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Česká Lípa je významným městem 
Libereckého kraje. Lidé si zde do 
svého zastupitelstva volí pětadva-
cet členů. Jedním z nich je i Jakub 
Mencl, kandidát hnutí ŽIVÁ LÍPA, 
který v nadcházejících komunálních 
volbách kandiduje jako lídr na pozi-
ci starosty města.  

Když se ohlédnete za uplynulými 
čtyřmi roky v českolipském zastu-
pitelstvu, co považujete za největ-
ší úspěch nebo chcete-li otisk?

Tím nejdůležitějším momentem byla 
změna politické kultury a nálady ve 
městě. Díky silnému mandátu jsme 
na radnici okamžitě přinesli změnu. 
Přestalo se krást, začalo se myslet 
na občany, kteří konečně na radnici 
mají někoho, s kým se mohou bavit. 
Jedná se vlastně o dosažení nor-
málu, který ale v České Lípě několik 
minulých období nebyl.

A jaké konkrétní věci a posuny 
byste vyzdvihl?

Nastartovali jsme investiční projek-
ty, které se roky nehýbaly. Nejdál 
je rekonstrukce Jiráskova divadla, 
které se po desítkách let skutečně 
podaří opravit a začátkem příštího 
roku zvedne oponu před prvními 
diváky. Pokud zůstaneme v centru 
České Lípy, podařilo se koupit ad-
ministrativní budovu bývalé České 
pojišťovny v ulici U Synagogy, která 
poslouží veřejnosti jako přepážko-
vé pracoviště úřadu, kde si vyřídí 
třeba nové doklady. Provizorní 
zastřešení vyhořelého Kounicova 

domu, do kterého čtyři roky pršelo, 
teď pomáhá jeho vysychání a pro-
jektují se úpravy objektu, aby mohl 
v budoucnu velkoryse sloužit po-
třebám Domu dětí a mládeže, dnes 
sídlícím na Škroupově náměstí.
Citlivá ale nákladná rekonstruk-
ce Škroupova náměstí a přilehlé 
ulice Prokopa Holého jsou další 
investice, které jsou na příští roky 
připraveny. Veřejného prostoru 
v historickém centru města se týká 
také připravovaný manuál veřejných 
prostranství, který nám pomůže 
znovu objevit vysokou estetickou 
hodnotu městské památkové zóny 
ať už jde o mobiliář, materiál povr-
chů chodníků a silnic nebo příklady 
dobré praxe venkovní reklamy 
a označování provozoven.
Nastartovali jsme také stavbu 
lávky pro pěší a cyklisty, která pro-
pojí Kopeček a Svárov a přemostí 
frekventovanou silnici první třídy 
I/9. Mám radost i z připravované 
architektonické soutěže na budovu 
nové knihovny v proluce mezi Tržní 
ulicí a Jeřábkovým náměstím. Dlou-
hé desítky let zanedbávaný kout 
města bude stavebně a technicky 
náročné kvalitně využít. Díky nové 
stavbě ale získáme moderní budo-
vu knihovny a zbavíme se zároveň 
bolavého zubu v historickém centru 
České Lípy.
V končícím volebním období se 
nám také podařilo koupit desítky 
tisíc metrů pozemků ve Staré Lípě, 
které v budoucnu mohou sloužit 
k bydlení. Důležitým krokem byl 
také výkup roky nedostupného 
bývalého městského vlakového 

nádraží s pozemky u Kauflandu. 
Jsou to zásadní rozvojové plochy, 
bez kterých by město v budoucnu 
nemohlo řídit svůj rozvoj. Bydlení je 
– vedle bezpečnosti – hlavní úkol 
města, na kterém chceme v měst-
ské samosprávě jako Živá Lípa 
přednostně pracovat.

Kandidoval jste jako součást Živé 
Lípy. Jak jste probudili město k ži-
votu?

Vedle investičních akcí, které se po-
dařilo nastartovat, mám radost, že 
umíme navázat na předchozí úspěš-
né projekty třeba v cestovním ruchu, 
jako je soutěž Regionální výrobek 
Českolipska nebo stále populárnější 
běh City Cross Run & Walk Česká 
Lípa. Přiznat zásluhy těm, na jejichž 
práci navazujeme, považuji za sa-
mozřejmé, slušné a nutné k udržení 
vysoké kultury ve městě.

Oživit centrum města je běh na 
dlouhou trať a je potřeba souhra 
spousty aktérů. Město musí umět 
zajistit pořádek v ulicích, to je 
podmínka nutná k tomu, abychom 
mohli přesvědčit drobné živnost-
níky v centru, že stojí za to ještě 
vydržet. Je potřeba jít živnostníkům 
naproti a pomoci jim najít možnosti 
jak oživit ulice, jak nabídnout své 
služby na předzahrádkách anebo 
jednoduše u dvou stolků před 
kavárnou. Čistota, bezpečnost 
a pestrá nabídka pak přimějí místní 
i přespolní k návštěvě historické-
ho centra města. Proto jsem rád, 
že Infocentrum letos již počtvrté 

rozehrálo náměstí a ukázalo tak 
potenciál spolupráce města, kultury 
a místních živnostníků.
Kultura a sport nám dělají skvělé 
jméno za hranicemi města i kraje, 
ale pouze vysoké osobní nasa-
zení trenérů nebo organizátorů 
kulturních akcí v budoucnu stačit 
nebude. Vysoké náklady na energie 
a dvouciferná inflace zaškrtí rozvoj 
sebelepšího projektu. Musíme být 
jako město připraveni pomoci spol-
kům a dalším organizacím najít pe-
níze na enormní náklady na provoz. 

Lidi to donekonečna ve svém volnu 
a za své peníze dělat nemůžou.

Jakou prioritu pro vás představují 
investice versus údržba?

Investicemi, které jsme v tomto 
čtyřletém období nastartovali, 
doháníme dlouhodobý skluz, který 
město za posledních několik desí-
tek let nabralo. V příštích čtyřech 
letech se jich velká část dokončí 
a budou sloužit veřejnosti. 

(pokračování na straně 3) 

Chci bezpečnou Českou Lípu  
s příležitostmi pro každého

Jakub Mencl
lídr kandidátky ŽIVÁ LÍPA
web: https://www.zivalipa.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

Společně s dalšími čtrnácti kandidáty do zastupitelstva města 
Zákupy budeme v podzimních volbách usilovat o vaše hlasy. 
Moji kolegové jsou lidé, kteří jsou vidět ve veřejném prostoru 
a mnohé už pro Zákupy udělali. Proto jsme se všichni společně 

rozhodli kandidovat pod hlavičkou našeho sdružení Nezávislé moderní Zákupy s podporou 
Nájemníků obecních bytů.
Naší prioritou je zodpovědnost. Nečekají nás jednoduché roky, strmý nárůst cen energií 
a rostoucí inflace se odrazí ve všech oblastech, stejně tak i v chodu města. Naší prioritou je 
proto zachování všech služeb pro občany. Zajistíme, aby fungovaly všechny školy a školky, 
domov s pečovatelskou službou, nezapomeneme na podporu sportu, kultury a spolkové 
činnosti. Budeme muset také zachovat chladnou hlavu při tvorbě rozpočtu a také rozpočet 
na další roky sestavit. Dokázali jsme to v covidových letech, kdy situace nebyla finančně 
jednoduchá, dokážeme to i teď.
Další z našich priorit je doprava a bezpečnost. Rozšíříme stávající kamerový systém města 
o další body, okolí koupaliště a hřbitova, nová výstavba a přilehlé obce, právě tam nám praxe 
ukázala, že by bylo kamerových bodů zapotřebí. 
Připravíme, vyprojektujeme a postavíme nové přechody pro chodce a nové chodníky. Sou-
běžně budeme připravovat podklady pro 3. etapu obchvatu, která odvede dopravu z Kame-
nické ulice a křižovatku v Kamenické ulici rozšíříme ve spolupráci s Libereckým krajem tak, 
aby byla přehledná a bezpečná pro všechny účastníky dopravního provozu. 
Zaměříme se i na podporu výstavby rodinných domů a udržení dostupného bydlení pro 
všechny v Zákupech. Připraveny máme celkem tři lokality vhodné pro výstavbu nových rodin-
ných domů. Tyto lokality zainvestujeme, rozparcelujeme a prodáme zájemcům pro stavbu 
rodinných domů. U nájemního bydlení se budeme snažit ceny nákladů regulovat tak, aby ná-
jemní  bydlení v městských bytech zůstalo dostupné pro všechny obyvatele našeho města. 
Další programovou prioritou naší kandidátky je energetická bezpečnost a soběstačnost. Po-
stupně učiníme takové kroky, které povedou k vytvoření lokální distribuční soustavy. Jedním 
z nich bude instalace fotovoltaických systémů na střechy obecních budov. Při výrobě tepla 
se zaměříme na projekty, které povedou k vytvoření záložního zdroje a dalších nízkoener-
getických zařízení tak, aby cena tepla byla akceptovatelná pro všechny z nás, a v případě 
výpadku některých z energetických komodit, abychom byli schopni dál teplo sami vyrábět.
Chceme také hezčí veřejný prostor, v prvé řadě Náměstí Svobody. Obchvat nám odvede 
tisíce aut z centra města, a tak pojďme vrátit náměstí jeho původní význam. Je to o pár 
úpravách. O realizaci parkovacího systému, je to o opravách budov v majetku města, je to 
o doplnění zeleně a městského mobiliáře.         web: http://www.nezavislemodernizakupy.cz

Úspěch je skryt v komunikaci. Nikdy jsem netušil, že budu ve 
funkci starosty zařizovat očkovací centrum proti čínskému 
viru v novoborském divadle. Nikdy jsem netušil, co obnáší bi-
tva s polostátním molochem ČEZem, když člověk chce pouze 

naplnit zákon, že vedení vysokého napětí v zastavěném území Nového Boru má jít v zemi. 
Nikdy jsem netušil, že budeme muset řešit věci související s válkou v Evropě. Takto bych 
mohl pokračovat dlouho.
Ale to, že jsme v těchto krizových situacích byli úspěšní – proočkováno 25 tis. vakcín, 
stavba vedení vysokého napětí odložena (3 tis. podpisů pod peticí), ubytování Ukrajinců 
(cca130) a sbírky s obrovským množstvím dárců vyřešeny (v řádech stovek tisíců) – by-
chom nikdy nezvládli, kdybychom nekomunikovali s Vámi, obyvateli Nového Boru. I nadále 
se Vás budeme ptát, co v Novém Boru chcete a pracovat na tom. Díky!

O hlasy voličů v Mimoni budeme v nadcházejících volbách usi-
lovat jako sdružení nezávislých  kandidátů Mimoňská obroda. 
Máme několik bodů, které chceme prosadit.
Zastropovat na čtyři roky současnou výši nájemného v bytech 

města a nezvyšovat nájemné ani po dokončení zateplení bytových domů.
Nabídnout majitelům rodinných a bytových domů nádoby na tříděný odpad s bezplatným 
vývozem.
Zřídit finanční fond pro zájemce o pořízení solárních panelů nebo tepelných čerpadel s výší 
příspěvku až do 100 tisíc korun na rodinný nebo bytový dům.
Zvýšit finanční příspěvek po dostavbě rodinného domu na 50 tisíc korun na osobu, maximál-
ně ale 200 tisíc korun. Snížit poplatky za vývoz komunálního odpadu: Čtrnáctidenní vývoz 
120 l - 250 Kč/rok; týdenní vývoz - ostatní velikosti nádob poměrem 120 l - 500 Kč/rok.

Zákupy Nový Bor

Mimoň

Kandidátku Starostové pro Liberecký kraj ve Cvikově 
vedu do komunálních voleb. Jsem zastupitelkou města 
Cvikov, předsedkyní Osadního výboru Drnovec a člen-
kou Sboru pro občanské záležitosti Rady města Cvikov.

Ráda bych vrátila do místní komunální politiky slušnost a úctu. Je pro mne důle-
žitá úzká spolupráce s občany, osadními výbory místních částí (Drnovec, Lindava, 
Naděje, Svitava, Trávník a Záhořín) a místními spolky. Považuji za důležité podpořit 
bydlení pro mladé rodiny. Domnívám se, že občané by měli mít možnost prostřed-
nictvím jednoduchého a srozumitelného informačního systému kontrolovat hos-
podaření svého města. Plánuji pokračovat v rekonstrukci komunikací a chodníků 
a v modernizaci veřejného osvětlení.

Cvikov

Radek Lípa
Nezávislé moderní Zákupy s podporou 
Nájemníků obecních bytů

Jaromír Dvořák
Starostové pro Liberecký kraj

František Kaiser
Mimoňská obroda

Erika Lázničková
Starostové pro Liberecký kraj

Podporujeme další kandidáty  
ve městech a obcích
SOSNOVÁ
kandidátka Sosnová pro občany

STRÁŽ POD RALSKEM
kandidátka VOLBA PRO STRÁŽ

KAMENICKÝ ŠENOV
kandidátka KAMENICKÝ ŠENOV

OKROUHLÁ
kandidátka Starostové pro Liberecký kraj

RADVANEC
kandidátka Občané pro Radvanec

SKALICE U ČESKÉ LÍPY
kandidátka Úspěšná obec

ŽANDOV
kandidátka Sdružení nezávislých  
kandidátů

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

Chci bezpečnou Českou Lípu s příležitostmi pro každého

 (pokračování ze strany 1) 

Bylo správné rozeběhnout tyhle náročné projekty, ale stej-
ně důležité je dokázat všechen městský majetek udržet 
v dobrém stavu. Musíme zastavit chátrání městského ma-
jetku, posílit důkladnou údržbu.

Díky postupnému rozvoji městských technických služeb 
a důsledné kontrole můžeme majetek spravovat levněji 
a kvalitněji. Denně ve městě zakopáváme o spousty nedo-
statků, ať už se jedná o dlažbu, chodníky, díry v silnicích, 

vyvrácené odpadkové koše nebo mizernou péči o městskou zeleň. Chybí nám vlastní 
lidé, kteří drobné dennodenní opravy zvládnou a kterým bude na výsledku záležet.

Co považujete za současný největší problém nebo nedostatek České Lípy a jak byste 
jej řešil?

Denně přítomný a rostoucí problém České Lípy je bezpečnost. Pocit bezpečí plyne 
z velké části z prostředí, které nás obklopuje. Nebát se pustit děti městem na kroužek 
samotné, projít večer parkem do divadla nebo dojít bezpečně z nádraží domů musí být 
standard. Stejně jako bezpečná a oplocená dětská hřiště bez injekčních stříkaček a po-
řádek v ulicích vůbec. A bezpečná má být i budoucnost, proto chceme ukončit na území 
České Lípy provoz kasin a heren. Tvrdý hazard a tím způsobená druhotná kriminalita do 
našeho města nepatří.

Zvýšit bezpečí v České Lípě můžeme doplněním lamp veřejného osvětlení, posílením 
preventivní funkce městského kamerového systému, častějším úklidem ulic, sídlišť 
a dalších zákoutí města. Bezpečný sousedský život ochráníme tím, že významně pod-
poříme organizace, které dokážou dlouhodobě a efektivně pracovat s mládeží, bezdo-
movci a závislými.

K pocitu bezpečí přispějí také pravidelné kurzy sebeobrany pro ženy a seniory a kurzy 
první pomoci pro širokou veřejnost. Nebát se pomoci druhému v nesnázi a vědět, jak 
se v nouzi zachovat, to je záruka posílení bezpečí. Chceme na kurzech spolupracovat 
s místními sportovními kluby, zdravotníky a také českolipskou nemocnicí.

Čím chcete voliče oslovit, proč by měli podpořit Živou Lípu?

V nastartovaných projektech chceme pokračovat. Nabízíme zkušenosti a elán význam-
ných českolipských osobností, které najdete na kandidátce Živé Lípy, a které tam ne-
jsou jen do počtu, ale vlastně už teď pro Českou Lípu a její obyvatele pracují.

Zásadně ale chceme zlepšit tři věci: bezpečnost, která je v České Lípě tristní, rozvoj 
příležitostí k bydlení a údržbu majetku a péči o zeleň.

Pořádek v ulicích, drobnou každodenní údržbu města a péči o zeleň, která nám pomů-
že v následujících letech ve městě přežít, chceme zajistit postupným rozvojem měst-
ských technických služeb.

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

Jarmila Levko, poslankyně Poslanecké sněmovny  
Parlamentu ČR

Starostové pro Liberecký kraj, to je parta zajímavých 
lidí. Každá a každý je originál. Mají vlastní přístup k roz-
voji své obce, vždyť i každá ves, každý městys a každé 
město mají své potřeby, jedinečné výzvy. Jsou sví, ale 
také jsou tým. Sdílejí vlastní zkušenosti, radí si, pomá-
hají. Ale klidně se i pohádají při hledání nejlepšího řeše-
ní. 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

Slušnost, pracovitost, odhodlání. S těmito hesly 
chceme na kandidátce SLK Dubá usilovat v Dubé 
o podporu voličů ve volbách do zastupitelstva. 
Představujeme několik cílů, které jsou naší priori-

tou pro nadcházející volební období. 
Chceme další rozvoj Autokempu Nedamov a s tím související udržení čistoty 
vody, úpravu pravidel vstupu a výhodnější vstupné pro místní občany.
Dále pokračovat v dokončení rekonstrukce Slávie, vybudovat ve Slávii zázemí pro 
Klub seniorů, infocentrum, ubytování, knihovnu. Důležité je pro nás také investo-
vat do městských objektů (Sušárna chmele, bývalá Elite, bytové domy). Pečovat 
o veřejná prostranství, zeleň a komunikace. 
Rádi bychom se zasadili o intenzivnější spolupráci města s mateřskou a základní 
školou, hodláme pokračovat v rekonstrukci objektů školy a školky. Podporujeme 
rovněž obnovení provozu kuchyně v mateřské škole a umožnit odběr obědů nejen 
dětem, ale i seniorům.
Pokračovat chceme rovněž ve spolupráci s místními volnočasovými spolky a organi-
zacemi, rozšířit nabídku kulturních akcí pro veřejnost a věnovat více prostoru senio-
rům, pořádat výlety, společná setkání, divadelní představení...
Reagovat je třeba také na klimatické změny, intenzivně pečovat o naše lesy a přírodu.

Dubá
Tomáš Novák
Starostové pro Liberecký kraj

V komunálních volbách podporuji kandidáty za hnutí Sta-
rostové pro Liberecký kraj (SLK). Jsou to lidé, z nichž vět-
šinu znám osobně. Je za nimi vidět hodně práce pro obce, 
města. Znají problémy samosprávy i spoluobčanů. Opravdu 
se starají, umí zvládat krizové situace. 
Oceňuji také jejich zkušenosti s čerpáním dotací v rámci 
přeshraniční spolupráce Česko-Sasko a Česko-Polsko. 
Vzhledem k novému plánovacímu období pro čerpání fi-
nančních prostředků z programu INTERREG 2021-2027 jsou 
právě jejich zkušenosti stěžejní pro další rozkvět regionu. 
Proto mají kandidáti za SLK mou plnou důvěru a podporu. 

Jiří Vosecký,  
senátor za hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Do komunální politiky jsem v roce 2010 vstupovala s vidinou, 
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 věcí 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.                          web: https://doksynasdomov.webnode.cz

Doksy
Eva Burešová
Doksy náš domov

V uplynulém volebním období se naše zastupitelstvo vě-
novalo především zkvalitňování služeb pro občany Brniště. 
Zrekonstruovali jsme mateřskou školu, její kapacita je nyní 
51 dětí. Opravili jsme kapli Navštívení Panny Marie, vysadili 

jsme novou alej i nový Sad života. Podařilo se nám pořídit nové hasičské auto a zahájili 
jsme výstavbu výtahu k budově radnice, aby se občané dostali na poštu, k lékaři či na 
úřad. V programu jsme měli též výstavbu sportovní střelnice pro naši mládež a práce již 
v areálu Lesní zátiší probíhají.
V příštím volebním období se chceme soustředit na rekonstrukci základní školy ve Vel-
kém Grunově, výstavbu obecních bytů i dostupného bydlení se speciálními službami pro 
naše seniory. Samozřejmostí je pokračování výstavby chodníků a rozvodů pitné vody.

Brniště
Michal Vinš
Nezávislá a moderní obec
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Sušárna chmele v Dubé
Unikátní technickou památkou Libereckého kraje, 
která rozhodně stojí za vidění, je sušárna chmele 
v Dubé. Nejstarší písemný doklad o existenci sušárny 
a sířírny chmele na jižním okraji města Dubá je z roku 
1877, kdy v okolí působilo i několik dalších sušáren. 
Dochovala se však jen tato jediná. Dle dochovaných 
plánů byla nejprve postavena obdélná budova a jed-
na okrouhlá sušící věž. Majiteli a pravděpodobnými 
staviteli byla rodina Langhansových z čp. 133 v Dubé, 
kteří ji v roce 1877 prodali Josefu Grundfestovi a An-
tonu Sommerovi, kteří sušárnu v roce 1899 rozšířili 
a dostavěli do dnešní podoby. Poté sušárna několikrát 
změnila majitele, až ji před druhou světovou válkou 
odkoupil chmelařský spolek a v roce 1943 ji získala 
společnost Hopfenverkehrsgenossenschaft v Dubé. 
Poté spadla pod hospodářské družstvo a neboť se 
o její stav nikdo příliš nestaral, zřítila se konstruk-
ce jedné věže a druhá byla poničena, totéž potkalo 
i střechu. Teprve v roce 2011 se začalo pracovat na 
její obnově a restaurátorské práce postupně trvají 
dodnes. Na podzim jsou v sušárně chmele pořádány 
Dny evropského dědictví, kdy je budova zpřístupněna 
veřejnosti. Více námětů na výlety najdete na  
www.liberecky-kraj.cz

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

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

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

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

Hradčanské stěny
Hradčanské stěny jsou rozsáhlou pískovcovou ob-
lastí, která se rozkládá mezi obcemi Doksy, Mimoň 
a Provodín. Typická je borovými lesy i výskytem jeřá-
bů, díky nimž je vyhlášenou chráněnou oblastí Ptačí 
oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady. 
Z rozeklaných pískovcových pater vystupují sopečné 
kupy Dub a Pec nebo jinak Pecopala, které poznáme 
podle nádherných bukových pralesů. V Hradčanských 
stěnách najdeme zase pozoruhodné skalní útvary, na-
příklad jeskyně Psí kostel, kde chodby vzniklé zvětrá-
váním svou podobou opravdu připomínají architekturu 
kostela. K nejoblíbenějším místům patří také Havraní 
skála s nádhernou 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 můžete k Hrad-
čanským stěnám po zelené turistické značce z Hrad-
čan anebo od Máchova jezera. Více námětů na výlety 
najdete na www.liberecky-kraj.cz

Sklářské muzeum v Šenově
Původní městské muzeum vzniklo v roce 1923 spolu 
se založením muzejního spolku, jehož členové  shro-
mažďovali dokumenty a artefakty o historii zdejšího 
sklářského průmyslu. Na aktivní činnosti muzejního 
spolku se podílely významné osobnosti, k nimž patřili 
především kamenickošenovský výrobce svítidel Franz 
Friedrich Palme a jeho synovec Harry. Souhlas ke zří-
zení oficiálního muzea přišel až v roce 1949. Od roku 
1961 bylo pobočkou Muzea skla a bižuterie v Jablonci 
nad Nisou a od roku 1991 je jeho zřizovatelem město 
Kamenický Šenov. Sbírkové fondy muzea jsou specia-
lizovány na ryté a broušené sklo. Původní dochovanou 
část souboru muzejních předmětů shromážděnou 
v období první republiky doplnily v poválečném období 
exponáty ze soukromé sbírky, v roce 1969 byla dále 
přiřazena malá kolekce skla běžné produkce ze zruše-
ného muzea v České Kamenici, v roce 1979 přibyla tzv. 
školní sbírka studentských prací a vzorových výrobků 

firem získaná převodem ze Střední průmyslové školy 
sklářské v Kamenickém Šenově, dary a nákupy. Sou-
částí sbírek je i unikátní soubor děl účastníků meziná-
rodních sympozií rytého skla, která se v Kamenickém 
Šenově pořádají jako trienále od roku 1996, a na jejichž 
organizaci se muzeum již od počátku podílí. Podrob-
nosti o muzeu najdete na www.muzeumskla.cz

největšího města v republice, 103 tisícového Statutár-
ního města Liberce s jeho koaliční kandidátkou, po 
starosty těch nejmenších obcí s několika sty obyvatel, 
a jejich kandidátkami, mají moji plnou podporu, proto-
že 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. 


