu 
svého života strávil na severu Čech. Od student-
ských let jsem se zajímal o veřejné dění a ne-
bylo mi lhostejné, jak vypadá místo, kde žiji. Cesty osudu mě tak zavedly 
do komunální politiky. Jak se později ukázalo, byl to správný směr. V roce 
2008 jsem byl zvolen do funkce starosty Městského obvodu Vratislavice 
nad Nisou a v této funkci, s výjimkou roku 2013, setrval dosud. Snad se 
lidem ve Vratislavicích žije dobře, snažíme se o to.

Vratislavice n. N.
Lukáš Pohanka
starosta Vratislavic nad Nisou



Špinavé ulice, nepořádek u odpadových stanovišť, 
neustále se někde povalující kusy nábytku, skla, od-
padků, kterých si nikdo nevšímá. Vylidněné centrum, 
prázdné, nevyužívané a chátrající budovy po celém 

městě, odkládání údržby budov v majetku města, které je nutné pro jejich dezolát-
ní stav nakonec zbourat. Zanedbaný a nedostatečný bytový fond, pocit ohrožení 
mezi obyvateli města… To je současný obraz Jablonce! Já říkám stop! Jablonec 
už nebude sedět v koutě! Jsem přesvědčená, že můžeme chtít víc a nesmíme se 
spokojit se současným stavem. Chtějme víc čistoty v ulicích, chtějme víc oprave-
ných chodníků, chtějme víc parkovacích míst, chtějme víc života v centru města, 
chtějme víc bezpečí, zkrátka chtějme víc! V Jablonci nazrál čas, aby se konečně 
připojil k úspěšným obcím Libereckého kraje, v jejichž čele stojí Starostové pro 
Liberecký kraj. Využijme možnosti úzké spolupráce s Libereckým krajem a okol-
ními obcemi, kde je rozvoj vidět na každém kroku, protože Starostové kraj umí 
spravovat, řídit, spolupracovat a rozvíjet život své obce. Věřím, že pod mým vede-
ním dokážeme zásadním způsobem zlepšit život i v Jablonci nad Nisou, a proto 
kandiduji na primátorku města Jablonce nad Nisou. 

Jablonec nad Nisou

Volba pro Semily je skvělá parta lidí, které záleží na 
rozvoji našeho města a aby se nám tu dobře žilo. 
Naší vizí, v uplynulém období, bylo Semily, město 
pro všechny generace. Snažíme se o to usilovně 

a k tomu připravujeme investice, opravy i akce města. Mám tu čest být starost-
kou města Semily již dvě volební období. Naučila jsem se mnohé a práce pro 
město mě naplňuje a baví. Cítím sílu a podporu nejen Volby pro Semily a Sta-
rostů pro Liberecký kraj, ale i svého okolí a Semiláků, kteří vnímají změny, které 
nás posouvají dopředu. Semily mají svou vizi a plánované městotvorné projekty, 
které postupně uskutečňujeme. Práce pro Semily je náročná, ale velmi obohacu-
jící a smysluplná.
Největším projektem posledních čtyř let je výstavba nové Mateřské školy Pod 
Vartou. Jedná se o pasivní dům, který bude sloužit 110 dětem a jeho návrh 
vznikl z architektonické soutěže. Investovali jsme velké finance do oprav komu-
nikací, na Ostrově, Cihlářská ulice atd. Podařilo se nám realizovat další etapu 
regenerace sídliště Řeky a započít první etapu regenerace sídliště Luční – Jižní. 
Byla opravena budova nádraží, na kterou navazuje připravovaný projet doprav-
ního terminálu. Kompletní rekonstrukcí prošlo Turistické informační centrum 
a mnoho dalších drobných projektů, které ale také zlepšují vzhled města.

Semily

Turnov – město, kde chceme žít! To je heslo, které 
máme společně s kolegy z uskupení Nezávislý blok. 
Náš cíl není konkrétní. Je to město, které dokáže 
naplňovat přání a sny svých obyvatel tak, aby se 

každý od nás hrdě přihlásil k našemu městu. Město, které dokáže inspirovat 
a chtějí tam bydlet lidé i odjinud. Město, které dokáže vytvořit společenství, kte-
ré bude přirozeně kultivovat veřejný prostor, kulturní a společenské dění. Jako 
město máme za sebou 750 let. Již mnoho bylo v minulosti vykonáno především 
díky bohaté spolkové činnosti a ještě je i nějaký ten kus cesty před námi.
Rád zkouším měnit věci okolo sebe, mám rád Turnov a lidi v něm bydlící. Dou-
fám, že patřím ke starostům, za kterými jsou vidět konkrétní změny v našem 
městě. Snažím se své sliby plnit v běžném koloběhu města, snažím se ke všem 
problémům přistupovat spravedlivě.
Z pozice starosty města mám odpovědnost za vše, ale zejména pak za inves-
tiční akce, opravy objektů a silnic ve vlastnictví města, územní plán, péči o pa-
mátky, komunikaci úřadu s veřejností. Spolu s dalšími jsem rád za dokončenou 
stavbu Alzheimer centra, fontánu v parku TGM, rekonstrukci Nádražní a Přepeř-
ské ulice, ZŠ v Mašově, nové čtvrti na Nad Šetřilovskem a mnoha dalších.

Turnov

Do komunální politiky jsem v roce 2010 vstupovala s vidi-
nou, že bych ráda realizovala dva, tři větší projekty, které 
by nám místním dělaly radost a přinesly užitek, a pak se 
zase vrátím ke své původní profesi… Ale když už v tom jednou jste, tak si uvědomíte, 
kolik krásných projektů se dá ještě udělat. Přes všechny starosti starostů mi stále 
dělají radost nové vize a projekty, a také tým lidí, s kterým mám tu čest spolupracovat.

V Novém Boru jsem se narodil, žiji zde celý život. Vždy mi 
záleželo na tom, jak se ve městě žije. 
Ano, stát v čele radnice je práce náročná. Musíte neustále 
hledat kompromis mezi tím, co chcete, co si přejete, co si žádají zastupitelé a co 
umožňují zákony, nebo fi nance města. Jako starosta dostanu hned za tepla vynadáno, 
proč není tamto či ono. Ale pak jsou ty chvíle, kdy jdu ráno do práce a zastavujete mě, 
abyste mi poděkovali, pochválili za to, co se povedlo. A to jsou přesně ty okamžiky, 
kdy chci kandidovat, protože na vás a vašich reakcích vidím, že to má smysl. 

Doksy
Eva Burešová
starostka Doks

Nový Bor
Jaromír Dvořák
starosta Nového Boru

Do zastupitelstva města Hrádek nad Nisou kandiduji 
popáté, potřetí na starostu města jako lídr kandidátky 
Hrádek potřebuje změny! s podporou Starostů pro Li-
berecký kraj. Důvodů, proč znovu kandiduji, je celá řada. Věřím a vím, že po tolika 
letech praxe ve vedení města mám stále našemu městu a jeho rozvoji co dát 
svými zkušenostmi a přehledem. Je dokončena nebo rozpracována celá řada pro-
jektů, které bych rád za svého působení dotáhl do zdárného konce a uvedl v život 
ve prospěch obyvatel našeho města. 

Hrádek nad Nisou
Josef Horinka
starosta Hrádku nad Nisou

Lena Mlejnková
starostka Semil

Jana Hamplová
předsedkyně místního klubu Starostové pro Liberecký 
kraj Jablonec nad Nisou

Tomáš Hocke
starosta Turnova
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Liberecko

V Liberci se nám podařilo začít zlepšovat veřejný prostor. 
O rozvoji města přestaly rozhodovat developerské a sta-
vební firmy. Do města se vrátili architekti a s nimi i trans-
parentní soutěže a nápady, jak Liberec zdokonalovat. 

Snížili jsme dluh města Liberec našich předchůdců 
o 400 milionů a to za situace, kdy jsme rekordně inves-
tovali ročně zhruba půl miliardy korun do infrastruktury, 
bezpečnosti, ale i dalších služeb pro občany.

V Hejnicích se radují z nově postavené mateřské školy. 
Šlo o největší investiční akci posledních let, která se po-
dařila realizovat v hodnotě přes 70 miliónů korun bez nut-
nosti zadlužení města. Kapacita 155 dětí by měla pokrýt 
i zvýšené počty vzhledem k válečné krizi.

Lidé mají nový chodník na Ferdinandov. Šlo o dlouho 
připravovanou akci, kterou výrazně podpořil SFDI a uleví 
hlavně dětem a ostatním chodcům při cestě po městě. 
Teď už se budou cítit bezpečněji.

V Hrádku nad Nisou se městu povedlo koupit areál bývalé 
továrny Benar a postupně z ní vznikne společensky využitel-
ný objekt se sportovištěm, ordinacemi a místem k bydlení.

Schubertova vila v Hrádku nad Nisou prošla velkou rekon-
strukcí a prostory jedné z architektonicky nejzajímavějších 
staveb ve městě slouží jako komunitní centrum.

Cenu Karla Hubáčka za architektonický počin roku 2021 zís-
kalo nové Knihovní a spolkové centrum IGI Vratislavice nad 
Nisou, jeden z nejnovějších stavebních počinů v této městské 
části. Vratislavice se rovněž mohou pyšnit stavbou a úspěš-
ným provozováním Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 
nebo například sportovních areálů Na Rozcestí a VAPARK.

Úspěšně realizovat celou řadu investičních projektů se po-
dařilo v Hodkovicích nad Mohelkou. Zkapacitnění mateř-
ské školy, opravy místních komunikací a chodníků, rekon-
strukce střech a zateplení kulturního domu, rekonstrukce 
veřejného osvětlení, úpravy veřejných prostranství a jiné.  

Velkou radostí pro obyvatele Chrastavy je obnovené kou-
paliště, které nemělo od doby povodní vyhovující vodu. 
Právě se dokončuje koupaliště zcela nové, v nerez prove-
dení, napájené pitnou vodou, které vydrží dalších sto let.

V Chrastavě se také podařilo převzít do vlastnictví budovu 
zdravotního střediska, vybudovat tam výtah a již provést 
řadu rekonstrukcí. Povedlo se též  realizovat zbrusu novou 
kanalizaci ve Vítkovské ulici, kdy získání dotace byl ne 
malý, ale velký zázrak. 

Semilsko
Největším projektem posledních čtyř let v Semilech je 
výstavba nové Mateřské školy Pod Vartou. Jedná se 
o pasivní dům, který bude sloužit 110 dětem a jeho návrh 
vznikl z architektonické soutěže.

V Semilech také město investovalo velké finance do 
oprav komunikací, na Ostrově, Cihlářská ulice a na 
dalších místech. Podařilo se realizovat další etapu re-
generace sídliště Řeky a započít první etapu regenerace 
sídliště Luční – Jižní. 

Návštěvníci, buďte vítáni. Byla opravena budova nádraží 
v Semilech, na kterou navazuje připravovaný projet do-
pravního terminálu. Kompletní rekonstrukcí prošlo i Turis-
tické informační centrum.

Českolipsko

V České Lípě po letech posouváme očekávané investiční 
akce. Brzy bude otevřeno opravené Jiráskovo divadlo. Di-
váci se mohou těšit na moderní stánek kultury, ve kterém 
budou zachovány historické prvky.

Už brzy bude zahájena dlouho slibovaná stavba koupali-
ště v Dubici. Vyřeší především kvalitu vody ke koupání, 
ale návštěvníci získají i moderní zázemí, velký i dětský 
bazén a zachována zůstane část oblíbených atrakcí jako 
je vodní vlek. 

Významný počinem pro Doksy a jeho obyvatele, ale i tu-
risty byla obnova a zpřístupnění zámku, včetně krásného 
zámeckého parku, což zabralo několik let. Uvnitř je mimo 
jiné turistické informační centrum, galerie nebo muzeum 
Čtyřlístku. 

Významným krokem pro Doksy bylo také založení společ-
nosti na svoz odpadů a zajištění vlastních svozů a zavedení 
systému door to door.

Zákupy se konečně dočkaly svého silničního obchvatu 
a z centra města se tak povedlo vyvést tisíce aut, která 
tudy každý den projížděla. Ze silničních staveb je dalším 
projektem na zlepšení bezpečnosti ve městě i vybudování 
nového chodníku v Kamenici.

Novou hasičskou zbrojnicí se mohou pyšnit v Zákupech. Slav-
nostně ji předali k užívání zdejším hasičům v květnu 2022 a ti 
teď mají moderní a po všech stránkách vyhovující základnu. 
Při té příležitosti dostali hasiči i staronovou dodávku. 

V Novém Boru se citlivou rekonstrukcí podařilo zachránit 
podstávkový dům čp. 106 u Sklářského muzea v centru 
města. Protože představuje cennou ukázku roubené pozd-
ně barokní architektury města, bylo snahou vrátit objektu 
z roku 1768 původní historický charakter a očistit ho od no-
vodobých, nevhodných úprav. To ocenila i odborná porota 
v soutěži Památka roku 2021, kterou pořádá Sdružení histo-
rických sídel Čech, Moravy a Slezska, v níž jsme dosáhli na 
vítězství v krajském kole.

XIV. ročník Mezinárodního sklářského sympozia uspořádali 
i přes všechna covidová rizika v Novém Boru na podzim 
2021. Tato výjimečná akce, která vyzdvihuje sklářství od 
designu po řemeslo v celém regionu Novoborska a zároveň 
je ukázkou jedinečné spolupráce městské samosprávy 
a soukromých firem, novoborského Sklářského muzea 
a sklářských škol, byla úspěšná po všech stránkách. Doká-
zala přilákat tisíce lidí.

Turnovsko a Jablonecko
Dlouho očekávaná byla pro lidi v Turnově i okolí rekon-
strukce Nádražní, Přepeřské ulice a celé silnice z Turnova 
do Svijan. Tento velký projekt je hotový. Dále se povedla 
rekonstrukce ulice Boženy Němcové, chodník Na Kalužník.

Na začátku roku 2021 v Turnově otevřeli nové Alzheimer 
centrum. Disponuje kapacitou 24 lůžek a objekt je učený 
pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
stařecké, Alzheimerovské demence a ostatních typů 
demencí a osoby s chronickým duševním onemocněním 
a poruchou centrálního nervového systému.

Turnovsko se zazelenalo a udělalo další kroky, aby dosta-
lo více přírody do města. Vznikla nová fontána na sídlišti 
U Nádraží včetně revitalizace ploch, založeny byly měst-
ské sady na Hruštici, potok a jezírka v parku.

V Dolánkách se připravuje vybudování nového koupacího 
biotopu v Dolánkách. Vzniknout by měl přírodní koupací 
biotop s jezírkem pro plavce, brouzdaliště a čistící část 
s vodními rostlinami. Postupně přibude také sociální zá-
zemí pro návštěvníky.

Za poslední volební období jsme se v Jablonci nad Nisou
podíleli na oživení města mnoha občanskými aktivitami, 
intenzivní prací v osadních výborech a komisích, kde jsme 
bojovali za lepší každodenní život v našem městě. K nej-
výraznějším subjektům, na jejichž činnosti se podílejí naši 
lidé osobně patří jablonecké Muzeum skla a bižuterie, 
Hotel Petřín a Jablonecká sokolovna.

Velkými projekty v Železném Brodě byla stavba nové 
knihovny na Jiráskově nábřeží a realizace památkové 
zóny V Trávníkách, kde došlo k uložení elektrického vede-
ní do země, rekonstrukci kanalizace, položení kabeláže 
veřejného osvětlení a zadláždění místních komunikací 
žulovou dlažbou.

Velkým projektem nejenom pro Železnobrodsko je 
Greenway Jizera, na který je vydáno stavební povolení 
a je v zásobníku dotačních projektů SFDI. Už brzy bude 
tato stezka propojující města a obce napříč krajem zase 
o něco delší.

mateřská škola Hejnice

mateřská škola Pod Vartou Semily

Schubertova vila Hrádek n. N.

VAPARK Vratislavice n. N. 




