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Už od prvních dní svého primáto-
rování kladu důraz na zlepšování 
vzhledu Liberce a kvality života 
v našem městě. O rozvoji města 
přestaly rozhodovat developerské 
a stavební firmy. Do města se 
vrátili architekti a s nimi i trans-
parentní soutěže a nápady, jak 
Liberec zdokonalovat. Pravidelně 
jsem vyjížděl do různých částí 
města a pečlivě naslouchal přáním 
občanů. Zavedli jsme proto parti-
cipativní rozpočet, aby si občané 
mohli sami navrhovat a rozhodo-
vat o projektech, které si ve svých 
čtvrtích přejí a zlepšují jejich život.

Snížili jsme dluh 
města i jeho splátky
Povedlo se nám prosadit nebo 
dotáhnout do konce celou řadu pro-
spěšných věcí. Především se nám 
podařilo snížit dluh města, který je 
díky špatnému hospodaření před-
chozích vedení města celkem jeden 
a půl miliardy. Každý rok musíme 
zaplatit zhruba 160 milionů, které 
bychom mohli použít jinde – třeba 
na další opravy silnic. Největší podíl 
z dluhu, kolem jedné miliardy, dělá 
aréna a sousední sportpark, potom 
je to převzetí úvěru 400 milionů za 
rekonstrukci tramvajové tratě, 280 
milionů za odkoupení lanové dráhy 
po zkrachovalém Snowhillu, 150 
milionů za fotbalový stadion nebo 
úvěry za pořádání mistrovství světa 
v lyžování v roce 2009. Nic z toho 

jsme nezpůsobili, všechno to jsou 
„akce“ našich předchůdců, ale s tím 
nic nenaděláme. Nedávno se nám 
ale povedlo původní dluh refinan-
covat, a tak platíme na splátkách 
místo 230 milionů o 70 miliónů 
ročně míň!
Přitom jsme rekordně investovali 
ročně zhruba půl miliardy korun 
do infrastruktury, bezpečnosti, 
ale i dalších služeb pro občany. 
Dokončujeme například přestavbu 
historicky významné budovy Lie-
biegova paláce, zmodernizovali 
jsme 9 škol, opravili 39 městských 
ulic, sázíme nové stromy do samé-
ho 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 ČR obdoby.

Kraj je pro nás 
důležitým partnerem
Významným partnerem je pro nás 
Liberecký kraj a dobrá spoluprá-
ce s ním je pro město důležitá 
a výhodná. Díky naší vzájemné 
spolupráci se může podílet na spo-
lufinancování projektů, na které 
bychom jinak neměli peníze. Jed-
ním z takových příkladů je stavba 
Centra urgentní medicíny, které 
bude po svém dokončení zname-

nat zásadní nárůst kvality zdra-
votní péče především pro občany 
Liberce. Nebýt kraje, nikdy bychom 
si něco takového nemohli dovolit 
uskutečnit, zvlášť, když
musíme v rozpočtu města najít pe-
níze na další důležité a nákladné 
projekty jako třeba rekonstrukci 
bazénu nebo opravy ulic. Ze spo-
lupráce s krajem město bude těžit 
i v případě chystané proměny dol-
ního centra Liberce v okolí krajské-
ho úřadu. Bude to právě kraj, kdo 
zaplatí jak nový parkovací dům, 
tak náplavku, díky které konečně 
získáme volný přístup k Nise.

Zprovozníme 
lanovku na Ještěd, 
opravíme bazén
I přes řadu projektů, které se nám 
povedlo v Liberci dokončit, nám 
chybí čas na to, abychom město 
posunuli o rozhodující krok dál. 
Chci pokračovat v práci pro všech-
ny Liberečany. Cílů máme několik 
a projektů, které chceme dotáhnout 
do úspěšného konce také. Chceme 
převzít lanovou dráhu na Ještěd do 
majetku města, postarat se o její 
rekonstrukci a začlenit do systému 
MHD. Samozřejmě dotáhneme re-
konstrukci bazénu i třeba plánova-
né opravy silnic. Opravíme nejméně 
50 ulic napříč městem a postavíme 
nové chodníky, a to například v uli-
cích Ostašovská, Londýnská, Hláv-
kova nebo Hrádecká.

Chci Liberec posunout 
o rozhodující krok dál

Jaroslav 
Zámečník
primátor Statutárního města Liberec
web: https://starostoveproliberec.cz

Dejte svůj hlas lidem, které dobře znáte a mají vaši důvěru

Nejdůležitější. To jsou blížící se ko-
munální volby, v nichž si každý z nás 
zvolí své zástupce ve vedení svých 
obcí a měst. Na další čtyři roky 
vyberete lidi, na jejichž práci bude 
skutečně záležet, jak se vám u vás 
v obci žije. Běžte k volbám.
Zda máte opravené chodníky a silni-

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

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

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

Martin 
Půta
hejtman Libereckého kraje
předseda hnutí Starostové 
pro Liberecký kraj



Podporujeme naše kandidáty

Možná je to jako droga, nevím, ale mě každopádně práce 
starosty Chrastavy hrozně baví a naplňuje. Navíc kandidátka 
SLK v Chrastavě je doslova nabita výraznými osobnostmi, 
z nichž každá má Chrastavě co dát. A čekají nás nemalé 

výzvy a úkoly. Již jen třeba realizovat novou energetickou koncepci, na které pracujeme 
či uskutečnit rekonstrukci školy v Revoluční ulici, respektive dát do kupy zdravotní stře-
disko, nový chodník v Andělohorské, kanalizace na Richtrově vrchu, v Horním Vítkově 
vodovod a další. Chceme nadále rozvíjet kulturní činnost, podporovat sport a spolkovou 
činnost, starat se o bezpečnost, chceme, aby naše město bylo přívětivé k jeho návštěv-
níkům. Prostě chceme, aby Chrastava byla TOP. A těšíme se na to, že ještě letos zmizí 
z povrchu zemského ostuda města někdejší ubytovna Kovák a v příštím roce ji nahradí 
obchodní centrum. K tomu všemu ale potřebujeme důvěru voličů a upřímně děkujeme 
všem, kteří nám ji dají, již v tuto chvíli.          web: https://slkchrastava.cz

V Kryštofově Údolí žiji se svou početnou rodinou již třináct 
let. Mám velmi ráda toto místo, jeho historii i jedinečnou 
atmosféru. Za poslední čtyři roky jsem v pozici místosta-
rostky získala mnoho cenných zkušeností a nabyla mnohé 

dovednosti. A právě tyto zkušenosti, dovednosti a získané kontakty bych ráda uplatnila 
ve své další práci.
Věřím, že během posledního období se mi podařilo drobnými úpravami podtrhnout ma-
lebnost tohoto jedinečného místa. V době adventu máme kromě venkovního betlému 
nasvícený i kostel sv. Kryštofa a vánočně nazdobenou budovu obecního úřadu. Jednu 
nevzhlednou autobusovou zastávku vybudovanou za minulého režimu jsme vyměnili 
za hrázděnou a vybudovali v ní malou obrazovou galerii, v druhé zastávce máme malou 
knihovnu. Podařilo se mi získat dotace na opravu poutní kaple sv. Kryštofa v lesích 
nad vesnicí. Opravili jsme i další dva drobné pomníky v obci. Okolí hasičské nádrže 
jsme zvelebili a vzniklo tak důstojné lesní koupaliště v klidné části obce, se dvěma 
moly, lavičkami a ohništěm pro každého. Nová brána u fary, jež je věrnou kopií z histo-
rických snímků, konečně uzavřela areál hřbitova.
Mám mnoho dalších nápadů, jak udělat Kryštofovo Údolí ještě malebnější. V příštím 
období nás čeká vyrovnat se s nárustem dopravy a turistického ruchu. Ráda bych vybu-
dovala důstojné turistické zázemí a zisk z turismu začala vracet do obecního rozpoč-
tu. Je rovněž nezbytné opravit některé místní komunikace a zbudovat volně přístupné 
sportoviště pro mladou generaci. Mnohé projekty zamýšlím financovat z dotačních 
programů. Na svou další práci pro Kryštofovo Údolí se těším.

Proč volit sdružení nezávislých kandidátů BUDOUCNOST 
PRO HODKOVICE? Nabízíme osm let zkušeností s vede-
ním města, chuť do práce a mnoho projektů , které si Hod-
kovice nad Mohelkou zaslouží. 

Z těch nejdůležitějších vybíráme modernizaci základní školy, rekonstrukci koupaliště 
na koupací biotop a rekonstrukci radnice. Děkujeme za vaši podporu při volbách  
23.– 24.9.2022                     web: https://www.budoucnostprohodkovice.cz

Do zastupitelstva města Hrádek nad Nisou kandiduji popá-
té, potřetí na starostu města jako lídr kandidátky Hrádek 
potřebuje změny! s podporou Starostů pro Liberecký 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 projektů, 
které bych rád za svého působení dotáhl do zdárného konce a uvedl v život ve pro-
spěch obyvatel našeho města. Namátkou mohu jmenovat dům seniorů na Oldřichov-
ské ulici, revitalizaci bývalého výrobního závodu Benar (v novodobé historii Bekon) 
téměř navazující na historické centrum města, projekty mateřských a základních škol, 
pokračovaní revitalizací obou sídlišť, ale také zdárné dokončení veřejné vodovodní 
sítě ve všech našich okrajových částech ( Václavice, Dolní Sedlo, Dolní Suchá ) + roz-
pracované projekty řešení odpadních vod v různých částech města, byl jsem iniciátor 
rekonstrukce vlakového nádraží, která je aktuálně ve zdárné přípravě Českých železnic 
a takto bych mohl pokračovat dál a dál. Jsem připravený i nadále naslouchat obyvate-
lům města v tom, co potřebují, ale naopak nejsem schopný zajistit úplně vše, co si kdo 
přeje nebo navrhuje. Vím, že pokračováním na postu starosty mohu Hrádek nad Nisou 
posunout o další notný kus dopředu.           web: http://www.hradekpotrebujezmeny.cz

V končícím volebním období jsme museli zvládnout vý-
zvy, které jsme si nikdy předtím neuměli snad ani předsta-
vit. Díky semknutí všech lidí ve městě se nám společně 
podařilo zvládnout obtížnou dobu koronaviru a důsledky 

ukrajinské uprchlické krize. Všichni víme, že nás zřejmě ani v následujícím volebním 
období nečekají snadné úkoly. Válečný konflikt na Ukrajině, energetická krize a infla-
ce se zcela nepochybně promítnou i do dalšího chodu a správy města. 
Pro následující volební období nabízíme naše zkušenosti s řízením města v krizo-
vých podmínkách. Jsem přesvědčený, že s podporou spoluobčanů ve volbách nejen 
že všechno zvládneme, ale že se nám podaří realizovat i všechny připravené projek-
ty, které naše město posunou o kus dál. Děkuji všem, kteří využijí komunální volby 
k určení směru našeho města po dobu následujících čtyř let. 

Většinu svého života jsem strávil na severu Čech. Od stu-
dentských let jsem se zajímal o veřejné dění a nebylo 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 Vrati-
slavice nad Nisou a v této funkci, s výjimkou roku 2013, setrval dosud. Snad se lidem ve 
Vratislavicích žije dobře, snažíme se o to. 
Za dobu se povedla celá řada věcí. Například výstavba a úspěšné provozování Kulturního 
centra VRATISLAVICE 101010, knihovny a spolkového centra IGI VRATISLAVICE nebo 
sportovních areálů Na Rozcestí a VAPARK. Pro lidi jsme vytvořili příjemné prostředí v zá-
meckém parku a lesoparku, vytvořili nové parky jako je Park Nové Vratislavice. Důležitá 
je pro nás pomoc seniorům, pořádáme akademii 3. věku, poskytujeme příspěvky na 
obědy, zvýhodněnou dopravu k lékaři a na nákupy, instalujeme cvičící prvky pro seniory 
v lesoparku a mnoho dalšího. Nezapomínáme ani na naši základní školu, školku na Nové 
Rudě, a samozřejmostí je pro nás pravidelný úklid a sekání v celém katastru, opravy ko-
munikací nebo kultivace kontejnerových stání.
Chceme i nadále usilovat o rozvoj Vratislavic nad Nisou, například postavíme letní kino, 
zpřístupníme náplavku, budeme dále rozvíjet sportovní areál Vapark a rozšíříme dětský 
hrad v lesoparku.

Vážení spoluobčané z Nového Města pod Smrkem, 
Ludvíkova pod Smrkem, Hajniště a Přebytku. V tomto 
volebním období jsme jako opoziční zastupitelé zod-
povědně dohlíželi především na finanční hospodaření 

města. V nadcházejícím volebním období bychom rádi navázali na to, co bylo před 
čtyřmi lety přerušeno. Slibovali jsme nová pracovní místa v areálu Textilany, výstav-
bu supermarketu a také nové chodníky i v našich obcích, což jsou stále reálné cíle, 
kterých s Vaší podporou můžeme dosáhnout. Samozřejmě počítáme i s dokonče-
ním rekonstrukce náměstí.
Bohužel se objevily další palčivé výzvy, které ale jsme odhodláni vyřešit – ohrožení 
bezpečnosti díky machinacím s místním oddělením policie, hrozba útlumu činnosti 
domu dětí a mládeže díky ministerské vyhlášce, omezení dostupnosti lékařské péče, 
drahé energie.

Chrastava

Kryštofovo Údolí

Hodkovice nad Mohelkou

Hrádek nad Nisou

Český Dub

Vratislavice nad Nisou

Nové Město pod Smrkem

V posledním volebním období jsme se velice aktivně zapo-
jovali do zvelebování naší obce. Iniciovali jsme výstavbu 
WORKOUTového hřiště, Kolumbária na hřbitově, dlouho oče-
kávaného chodníku ke škole. Organizujeme kulturní program 

pro širokou veřejnost-Čarodějnice, Dětský karneval, Letní kino, Zálesácký závod nebo 
poznávací zájezdy pro seniory. V budoucnu se chceme zaměřit na zvýšení bezpečnosti 
chodců v obci (chodníky), další potřebné navýšení kapacity školy a školky, včetně zkvalit-
nění služeb školní jídelny (2 jídla), vybudování kulturního sálu, vybudování kanalizace na 
Zlatém a Stříbrném kopci, spojovací lávky do této části a rozšíření volnočasového vyba-
vení do okrajových částí obce.                  web: https://slkstraznadnisou.cz

Stráž nad Nisou

Michael Canov
Starostové pro Liberecký kraj

Jana Blažková
Sdružení nezávislých kandidátů Kryštof

Markéta Khauerová
BUDOUCNOST PRO HODKOVICE

Josef Horinka
Hrádek potřebuje změny!

Jiří Miler
NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ

Lukáš Pohanka
Starostové pro Liberecký kraj

Pavel Smutný
SLK pro naše město

Jaroslav Vrabec
Starostové pro Liberecký kraj – Stráž nad Nisou

BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU
kandidátka Sdružení občanů Bílého Kostela nad Nisou

CHOTYNĚ
kandidátka CHOTYNĚ – OBEC, KDE SE HEZKY ŽIJE

HABARTICE
kandidátka NEZÁVISLÍ 1

HEŘMANICE
kandidátka Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice

LÁZNĚ LIBVERDA
kandidátka Sdružení PRO Libverdu

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
kandidátka Starostové pro Liberecký kraj a nezávislí

JINDŘICHOVICE POD SMRKEM
kandidátka Jindřichovický patriot

KŘIŽANY
kandidátka „PRO OBEC“

OLDŘICHOV V HÁJÍCH
kandidátka Obecní úřad pro občany

RYNOLTICE
kandidátka Pro Rynoltice

ŠIMONOVICE
kandidátka Sdružení kandidátů pro rozvoj Šimonovic  
s podporou Starostů pro Liberecký kraj

VIŠŇOVÁ
kandidátka „PRO NAŠI OBEC“

Česká Lípa

Skalice u České Lípy

Okrouhlá
Nový Bor Radvanec

Kamenický Šenov
Cvikov

Rumburk

Žandov

Sosnová

Zákupy

Mimoň

Stráž pod Ralskem

Jablonec nad Nisou

Bedřichov

Liberec Janov nad Nisou
Oldřichov v Hájích

Český Dub Hodkovice nad Mohelkou

Hrádek nad Nisou

Chotyně

Chrastava
Stráž nad Nisou

Kryštofovo Údolí

Vratislavice nad Nisou
Šimonovice

Rynoltice

Křižany

Jablonné v Podještědí

Bílý Kostel nad Nisou

Lučany nad Nisou
Tanvald

Velké Hamry
Zlatá Olešnice

Desná
Albrechtice v Jizerských Horách

Kořenov

Vítkovice

Benecko
Jestřabí v Krkonoších

Víchová nad Jizerou
Jilemnice
Peřimov

Svojek

Horní Branná
Bukovina u Čisté
Čistá u Horek

Levínská Olešnice
Roztoky u Jilemnice

Semily

Turnov

Hrubá Skála

Malá Skála

Železný Brod
Koberovy

Ohrazenice

Pěnčín

Jesenný

Příkrý

Rokytnice nad Jizerou

Jablonec nad Jizerou

Frýdlant
Heřmanice

Hejnice
Lázně Libverda

Nové Město pod Smrkem

Jindřichovice pod Smrkem
Višňová

Habartice

Doksy

Dubá

Brniště

Podporujeme další kandidáty ve městech a obcích

Myslím, že za poslední volební období je za Starosty pro 
Liberecký kraj ve Frýdlantu vidět mnoho práce. Podílíme se 
na odpovědném hospodaření města, řešíme akutní nedosta-
tek lékařů a zajištění potřebné péče v Nemocnici Frýdlant, 

snažíme se o vytvoření podmínek pro důstojný život a podporu seniorů. Kromě jiného 
řešíme i bytovou politiku města, podporujeme cestovní ruch a kulturu ve Frýdlantu – 
obnovu autokempu, obnovu Heřmaničky, zřízení letního kina. Velkou podporu má u nás 
i sport, školy, vzdělávání a bezpečný život ve městě. Byli jsme u vzniku městské policie, 
rozšíření kamerového systému a dbáme na protidrogovou prevenci. Prostě se staráme 
o Frýdlant. Stojí za to nás volit!

web: https://www.starostoveprolibereckykraj.cz/volby-2022/frydlant

Je mi velkou ctí, že mohu s týmem skvělých lidí a kan-
didátů pod hlavičkou Za lepší Hejnice nabídnout své 
zkušenosti, síly a ochotu v nadcházejících komunálních 
volbách občanům našich Hejnic. Trošku se obáváme, 

že příští měsíce budou místo tradičních plánů realizace velkých projektů spíše 
o zvládnutí časů horších v oblasti ekonomiky a energetiky, což se dotkne i města. 
Proto nabízíme náš zkušený tým, aby touto těžší dobou Hejnice provedl. Na další 
rozvoj města samozřejmě myslíme také a naše priority jako bydlení, bezpečnost, 
životní prostředí nebo veřejná prostranství odkazují na konkrétní plány co našim 
občanům nabízíme v nadcházejících 4 letech.

Frýdlant Hejnice
Michal Mrázek
Starostové pro Liberecký kraj

Jaroslav Demčák
Za lepší Hejnice



Tipy na výlety
Vyhlídky nad 
Lázněmi Libverda
Pět zajímavých vyhlídkových míst můžete navštívit v okolí 
Lázní Libverda. Zajímavá jsou nejen svými výhledy, ale od roku 
2009 je zdobí dřevěné sochy ze sympozia dřevosochání, na 
každé z nich najdete panel s příběhem i turistické informace 
a mapky. Vyhlídku „Libverdských pramenů“ najdete na severní 
stráni nad centrem obce nedaleko od schodů k Obřímu sudu 
(cca 100 mertrů  vlevo při cestě nahoru). Vyhlídka „Pekelské 
sázky“ je v parčíku u hlavní silnice cca 300 metrů od Obřího 
sudu ve směru Přebytek a Nové Město pod Smrkem. Vyhlídka 
„Dobrého ducha MUHU“ je na okraji lesa cca 200 metrů za 
Obřím sudem ve směru po žluté turistické značce na Nové 
Město pod Smrkem. Vyhlídku „Hájníkova kohouta“ najdete na 
konci horní Libverdy pod Jizerskou chatou u cesty směrem 
do lesa k Chatě Hubertka a vyhlídce Kočičí kameny. Vyhlídka 

„Hejnické madony“ se nachází u místního hřbitova, kde může-
te obdivovat pohled na město Hejnice s Bazilikou Navštívení 
Panny Marie a majestátní hradbou vrcholů Jizerských hor. 
Více najdete na www.laznelibverda.cz

Hradčanské stěny
Hradčanské stěny jsou rozsáhlou pískovcovou oblastí, která 
se rozkládá mezi obcemi Doksy, Mimoň a Provodín. Typická 
je borovými lesy i výskytem jeřábů, díky nimž je vyhlášenou 
chráněnou oblastí Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské 
pískovce a mokřady. Z rozeklaných pískovcových pater vy-
stupují sopečné kupy Dub a Pec nebo jinak Pecopala, které 
poznáme podle nádherných bukových pralesů. V Hradčan-
ských stěnách najdeme zase pozoruhodné skalní útvary, 
například jeskyně Psí kostel, kde chodby vzniklé zvětráváním 
svou podobou opravdu připomínají architekturu kostela. 
K nejoblíbenějším místům patří také Havraní skála s nádher-
nou vyhlídkou směrem k hoře Ralsko, nebo Skalní brána. Ze 
samostatně stojících skalních věží je nejznámější Tvarožník 
vysoký 25 metrů, který byl horolezecky pravděpodobně první 
zdolanou skalní věží v oblasti (v roce 1909). Vydat se mů-

Starostové jsou dobrá volba. Žijeme 
ve složité době, kdy čelíme velkým 
výzvám. Na Ukrajině zuří válka, nejen 
kvůli ní čelíme vážným ekonomic-
kým problémům. To je situace, která 
přeje populistům všeho druhu, kteří 
nabízejí jednoduchá řešení. Ta ale 
neexistují. Ani v celostátním, potaž-
mo celoevrospkém či celosvětovém 

měřítku, a už vůbec ne v obcích. Na Starostech pro Libe-
recký kraj se mi líbí, že jsou nohama na zemi. Dokazují 
to svou každodenní prací a jsou za nimi vidět výsledky. 
Podívejte se na to, co za našimi kandidáty v obcích stojí 
a dejte to pečlivě na misku vah se všemožnými sliby. Pro-
tože samospráva obcí je páteří našeho politického sys-
tému a má zásadní dopad na kvalitu našich životů. Naše 
volba v komunálních volbách je proto navýsost důležitá.

Jarmila Levko, poslankyně Poslanecké sněmovny  
Parlamentu ČR

Starostové pro Liberecký kraj, to 
je parta zajímavých lidí. Každá 
a každý je originál. Mají vlastní 
přístup k rozvoji své obce, vždyť 
i každá ves, každý městys a ka-
ždé město mají své potřeby, je-
dinečné výzvy. Jsou sví, ale také 
jsou tým. Sdílejí vlastní zkuše-
nosti, radí si, pomáhají. Ale klid-

ně se i pohádají při hledání nejlepšího řešení. Jsou 
to vaši sousedé. Jsou mezi lidmi. Ta lidskost se 
všemi jejich přednostmi i nedokonalostmi mě baví, 
inspiruje a posouvá nejen na mé cestě.

Jan Berki, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, místopředseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Umíme 
spolupracovat

žete k Hradčanským stěnám po zelené turistické značce 
z Hradčan anebo od Máchova jezera. Více námětů na výlety 
najdete na www.liberecky-kraj.cz

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

Senátor obvodu číslo 34 Liberec, Michael Canov, který  
zastává senátorskou pozici už od roku 2016, má bohaté 
zkušenosti na bázi spolupráce obcí a města a Senátu. 
Sám ze své praxe může potvrdit, že ač si mnozí myslí, že 
Senát běžnému občanu nemůže pomoci a je od jeho bydli-
ště příliš daleko, opak je pravdou.  

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

Michael Canov
Starostové pro Liberecký kraj podporují řadu kandidátek, 
řadu stávajících starostů, ale i některé nové potencionální 
kandidáty, ať již nesou v kandidátce přímo název Staros-
tové pro Liberecký kraj či místní tradiční název. Stejně tak 
já jako senátor. Od primátora pátého největšího města 
v republice, 103 tisícového Statutárního města Liberce 
s jeho koaliční kandidátkou, po starosty těch nejmenších 
obcí s několika sty obyvatel, a jejich kandidátkami, mají 
moji plnou podporu, protože vím, že mají nejen spousty 
práce za sebou, ale těší se i na tu práci, kterou budou mít 
v případě volebního úspěchu, před sebou. 

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

Za zájmy obcí budu v Senátu vždy  
bojovat a rád pomůžu, kde bude třeba

Váš kandidát 
do Senátu 
v obvodu 
č. 34 Liberec
web: https://michaelcanov.cz
zadavatel/zpracovatel: Starostové pro Liberecký kraj

Přijďte volit do Senátu  
zástupce z Liberecka.  Volte

č.3

Občasník regionální politiky 
„Náš kraj – náš domov“
vydává politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj s cílem  
přiblížit společenské události a politický život široké veřejnosti.
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