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Kdo se stane zastupitelem obce 
a kdo starostou? 

Jednou z výhod voleb do zastupitelstev obcí a měst 
je možnost hlasovat napříč kandidátkami pro jednot-
livé kandidáty bez ohledu na jejich zařazení na kon-
krétní kandidátce. Mohlo by se zdát, že si vybereme 
zastupitelstvo sami a příslušnost ke kandidátce není 
rozhodující. Logické by bylo, kdyby se zastupitelem 
stalo 9 kandidátů s nejvíce hlasy od voličů. 

To je však veliký omyl. Zastupitelem se stanou, až 
na jedinou výjimku, kterou popíšu následně, kandidáti 
z čela kandidátek, které získají v součtu nejvíce hlasů. 
Rozhodující je tedy pořadí na kandidátce a celkový 
počet hlasů celé kandidátky. Celkové počty hlasů za 
kandidátku se pak pomocí D‘Hondtovy metody pře-
počítají na mandáty pro jednotlivé strany a sdružení. 
Tyto mandáty obsadí, až na zmíněnou výjimku, kandi-
dáti podle jejich pořadí na kandidátce. 

Zastupiteli se stanou i kandidáti s výrazně nižším 
počtem hlasů, než mají kandidáti na úspěšnějších kan-
didátkách. Důkazem toho jsou výsledky voleb z minu-
lých let. 

Rozhodující není tedy počet hlasů jednotlivého kan-
didáta, ale celkový součet za celou kandidátku pře-
počítaný na mandáty. Pak následuje výběr kandidáta 
podle jeho pořadí na kandidátce. 

VýJIMKA PrO JEDINEČNéhO KANDIDÁTA
Jestliže je na kandidátce výrazná osobnost, která 

není v čele kandidátky a získá oproti průměru větší 

počet hlasů, má možnost se zařadit mezi postupující 
kandidáty své strany nebo sdružení. Zastupitelem se 
tak může stát i kandidát ze spodní části kandidátky. V 
případě, že je na kandidátce více takových kandidátů, 
vzájemně si zvedají průměr a nemusí překročit hranici 
pro „poskočení“. Tato situace může nastat, ale není 
častá. 

Kdo se tedy stane zastupitelem? Už stavba kandi-
dátek a pořadí kandidátů na nich naznačuje, kdo se 
může a kdo se pravděpodobně nemůže stát zastupi-
telem. Hlavní slovo mají samozřejmě voliči, ale ti mno-
hem více ovlivní počet mandátů pro jednotlivá usku-
pení než výběr konkrétních zástupců. 

Starostku nebo starostu pak následně zvolí zastu-
pitelé na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce. 
Bude jím tak pravděpodobně zástupce nejúspěšnější 
kandidátky nebo zástupce koalice, která bude mít vět-
šinu v devítičlenném novém zastupitelstvu.

A jaký by měl být váš zástupce v zastupitelstvu a 
jaké vlastnosti očekáváte od starosty? Jaké vlastnosti 
jsou ty podstatné a důležité? Za mě osobně jsou to 
vlastnosti jako důvěryhodnost, bezúhonnost, od-
povědnost, lidskost, otevřenost, komunikační před-
poklady, ale také autorita, manažerské schopnosti, 
nadhled, koncepčnost, rozhodnost a další vlastnosti 
důležité pro vedení obce. Zastupitelstvo obce bude 
rozhodovat o našem nejbližším okolí. Pro někoho 
možná nedůležitý pojem POLITIKA se tak stává důle-
žitou součástí našich životů a všedních problémů. 

Tyto volby tak považuji za jedny z nejdůležitějších, 
protože správnou volbou mohu výrazně ovlivnit běž-
ný život. ZVOLME ODPOVĚDNĚ!  LB
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Vážení sousedé a čtenáři dalšího vydání ča-
sopisu PRO STRÁŽ.

Do ruky dostáváte předvolební speciál ča-
sopisu. V úvodu chci poděkovat všem zástup-
cům kandidátek za spolupráci při sestavování 
tohoto materiálu. 

Stejně tak chci poděkovat všem podporo-
vatelům za jejich příspěvky 
a to jak osobně, například 
do kasičky v cukrárně, tak 
na účet 2700879182/2010. 
Vaše příspěvky nám pomáhají 
s úhradou nákladů na tisk.

Děkujeme!
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Komunální volby se konají kaž-
dé čtyři roky. Ty letošní připadají 
na 23. a 24. září 2022. Voliči budou 
vybírat zástupce do zastupitelstev 
obcí a měst. Ve stejném termínu 
proběhne v naší obci i první kolo 
voleb do Senátu Parlamentu Čr.

KDO MŮŽE VOLIT

Právo hlasovat v komunálních vol-
bách mají občané České republiky 
starší 18 let. Ve Stráži nad Nisou mo-
hou volit jen ti, kteří mají v této obci 
trvalé bydliště.

Volební právo v komunálních vol-
bách získali po vstupu do EU rovněž 
občané jiných členských zemí, kteří 
mají v ČR přechodný nebo trvalý po-
byt.

Tuto skutečnost prokáže každý 
volič ve volební místnosti předlože-
ním platného dokladu totožnosti  – 
občanský průkaz nebo cestovní pas, 
cizinci předloží průkaz o povolení po-
bytu.

Kromě splnění výše uvedených 
podmínek nesmí u voliče nastat ve 
dnech voleb žádná z následujících 
překážek:

• výkon trestu odnětí svobody
• omezení svéprávnosti
• omezení osobní svobody z důvodu 

ochrany zdraví lidu
• výkon služby vojáka z povolání v za-

hraničí

Stálý seznam voličů vede obecní 
úřad pro voliče, kteří jsou v této obci 
přihlášeni k trvalému pobytu. Každý 
volič si může v úředních hodinách na 
obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v 
seznamu. Může požadovat doplnění 
údajů nebo provedení oprav. Obecní 
úřad je povinen do 48 hodin žadateli 
vyhovět nebo mu v této lhůtě písem-
ně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět 
nelze. Dva dny před termínem voleb, 
tj. 21. 9. 2022 v 16:00 hodin, obecní 
úřad seznam včetně dodatku uzavře.

Při posledních volbách do obecní-
ho zastupitelstva v roce 2018 bylo ve 
voličském seznamu 1815 voličů. Své 
právo volit využilo 1074 voličů, což je 
přibližně 59 %. Bylo by skvělé, kdyby 
letos přišlo k volební urně co nejvíce 
voličů a kdybychom se přehoupli přes 
70 %. Jedná se přibližně o 200 voličů 
více než posledně.     

Voličské průkazy se pro volby do 
zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič 
hlasuje ve volebním okrsku, kde je za-
psán ve stálém seznamu voličů.

KDE SE VOLÍ

V obci Stráž nad Nisou máme jediný 
volební okrsek se sídlem v budově ha-
sičské zbrojnice SDH, Schwarzova 783, 
463 03 Stráž nad Nisou.

VOLEBNÍ LÍSTKY:
JAK PrOBÍhÁ úPrAVA A KŘÍŽKOVÁNÍ

Na rozdíl od jiných voleb nestačí hla-
sovací lístek jen vložit do obálky.  Vo-
lební lístek je jen jeden a na něm jsou 
vypsány všechny kandidátky. Volební 
lístek v naší obci má i druhou stranu. 
Na první straně volebního lístku jsou 
kandidátky volebních stran, na druhé 
straně jsou kandidátky sdružení nezá-
vislých kandidátů.

Nekroužkuje se, ale KŘÍŽKUJE. Aby 
byl hlas platný, je nutné křížkovat jed-
ním z následujících způsobů:

• Označit křížkem jednu volební 

stranu nebo sdružení (jednu kandi-
dátku) – takto hlasujete pro celou 
kandidátku a dáváte jí tak největší 
podporu.

• Označit křížkem vybrané kandidáty 
z kterékoliv kandidátky – maximál-
ně můžete rozdat 9 křížků. Tolik je 
členů zastupitelstva. Máte možnost 
kombinovat kandidáty z libovol-
ných kandidátek.

• Propojit oba výše uvedené způsoby 
– přednostně získají hlasy jednotliví 
kandidáti označeni křížkem. Hlasy 
zbývající do počtu členů zastupitel-
stva (9) se přiřadí kandidátům na 
kandidátce, kterou jste zakřížkovali, 
a to dle jejich pořadí na hlasovacím 
lístku.

Jestliže označíte křížkem kandidát-
ku a zároveň některé její kandidáty, 
platí hlas pro kandidátku. Křížkování 

jednotlivých kandidátů se v takovém 
případě nebere v úvahu.

KDY hLAS NEPLATÍ

Hlasovací lístek neplatí, jestliže:

• neoznačíte předepsaným způso-
bem žádnou kandidátku ani žádné-
ho kandidáta = nezapíšete křížek do 
žádného z předepsaných polí

• označíte více než jednu kandidátku 
nebo označíte více jak 9 kandidátů

• nevložíte hlasovací lístek do úřední 
obálky

• vložíte do obálky více lístků
• je hlasovací lístek přetržený

Kompletní návod jak volit v komunálních volbách v obci 

Pátek 23.09.2022 od 14:00 do 22:00
Sobota 24.09.2022 od 8:00 do 14:00

Stráž nad Nisou
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VOLEBNÍ MÍSTNOST:
POSTUP KrOK zA KrOKEM

Po vstupu do volební místnosti

• Prokážete svoji totožnost předlo-
žením občanského průkazu nebo 
cestovního pasu. Každý volič se 
musí dostavit do volební místnosti 
osobně, hlasování v zastoupení 
není možné.

• Od volební komise obdržíte obálku 
s úředním razítkem. Volební lístek 
máte svůj nebo si ho vyžádáte od 
volební komise.

• S obálkou a hlasovacím lístkem se 
vydáte za plentu.

• Provedete úpravu volebního lístku 
křížkováním podle výše uvedeného 
návodu a vložíte ho do úřední obál-
ky.

• Při volbě do Senátu je důležité vlo-
žit hlasovací lístek vždy do obálky 
stejné barvy.

• Úřední obálku s hlasovacím lístkem 
(případně 2 obálky vždy s jedním 
lístkem v případě volby do Senátu) 
vhodíte před zraky komise do vo-
lební urny.

Poté můžete místnost opustit a vy-
čkat do zveřejnění výsledků voleb. Vý-
sledky voleb naší obce budou zveřej-
něny snad ještě v sobotu 24.9. poté, 

co je okrsková volební komise předá 
na pracoviště ČSÚ.

VOLBA DO PŘENOSNé
hLASOVAcÍ SchrÁNKY

Ze závažných důvodů, zejména 
zdravotních, může volič dopředu po-
žádat obecní úřad nebo v den voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze na území obce. Požadav-
ky na návštěvu s přenosnou volební 
schránkou můžete zasílat na e-mail: 
administrativa@straznnis.cz nebo 
můžete zavolat na telefon 482 732 114. 

Důležité je sdělit nezbytné informace 
a to jméno a příjmení voliče, adresu tr-
valého pobytu a telefonní kontakt na 
voliče. 

VÍcE INFOrMAcÍ

Podrobné informace o volbách 
najdete na webové adrese volby.cz. 
Mimo všech možných teoretických in-
formací získáte také přehled o výsled-
cích všech předcházejících voleb a to 
nejen do zastupitelstev měst a obcí. 
Je to také místo, kde získáte první vý-
sledky letošních voleb.

V letošních volbách do zastupitelstva obce Stráž 
nad Nisou máme na výběr z 6 kandidátek, což je cel-
kem 54 kandidátů. To je velmi dobrá zpráva. Volič 
má možnost vybírat z velikého počtu kandidátů 
a zároveň to znamená, že se větší počet občanů 
zajímá o správu a budoucnost obce a chce se zapojit 
do rozhodování o jejím dalším vývoji.

Velice nyní děkuji všem kandidátům za jejich snahu 
a přeji všem hodně úspěchu. Věřím, že všichni, kteří 
kandidují v těchto volbách za kteroukoliv stranu nebo 
sdružení chtějí, aby se v naší obci všem bez rozdílu 
věku žilo co nejlépe. 

Jednotlivé kandidátky se voličům představí 
prostřednictvím svých prezentací, ať už písemných 
či formou billboardu nebo společného předvolební-
ho setkání. Prezentace některých kandidátek mohou 
být více honosné, profesionálnější nebo rozsáhlejší, 
a to především díky podpoře a financování od nomi-

nujících politických stran. Snaha všech je ale stejná, 
ukázat voličům svoje představy o tom, jak by měla 
být obec nadále spravována. Nabídl jsem proto všem 
kandidujícím uskupením možnost prezentovat své 
myšlenky na jednom místě v tomto vydání časopisu 
PRO STRÁŽ v rozsahu dvou stran. Až na jedinou výjim-
ku toho všichni využili. Velmi mě těší, že se povedlo 
tento plán uskutečnit a mohu tak všem obyvatelům 
obce předložit obsáhlý, ucelený materiál, který by jim 
mohl pomoci v jejich volbě.  Je možné, že lepší infor-
movanost, přehledně a najednou a přímo ve schrán-
kách občanů podpoří i větší volební účast. Podaří se 
nám však překročit hranici 70 %? Ve srovnání s volbami 
v roce 2018 je to přibližně o 200 voličů více. Najdou 
se tací, kteří oproti předchozím volbám půjdou nyní 
volit?

za obsah na následujících stránkách odpovídají 
jednotlivá uskupení. 

Komunální volby 2022 - prezentace kandidátek
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Od roku 2002 
mám trvalý po-
byt ve Stráž nad 
Nisou. Šestnáct 
let jsem žila i 
pracovala přímo 
v obci. Teď tady 

bydlím, hájím zájmy občanů jako zastupi-
telka a podílím se aktivně na kulturním žití 
v obci. 
V obci bych si přála zažívat akce s dlou-
hou tradicí, vázané na roční období nebo 

konkrétní datum. Akcí, které spojují lidi 
v obci, není nikdy dost. Lépe bychom se 
mohli poznat při vynášení Morany, ma-
sopustním průvodu a společném malo-
vání kraslic. Pálení čarodějnic je možné 

obohatit o stavění máje a konec léta si 
užít také vinobraním, uspořádáním ven-
kovní zábavy nebo zahradní slavnosti.
Jsem člověk, který rád potkává a poznává 

nové lidi. Nejvíce jsem spokojena ve spo-
lečnosti dětí. S nimi už dvacet let pracu-
ji, podnikám různé akce a vychovávám 
z řad žáků členy školního parlamentu. 
Mám dlouholeté zkušenosti s vedením 
školy a zároveň svým působením na ka-
tedře geografi e TU v Liberci připravuji 
studenty k výkonu učitelské praxe. 
Jako zastupitelka obce mohu přispět 
svými zkušenostmi, vědomostmi, přístu-
pem k lidem a nejvíce schopností spolu-
pracovat.

V příštím roce to 
bude 20 let, co 
jsem s rodinou 
postavil rodinný 
dům ve Strá-
ži nad Nisou a 
stal se místním 
občanem. Dět-
ství a dospívání 

jsem strávil v Hrádku nad Nisou, městě, 
které je v některých oblastech rozvoje 
inspirací pro mé nynější nápady. 
Jsem otcem tří synů, kteří prošli naší MŠ 
i ZŠ, a momentálně pokračují ve studiu 

na SŠ a VŠ. V období předškolní a školní 
výchovy synů jsem měl tu možnost být 
u vzniku neformálního Spolku Strážské 
Maminy a Taťkové, kde jsme s partou 
rodičů z MŠ začali organizovat zábavný 
a poučný program. 

Z profesního hlediska jsem posledních 14 
let ředitelem pobočky multikina Cinestar 
v Liberci. Tato pracovní pozice vyžaduje 

dovednosti, jako je řízení týmu lidí, práce 
s rozpočtem, krátkodobé i dlouhodo-
bé plánování rozvoje, investic a strate-
gie pobočky. Předchozí pracovní pozice 
byly manažerského charakteru. Poslední 
4 roky jsem zastupitelem obce, předse-
dou fi nančního výboru a členem školské 
rady za obec. Měl jsem tedy možnost se 
seznámit s fungováním mnoha činností 
obce. Jsem organizátorem akcí Zálesác-
ký závod, Dětský karneval, Čarodějnice, 
Obecní letní kino, Dětský den. Mezi mé 
záliby patří zahradničení, cestování a vol-
nočasové aktivity. 

jsem s rodinou 

1 JAROSLAV VRABEC, MANAŽER

„Neříkej, že to nejde, 
ale co uděláš pro to, 

aby to šlo.“

SOUČASNÝ ZASTUPITEL

Starostové pro Liberecký kraj - Stráž n. N.
Stráž n. N. - Krásné místo pro život
V posledním volebním období jsme se 
velice aktivně zapojovali do zvelebo-
vání naší obce. Iniciovali jsme výstav-
bu WORKOUTového hřiště, Kolumbá-
ria na hřbitově, dlouho očekávaného 
chodníku ke škole. 

Organizujeme kulturní program pro ši-
rokou veřejnost - Čarodějnice, Dětský 
karneval, Letní kino, Zálesácký závod, 
nebo poznávací zájezdy pro senio-
ry. V budoucnu se chceme zaměřit 
na zvýšení bezpečnosti chodců 
v obci (chodníky), další potřebné na-

výšení kapacity školy a školky, včetně 
rozšíření služeb školní jídelny (2 jídla), 
vybudování kulturního sálu, vybudo-
vání kanalizace na Zlatém a Stříbrném 
kopci, spojovací lávky do této části 
a rozšíření volnočasového vybavení 
do okrajových částí obce.

Naši lidé VOLEBNÍ ČÍSLO 1

2 MGR. SABINA JONÁŠOVÁ ČIŽIKOVÁ,
UČITELKA, ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY

„Uznávám rodinné
hodnoty a tradice.“

SOUČASNÝ ZASTUPITEL

Jsem dlouho-
letým zaměst-
nancem obce 
Stráž nad Ni-
sou jako správ-
ce strážského 
hřbitova a hrob-
ník. 

Snažím se, aby místo posledního odpo-
činku našich nejbližších bylo vždy upra-
vené a čisté. 
Zastupitelem obce jsem již 8. rok a snažím 
se být platným členem týmu zastupitelů. 
Mám 3 děti a 1 vnučku. Mou velkou záli-
bou je cyklistika a lyžování.
Organizuji zájezdy pro seniory ve Stráži 

n. N., Čarodějnice, Dětský karneval a rád 
se zapojuji i do organizace dalších akcí 
určených pro všechny věkové kategorie. 

3 LUBOMÍR FARSKÝ, HROBNÍK

„Aktivní zapojení 
je důležité.“

SOUČASNÝ ZASTUPITEL

„Máme nápady a chuť je realizovat.“

inzerce.indd   2 31.08.2022   21:31:41
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Narodil jsem se ve Stráži nad Nisou, 
kam jsem chodil do jesliček, pak 
do mateřské a následně do základ-
ní školy. Od roku 1989 jsem členem 
dobrovolných hasičů Lites a také 

členem výjezdové jednotky dobrovolných hasičů ve Stráži. 
Zajímám se o vše kolem přírody, rád a se zájmem sportuji.

5

4
Bydlím ve Stráži nad Nisou více než 13 
let, v lokalitě Zlatý a Stříbrný kopec, 
která v současné době čelí novým 
výzvám díky plánované výstavbě. Je 
to jeden z důvodů, proč jsem se roz-

hodl aktivně vstoupit do dění v obci. Jsem zakládajícím členem 
a představitelem Spolku Kopečáci. Jsem člověk otevřený a vní-
mavý, s praxí v automobilovém průmyslu, který mne naučil, jak 
se chovat při vedení kolektivu a naslouchat potřebám okolí. 
Mám rád společnost lidí, děti a možnost sdílet své dovednosti 
a zkušenosti, proto vítám všechny veřejné akce pro lidi a i nadá-
le chci pomáhat s organizací. Jsem vodák a již několik let pořá-
dám vodácké tábory, kde jste všichni vítáni.

JAN PELANT, VEDOUCÍ MONTÁŽÍ

„Rád sdílím dovednosti 
a zkušenosti.“

VÁCLAV RADOSTNÝ, REKLAMAČNÍ TECHNIK

„Správné rozložení sil 
umožňuje dosažení cílů.“

SOUČASNÝ ZASTUPITEL

Od narození bydlím ve Stráži nad Ni-
sou, kde jsem navštěvovala mateřskou 
i základní školu. Mám zde rodinu, přá-

tele i známé, a proto bych ráda tlumočila potřeby rodin s dětmi, 
popřípadě potřeby sportovců v obci. Mezi mé zájmy patří rodi-
na, sport a příroda.
Z mého pohledu Stráž byla a vždy bude úžasným místem 
pro bydlení, sport i kulturní akce díky své vybavenosti, dostup-
nosti i nabízející se možnosti výletů.

6 JANA OBERREITEROVÁ, ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE

„Sport patří 
k mému životu.“

Do Stráže nad Nisou jsem se přistě-
hoval s rodinou v roce 2000, do čás-
ti Bělidlo. Okouzlila mě klidná lokalita 
plná zeleně, proto je mým zájmem po-
dílet se na zachování zeleně a čistoty 
v obci, a na vyčištění lesů v okolí obce. 
Podnikám v oblasti kominických slu-

žeb, takže mým zájmem je také čistota ovzduší.
Jelikož pracuji jako správce sportovního areálu, kterého jsem 
spolumajitel, mám rád sport (volejbal, jízdu na kole), chtěl bych 
se také zaměřit na tuto oblast a rozvíjet plochy a možnosti 
sportovního vyžití ke spokojenosti všech obyvatel obce.

7 RASTISLAV GONČÁR, PODNIKATEL
„Mým zájmem je zachování zeleně 

a čistoty v obci.“

Od roku 2003 bydlíme s rodinou 
ve Stráži nad Nisou. Obec jsme si za-
milovali, seznámili jsme se s množ-

stvím báječných lidí. Od začátku se spolu s dalšími snažíme 
zapojovat do života obce, kdy jsme pomáhali organizovat 
Dětské dny, Zálesácké závody, Čarodějnice a jiné akce do-
týkající se obce a jejích občanů. Chtěl bych, aby se lidem 
v obci dobře žilo a zlepšovala se situace obce a jejich ob-
čanů.

8 MGR. MICHAL VOGEL, ADVOKÁT

„Chtěl bych, aby se lidem 
v obci žilo dobře.“

Momentálně studuji na ekonomické 
fakultě a již čtvrtým rokem paralelně 
podnikám. 
Jsem silným zastáncem transpa-
rentního a zodpovědného jednání 
s rozvahou a s ohledem na potřeby 
občanů naší obce. Ke Stráži mám 
silnou vazbu, neboť mi od narození 

poskytuje domov, dala mi základní vzdělání a stále tu proží-
vám mnoho radostných okamžiků. Jakožto pravděpodobně 

nejmladší kandidát těchto voleb vnímám v dnešní dynamic-
ké době plné inovací důležitost zájmu mladých lidí o politiku 
a jsem přesvědčen, že naše obec má velký potenciál dlou-
hodobého růstu a rozkvětu do budoucna tak, aby se tu 
každý cítil dobře a nezaostávali jsme v kontextu novodo-
bých potřeb.

9 JIŘÍ IHNAŤO, STUDENT

„Jsem zastáncem transparentního 
a zodpovědného jednání.“

Naši lidé VOLEBNÍ ČÍSLO 1

inzerce.indd   3 31.08.2022   21:31:49
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Kandidátní listina: ODS
Milí Strážáci,

čtyři  roky uběhly  jako  voda  a jsou tu opět volby. 

Za celou dobu mého mandátu  místostarosty  jsem pomáhal našim občanů zpříjemnit  život v naší obci 
a dále ji připravit pro budoucnost.

Dovolím si tedy zrekapitulovat naše prosazené  a realizované nápady v předchozím volebním období.

1. Živý přenos  ze zasedání zastupitelstva 
2. Obnova multifunkčního hřiště v ulici Studánecká
3. Výstavba veřejného osvětlení pěšiny od vlakové zastávky do Majerovi ulice
4. Rekonstrukce drážního domku
5. Zpracovaní dokumentace pro obnovu sportoviště Dolní řadová
6. Vyřešení dopravní situace v okolí školy přechod a nový chodník 
7. Představení čtyř architektonických studií náměstí a obecního domu
8. Zahájit přípravy dopravní přípojky u kasína pro Zlatý kopec
9. Pořízení nové komunální techniky pro technický úsek
10. Ustanovení pravidel v užívání vlajky  a znaku obce
11. Zahájení  kroků  k pořízení elektronické úřední desky

co chystáme pro vás v novém volebním období ? 

Letos jsem pro vás postavil opravdu silný tým kandidátů složený z místních podnikatelů v oboru infor-
mačních technologií, služeb, stavebnictví, strojírenství a zemědělství.

V našem stabilním týmu dále máme nejen právníka či personalistku, ale také bankéře a bývalého pro-
fesionálního sportovce. 

Náš tým spolehlivě spolupracoval  při prosazování  a realizaci nápadů v předchozím volebním období.

Uvědomujeme si, že je zde obec pro občany a ne občané pro obec!
Uděláme vše proto,  aby se veřejné prostředky v obci  efektivně investovaly ke spokojenosti občanů 
a také se  zlepšily vzájemné vztahy lidí.

Srdečně vás zveme ve středu na společné předvolební setkání  dne 21.9.2022 
od 15:00- 19:00 hod na Bergerově náměstí .

Přijďte si s námi popovídat při malém občerstvení o tématech týkající se obce.

Těšíme  se na vás, 

Volební tým č.2   

Váš místostarosta, Radim Koutník   

VOLBY 2022
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Kandidátní listina: STrÁŽ SPOLU a pro všechny
Kandidátku STrÁŽ SPOLU a pro všechny sestavil 

stejnojmenný spolek. rádi bychom tak přispěli ke 
změně v komunikaci a ve správě naší obce. 

Toto období před volbami je specifické v tom, že 
je občan masírován různými volebními programy 
a plány. Znovu se objeví předvolební sliby a hesla. 
Najednou to vypadá, že i ti, co byli našimi zástupci 
v zastupitelstvu, procitli a znovu nám slibují to, co za 
předchozí roky nebyli schopni zařídit.

Nabídnout přehledný VOLEBNÍ PrOGrAM 
 je pro nás složité v tom, že bychom potřebovali vel-
ký prostor pro popis našich plánů. Pravděpodobně by 
je pak ani nikdo nečetl. Drobných problémů je plná 
obec a stále je co zlepšovat. Každá část obce potře-
buje něco specifického. I různé sociální skupiny se za-
jímají o jiné věci. Každého z nás prostě zajímá to, co 
se ho nejvíce dotýká. Zajímá se tak především o jeho 
okolí a potřeby jeho nejbližší rodiny. 

Podle lokalit se pokusím jen naznačit zlomek pro-
blémů, které bychom rádi řešili:

zlatý kopec potřebuje dořešit dopravní na-
pojení, plyn, kanalizaci, lávku, 
silnice, novou výstavbu, ale 
také dětské hřiště a lavičky. 
V centru obce je potřeba vy-
řešit nevyhovující parkování, ve-
řejnou dopravu, vzhled náměstí, 
bankomat, zázemí pro rodiny, 
opravy obecních bytů, jejichž vel-
ká část je prázdná. Dále je pak 
potřeba řešit úpravu a opravu sportovišť a dětských 
koutků, chodníky, přechody, osvětlení u nádraží a v 
tunýlku, ale také dořešit jednosměrku, křižovatku 
a zastávky pod zdravotním střediskem. Směrem k 
Nové Stráži jsou to schody a přímo v Nové Stráži 
je pak potřeba kompletně opravit a legalizovat hřiště, 
vybudovat lesopark a upravit dětské hřiště. Vhodné 
by bylo zlepšit způsob nakládání s BIO odpadem tak, 
aby více vyhovoval občanům.  V oblasti „u křížku“ pak 
řešit navrženou změnu územního plánu a s ní spojené 
komplikace v dopravě, ve škole a školce. Velikým a  
dlouho neřešeným problémem je lávka v Myslbeko-
vě ulici. Bělidlo potřebuje moderznizaci vodovodní 
sítě. V ulici Studánecká je nutné už konečně doře-
šit chodníky a odvodnění dešťové vody.

V sociální politice je potřeba zajistit 
více míst pro naše nejstarší, ale také 
více míst pro naše nejmenší ve škol-
ce a škole. Je smutné, když ti nejstarší 
musí na stáří opustit obec, kde vyrůs-
tali a využívat zařízení například v Liberci. 
Kultuře se v naší obci daří čím dál více. Rádi bychom 
pokračovali s provozem LETNÍHO KINA a s pořádáním 
dětských a zábavních akcí. Chceme více kulturního 
vyžití v obci, a to třeba i pořádáním tradičních jar-
marků, hudební produkce, workshopů apod. Chceme 
zavést pravidelné zájezdy do divadel a pořádat turi-
stické výlety. To vše podpořit kulturním přehledem 
tak, jak se o to snažíme již nyní, aby si občané mohli 
včas najít to své.

Významnou součástí kultury a vzdělávání je beze-
sporu knihovna, která by si v naší obci zasloužila 
lepší a větší prostory, aby mohla rozšířit počet knih a 
zároveň i své služby. Mohl by zde být prostor pro po-
sezení a setkávání a nemělo by chybět místo na před-

nášky a besedy.

V dopravě bychom rádi zavedli 
něco na způsob „senior taxi“. 
V případě, že se tato služba osvěd-
čí, je možné ji dále rozvíjet a rozši-
řovat.

… A takto můžeme pokračo-
vat ještě na dalších stránkách. Jedná se jen o zlomek 
toho, co je možné změnit k lepšímu. Je však důležité, 
aby nezůstalo jen u slov a přešlo se k činům a naleze-
ná řešení a nápady se začaly realizovat. 

To vše ale není o jednom člověku. Je to o všech ob-
čanech naší obce, ze všech jejích oblastí. Proto jsme 
naši kandidátku vybírali opravdu důkladně. Kromě ná-
roků na osobní kvality kandidátů bylo naším cílem vy-
brat takové zástupce, aby kandidátka STrÁŽ SPOLU a 
pro všechny zastupovala různé části obce. Kandidáti 
na naší kandidátce se tak doplňují a tvoří opravdový 
tým s širokým záběrem.

Budeme tak rádi, když nás podpoříte jako celek 
zvolením celé KANDIDÁTKY č. 4.

Vážíme si Vaší podpory v těchto volbách, DĚKUJEME!

cíl je ale jasný. chceme více komunikovat o tom, co je třeba zlep-
šit. chceme navržená řešení před jejich uvedením představit a vy-
světlit. Je potřeba vytvořit plán a ten začít naplňovat. Problémů je v 
naší obci dost a za poslední dobu jich více přibývá, než je jich vyřešeno. 
Prostor pro to něco zlepšit je obrovský a věříme, že při správné komu-
nikaci dokážeme SPOLU vytvořit lepší místo k životu PrO VŠEchNY.

Chceme se zasadit o větší přehlednost internetových stránek 
obce. Zřídit portál občana a další elektronické služby občanům při 
zachování možnosti vyřídit vše osobně v případě, že občan nepreferu-
je elektronickou komunikaci. Obecní úřad je služba občanům a měl 
by pomoci vyřídit veškerou nutnou agendu. 

Úřad je tu pro lidi a ne naopak!
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Ing. Iva rulcová, rozená Šťastná, 37 let, OBLAST – u pošty
Iva je technicky zaměřený člověk, který zastává koncepci v plánování a to s nadhledem a v souvislostech. Chtěla 
by přispět k vytvoření jasných plánů a dlouhodobých cílů pro zlepšování života v obci. Její dvě holčičky navštěvují 
základní školu ve Stráži nad Nisou. V rodičích a manželovi má silnou oporu. Iva je spoluzakladatelkou sdružení 
STRÁŽ SPOLU a pro všechny z.s. a součástí jeho vedení. Nechybí na žádné akci, kterou pořádáme a je vždy platným 
členem týmu. 

Štěpánka radostná, 50 let, OBLAST – jako doručovatel celá Stráž
Štěpa je energická a sportovně založená. Je zaměstnána jako doručovatel v naší obci a mimo to pracuje v dám-
ském fitness. Má ráda aktivní odpočinek, výlety a poznávání. Zajímá se o dění v obci a jako doručovatel má velký 
přehled o tom, jak to v obci chodí. Ráda by se zasadila o aktivní a rychlá řešení vzniklých problémů.

Lucie závacká, 45 let, OBLAST – Nová Stráž
Lucie je sportovcem tělem i duší. Se svou rodinou žije ve Stráži nad Nisou od roku 2008. Je trenérkou gymnastického 
aerobiku dětí, lektorkou Zumby pro děti i dospělé a pracuje na základní škole jako asistent pedagoga. Téměř vše-
chen svůj profesní i volný čas věnuje dětem. Ráda by se zasadila o zlepšení služeb a informovanosti spoluobčanů. 
Dále by ráda do naší obce vrátila společenský a kulturní život, aby zde lidé chtěli žít a nejen bydlet.

Daniel Landa, 28 let, OBLAST – paneláky a fotbalový klub
Dan je odchovanec místního fotbalového klubu TJ TESLA Stráž a dnes jako šéftrenér mládeže vrací klubu to, co od 
něho jako dítě získal. Bez jeho osoby by nebylo možné dále rozvíjet přípravku a žákovský tým našeho fotbalového 
klubu. Všechen volný čas věnuje trénování dětí a organizování zápasů a soustředění. Jako čerstvý otec se aktivně 
zajímá o zázemí pro naše nejmenší.  Rád by se zasloužil o podporu sportu a sportovních a dětských akcí. Chce 
přispět k lepšímu a aktivnímu žití v obci. 

Jaroslav Martinec, 62 let, OBLAST – směrem ke Kauflandu
Neznám v obci vitálnějšího a pohodovějšího důchodce. Je aktivním sportovcem a rád se věnuje vnoučatům. V 
našem týmu je to on, který nám pomáhá zasadit věci do souvislostí a do kontextu. Přispěje vždy dobrou radou a 
nápadem. Jarda je pro nás všechny vzorem toho, jak nakládat se svým volným časem a rád by se podílel na orga-
nizování výletů a zájezdů za kulturou.

Jan Bereščak, 39 let, OBLAST – centrum obce
Honza jako truhlář je velkým praktikem a pomocníkem, kde se dá. I přes svůj malý vzrůst je to velká osobnost. Je 
otcem třÍ malých dětí a chce se zasloužit o to, aby se tu jemu a jeho rodině dobře žilo. Jako dlouholetý člen SDH 
mnohokrát dokázal, že umí pomoci tam, kde je třeba. Je také členem střeleckého klubu. Jeho snahou je udržet 
tento klub a předat ho dalším generacím. Na vše má vždy jasný názor, který se snaží prosadit. Chtěl by se zasadit 
o podporu spolků a sdružení v obci.

roman Martin, 52 let, OBLAST – u zdravotního střediska
Roman dlouhá léta podniká v oboru izolatérství a klempířství. Má velký zájem o dění v obci. Díky technickému 
vzdělání a praxi jsou vždy jeho názory praktické a funkční. Má široký záběr. Aktivně sportuje a těší se z malého 
vnoučka. Je velkým strážským patriotem. Rád by přispěl ke změně ve způsobu vedení obce tak, aby vše mělo svou 
logiku, plán a praktický význam. 

Ing. Blanka zrníková, 44 let, OBLAST – řadovky
Blanka má díky svému zaměstnání ve společnosti Centrum pro regionální rozvoj České republiky velké a praktické 
zkušenosti z oblasti dotací a veřejnoprávních smluv. Je matkou dvou dětí, které navštěvují místní školu. Má velkou 
oporu ve svém manželovi, který je projektantem ve stavebním ateliéru. Blanka je komunikativní a společenská. 
Vždy ráda pomůže. Ráda by přispěla k většímu využití dotací a k lepšímu hospodaření obce. Zasadí se o otevřená 
výběrová řízení.

Ing. Lukáš Beneš, 44 let, OBLAST – centrum obce
Ještě při studiích VŠ v Praze postavil rodinný dům ve Stráži nad Nisou, kde pak i založil rodinu. Vy-
budoval první bezdrátový internet v obci. V letech 2010-2014 byl zastupitelem obce.  Devět let byl 
starostou SOKOLa Liberec. Dnes je učitel matematiky a informatiky na střední škole. Od roku 2017 
provozuje cukrárnu v obci. V roce 2018 zahájil provoz LETNÍhO KINA, které uskutečnilo již několik 
desítek promítání, a to i mimo obec. V posledních letech cukrárna slouží také jako infocentrum. Od 
roku 2019 provozuje komunikační portál prostraz.cz, kterému v roce 2021 přibyl tištěný časopis PrO 
STrÁŽ. Je jedním z prvních členů facebookové skupiny Strážáci nad Nisou, kde informuje o dění 
v obci. Uspořádáním petice se zasloužil o vybudování pěšiny u školy a zvýšení bezpečnosti. Svým 
článkem o snaze ukončit MhD v obci přispěl k jeho zachování. Zajímá se nejen o současné dění v 
obci, ale i o její historii. Je systematický, řeší věci s nadhledem a vytváří koncepce. Je inovátorem 
a průkopníkem v mnoha oblastech. Má dvě děti a skvělou ženu, která je mu velkou oporou při jeho 
činnostech.
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My všichni dobří

RODÁCI
VOLEBNÍ PROGRAM

Sdružení nezávislých kandidátů MY VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI

1. Odmítáme připojení obce Stráž nad 
Nisou k Liberci – my, rodáci, máme 
ještě v živé paměti, jak to vypadalo, 
když jsme byli „Liberec 26“ !!

2. Zajistíme zachování MHD.
3. Chceme prosadit pěší zónu na Ber-

gerově náměstí.
4. Prosadíme modernizaci bytů na 

náměstí včetně vybudování WC 
u bytů, které ho mají doposud 
na chodbě mimo bytovou jednotku.

5. Chceme dopracovat plán plynofika-
ce a kanalizace v oblasti „Zlatého 
kopce“.

6. Zasadíme se o zlepšení stavu 
veřejných komunikací v obci Stráž 
nad Nisou.

7. Celkově chceme zlepšit vzhled 
obce – příkladem jsou autobusové 
zastávky, propadlé chodníky ... .

8. Nechceme výstavbu nového 
obecního domu, nesouhlasíme s 
výstavbou a ani účelem využití no-
vého obecního domu, peníze bu-
dou lépe využity na obnovu obce a 
potřebné opravy všeho druhu. Stá-
vající úřad je ve velmi pěkném zre-
konstruovaném stavu.

9. Chceme lepší a přístupnější vzá-
jemnou komunikaci zástupců obce 
Stráž nad Nisou s jejími občany.

10. Zajistit vodovodní přípojku 
do osady Bělidlo.

11. Zajistit kontejnery na BIO odpad.
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Evžen Trnka 
Narodil jsem se ve Stráži nad Nisou rodičům Libuši a 

Evženovi. Spolu se sestrou Ivonou jsme vyrůstali tady v ro-
dinném domě v ulici Kateřinská.  Vystudoval jsem Obchod-
ní školu s nástavbou na vedoucího provozní jednotky. Pře-
vážnou část života jsem pracoval jako vedoucí restaurace. 
Od roku 1989 jsem vykonával funkci předsedy fotbalového 
oddílu SOKOL Tesla Stráž nad Nisou. Jsem organizátorem 
petiční akce za odtržení Stráže od Liberce –  rok 1990. Již 
můj táta se aktivně podílel na vedení naší obce jako mís-
tostarosta a tehdy zde probíhaly i svatební obřady a ze 
své funkce místostarosty měl tu milou povinnost oddávat. 
Jsem pamětníkem mnoha krásných událostí, památek a 
budov, které dnes již neslouží původnímu účelu. Rád bych 
zachoval ráz naší obce a obzvláště naše krásné náměstí 
plné zeleně. Není mi lhostejné, jak naše obec bude vypadat 
a jakým způsobem se naloží s obecními penězi a kdo o tom 
bude rozhodovat. 

Jaroslava hrubešová (roz. Brabencová)
Stráž nad Nisou je moje rodná obec a žiji zde již 47 let. Po 

vyučení jsem pracovala v obchodě se zaměřením na sklo a 
porcelán. Posléze jsem strávila 15 let prací v automobilo-
vém průmyslu. Od roku 2011 jsem byla na mateřské dovole-
né a poté následovalo období hledání nového zaměstnání 
a zároveň i nového směru v životě. Našla jsem si nové mís-
to jako pracovnice v sociálních službách pro osoby s dušev-
ními chorobami. Nyní působím jako asistent pedagoga ve 
zdejší škole. Záleží mi na naší obci a ráda bych se podílela 
na zachování jejího tradičního rázu a mojí snahou bude pře-
devším vybudovat zázemí našim strážským dětem k jejich 
budoucímu životu.

Jaroslava Peclová
Narodila jsem se ve Stráži, která je již dlouhá léta mým 

opravdovým domovem.
Po střední škole jsem nastoupila do zaměstnání ve Sklo-

exportu jako obchodní referent a podobnou funkci jsem 
dále vykonávala v Elitexu (Navetě) ve Stráži. Již 30 let však 
soukromě podnikám a dosud se věnuji obchodu, který je 
v podstatě mým celoživotním povoláním a vlastně mimo 
cestování i mým koníčkem.

Stráž se určitě změnila výstavbou nových rodinných 
domů a stala se atraktivní lokalitou pro bydlení, tomuto 
trendu však  již neodpovídá stávající občanská vybavenost.

Věřím, že všichni, kdo kandidují v těchto volbách za kte-
roukoliv stranu nebo sdružení chtějí, aby se v naší obci 
všem bez rozdílu věku žilo co nejlépe.

Petr Říha 
Narodil jsem se ve Stráži nad Nisou a bydlím na Zlatém 

kopci v rodinném domě.  Celý život pracuji jako zedník, 
jsem zaměstnán u stavební firmy. Jsem ženatý a mám dvě 
děti. Neměl jsem nikdy ambice v oblasti politiky, ale záleží 
mi na tom, jak se bude žít v naší obci nejen mě, ale i mým 
dětem a v budoucnu mým vnoučatům. Vidím zde problé-
my, obzvláště na Zlatém kopci, které dlouhodobě nejsou 
řešeny. Rád bych se proto zasadil o zlepšení dopravní situ-
ace u nás a především o vyřešení problémů s kanalizací na 
Zlatém kopci.

Jiří hlozák
Narodil jsem se v roce 1960 ve Stráži nad Nisou, bydlel 

jsem s rodiči v domku, který později musel ustoupit výstav-
bě zdejší silnice. V této době moji rodiče spolu s dalšími ob-
čany postavili svépomocí paneláky, kam jsme se přestěho-
vali.  Vyučil jsem se v roce 1978 u stavební firmy. Zaměstnán 
do roku 1991. Od tohoto roku jsem OSVČ. Mám rád přímé 
jednání a férovost. Rád bych přispěl svými technickými 
znalostmi a zkušenostmi.

Iveta Kubelková
Po ukončení studia na Obchodní škole jsem několik let 

pracovala jako vedoucí prodejny. Později jsme s manže-
lem Vaškem postavili ve Stráži nad Nisou dům a začali jsme 
podnikat v oblasti ubytování, což provozuji doposud. Vy-
chovali jsme společně dva syny. Stráž nad Nisou je mým 
domovem a chtěla bych se podílet na jejím rozvoji. Ráda 
bych se zasadila o větší podporu místních podnikatelů ze 
strany obce a o zachování „zelených ploch“ v obci.

Jaroslav Paidar
Narodil jsem se roku 1974 ve Stráži nad Nisou a žil jsem 

v rodinném domě v ulici Werichova. Později jsem se s ro-
dinou přestěhoval do bytu na náměstí, kde žiji doposud. 
Pracuji jako řidič.  Vychoval jsem ve Stráži nad Nisou dvě 
děti a právě kvůli nim považuji za důležité, kam naše obec v 
následujících letech bude směřovat a co nového se zde vy-
buduje a jakým způsobem bude změněn život v obci. Stráž 
nad Nisou je krásné místo pro život, zároveň však vidím, že 
je zde ještě velký prostor pro zlepšení a já doufám, že svou 
kandidaturou přispěji k tomuto zlepšení. 

Eva reslová
Je mi 60 let a od narození bydlím ve Stráži nad Nisou. S 

rodiči a sestrami jsme bydleli v rodinném domě v ulici Trak-
toristů. Po vyučení jsem pracovala jako vedoucí prodejny 
a od roku 2010 jsem pracovala u firmy Fischer na kontrole. 
Ve Stráži nad Nisou jsem s manželem Jirkou vychovala dvě 
děti. Stráž nad Nisou je mým domovem a záleží mi na tom, 
jak se bude rozvíjet a jak bude vypadat. Ráda bych se proto 
podílela na rozhodování o tom, zda se postaví obecní dům 
nebo opraví silnice a chodníky. 

hana hošková
Narodila jsem se ve Stráži nad Nisou a s rodiči jsme byd-

leli v domě naproti zdejšímu hřbitovu.  Po ukončení studia 
jsem pracovala u ZLT Chomutov.  Později jsem se přestě-
hovala do bytu na náměstí, kde žiji dodnes. Po mateřské 
dovolené v roce 1970 jsem nastoupila na poštu zde ve Strá-
ži nad Nisou, kde jsem pracovala jako vedoucí pošty až do 
důchodu v roce 2005. Od tohoto roku do roku 2014 jsem 
pracovala brigádně na poště Liberec 1. O dění v naší obci 
jsem se zajímala vždy, dlouhá léta jsem pomáhala při za-
jišťování voleb jako člen komise. Nyní bych ráda přispěla 
svými zkušenostmi k dalšímu rozvoji a zároveň k uchování 
tradic a historie naší obce. Věřím, že s pracovitostí, zdra-
vým selským rozumem a zkušenostmi starších a elánem 
mladých dokážeme mnohé.
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Za nezávislou Stráž
Jsme Nezávislí a chceme pokračovat v práci na dalším rozvoji života v naší obci.

V uplynulém období jste se mohli přesvědčit, že je naší prioritou zachování nezávislosti a samostatnosti 
obce, že plníme a realizujeme to, co jsme si stanovili jako hlavní úkoly a i přes nastalá omezení a 
překážky se nám povedlo mnoho věcí změnit k lepšímu. Dlouhodobě se nám daří:

• udržovat rozpočet obce v dobré kondici, dbát na průhledné financování a současně využívat 
možnost čerpání dotací

• dostatečně podporovat výdaje na školství, kulturu, sport a komunitní činnost
• otevřeně informovat o dění v obci a nadále chceme vylepšovat způsoby komunikace a zapojení 

občanů do rozhodování
• dlouhodobě pracovat na opravách obecního majetku, komunikací a zlepšování bezpečnosti 
• podporovat dohody a spolupráci s okolními obcemi a na základě vzájemné spolupráce získávat 

výhody pro naše občany

Nastavené úkoly a priority se nejlépe naplňují s lidmi, kteří jdou za stejným cílem a hledají způsob, jak k 
němu dojít.

Nabízíme zkušené, schopné a nezávislé kandidáty, které znáte z jejich dlouhodobé aktivní činnosti a 
podpory rozvoje naší obce. 

Máme mnoho nápadů, ale i rozpracovaných projektů – dovolte nám je dokončit a zrealizovat.
Tím i vy přispějete k dalšímu svobodnému rozvoji Stráže nad Nisou – obci v níž všichni nejen bydlíme, ale 
chceme tu mít i svůj domov.

Co se nám doposud povedlo
• zrekonstruovat a zmodernizovat veřejné osvětlení
• instalovat pro větší bezpečnost občanů na frekventovaná místa městský dohlížecí kamerový systém 
• zrekonstruovat uvolněné obecní byty
• odstranit černé skládky a postavit nová místa pro kontejnery na tříděný odpad
• provádět průběžně kvalitní úklid obce 
• postupně revitalizovat náměstí a jeho okolí
• inovovat a dovybavit dětská hřiště a sportoviště
• vybudovat nové workoutové hřiště pod školou
• rozšířit kapacitu mateřské školy o nové oddělení
• upravit školní zahrady pro bezpečný pobyt dětí
• zrekonstruovat podkroví hlavní budovy základní školy dle požadavků odpovídajícím potřebám výuky 
• zmodernizovat školní kuchyni
• rozšířit parkovací plochy u školy 
• obnovit vozové a technické zázemí pro údržbu obce
• uzavřít smlouvu o dílo na rekonstrukci lávky pro pěší v Myslbekově ulici
• pro větší bezpečnost provozu v ulici Studánecká a Kateřinská zajistit instalaci inteligentního ukazatele 

rychlosti
• zasmluvnit vyhotovení projektové dokumentace na odkanalizování, plynofikaci a rekonstrukci 

komunikací v lokalitě Zlatý kopec
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www.zanezavisloustraz.cz

Bohdan Kvapil Jiří ZvolánekDaniela Kysilková

Michala Široká Radek Novotný Libor Patrák

Drahomíra Křížová Jaroslava Zvolánková Miluše Hnyková

Volte číslo 6
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Politická

poř. příslušnost

číslo
1 Liebscherová Naděžda 43 ANO ekonomka, asistentka učitele
2 Pechal Vladimír 49 ANO disponent mezinárodní dopravy
3 Hložek Milan Mgr. 69 ANO učitel, důchodce
4 Šemberk Patrik 25 BEZPP živnostník v oboru stavebnictví
5 Červová Nikola 35 BEZPP manager prodejny
6 Martinec Jaroslav 39 BEZPP zahradní architekt
7 Slouka Richard 21 BEZPP disponent kamionové dopravy
8 Gürtler Tomáš 50 BEZPP operátor výroby
9 Liebscher Josef 47 ANO jednatel stavební společnosti

Kandidát

Povolání
příjmení, jméno, tituly věk

Kandidátní listina: ANO 2011

Před uzávěrkou tohoto čísla jsme od zástupce kandidátní listiny obdrželi následující vyjádření:

Vážený pane Beneši,
děkujeme za nabídku zveřejnění našeho volebního programu pro nadcházející komunální volby, kterou ale nevyužijeme.
O podobě prezentace našich plánů obyvatelům obce máme jinou představu a budeme využívat námi zvolené prostřed-
ky komunikace.
Jakékoli spojení naší kandidátky s Vaším soukromým bulletinem* považujeme za naprosto nevhodné a nežádoucí, tím 
spíše nyní před volbami.
V žádném případě si pak také nepřejeme, abyste  uměle vytvořil fejkovou programovou nabídku z kusých informací, 
které dohledáte na internetu. Spojení Vaší osoby coby lídra konkurenční kandidátky a vydavatele/šéfredaktora/novináře 
totiž nezaručuje jakoukoli objektivitu. Spolu s vědomím o tendenčně předkládaných příspěvcích taková varianta neský-
tá jistotu, že Vámi stvořená kompilace představí občanům to, co jim naše kandidátka hodlá nabídnout.
Díky za pochopení
Vladimír Pechal 
1. místopředseda Oblastního předsednictva Liberec 
člen Místní organizace Stráž nad Nisou 

*pozn. redakce: časopis PrO STrÁŽ je evidované periodikum u Ministerstva kultury pod značkou MK Čr E 24147 a podléhá usta-
novením zákona č. 46/2000 Sb. včetně distribuce povinných výtisků do desítek knihoven po celé republice. Nejedná se tak o sou-
kromou nebo firemní tiskovinu sloužící účelům vydavatele.

Malování je relax!
To je motto Ateliéru Ba-Ka-May Lenky Rajské k po-

vzbuzení nejen dětí, co rádi kreslí a malují, ale třeba i 
dospělých, kteří si přejí udělat si pro sebe a své koníč-
ky trochu času a využijí některý z kurzů a kroužků ate-
liéru.  Malujeme pro radost, ale také nechybí kvalitní 
příprava na talentové zkoušky. Nově se ateliér nachá-
zí blízko Stráže nad Nisou.

Ateliér Ba-Ka-May je pohodové místo, kde v klidném 
prostředí malují a tvoří různé věkové kategorie, a to 
třeba i společně! Můžeme se tak navzájem inspirovat 
a podporovat v radosti z výtvarné činnosti. Žádné sou-
těžení, jen rozvoj dovedností klasických i moderních 
malířských technik a směrů na pohodu a individuálně, 
podle Vašeho přání. 

Inspiraci najdete ve FOTO-VIDEO galerii: 
www.bakamay.webnode.cz

Pohodu a relax přeje 
Lenka rajská – Ateliér Ba-Ka-May
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reakce čtenářů
Dobrý den p.Beneši,
Po přečtení posledního čísla mám hned dva podněty.

Na oblíbené procházkové trase Bělidlo, Studánecká, 
Traktoristů zcela chybí jakákoliv lavička, kterou by mohli 
využít senioři, matky s kočárky či ostatní. Je zde řada míst s 
příjemným výhledem do zeleně a do kraje, které si lavičku 
zaslouží.

Druhým podnětem je přidání dětské houpačky na dět-
ské hřiště v ulici V kopečkách, kde jsou v současnosti atrak-
ce pro spíše pro větší děti.

S pozdravem J.Dlouhý

Již delší dobu se mluví o stavbě nového obecního úřadu. 
Celou dobu se zamýšlíme nad tím, jestli nový úřad potřebu-
jeme, hlavně teď, kdy byl stávající objekt rekonstruován a 
vybaven novým nábytkem. To jistě nebyla levná záležitost. 
Proto jsme proti. Další otázkou je sál. Potřebuje obec velký 
sál? Aby byl jednou ročně využit na hasičský ples, jednou 
na zahrádkářskou sešlost. Sejde se tolik lidí? Obec by měla 
tyto peníze využít účelněji. Chybí parkovací místa, za chvíli 
budou chybět místa ve školce a škole. Dál chybí chodníky 
pro větší bezpečnost chodců, hlavně dětí. Chybí hřiště vol-

ně přístupné odpoledne, kde by si mohli kluci zahrát fotbal 
a podobně. Cvičiště proti Fibingerum, je sice hezké, ale vel-
mi málo využívané. 

Dále se nám nelíbí úprava náměstí, hlavně květinová výz-
doba. Když jezdíme po naší vlasti, vidíme jak jiné obce mají 
svá centra upravená, bohatě osázená květinami o které se 
dobře starají. Copak zastupitelé nikam nejezdí? Vždyť to 
musí také vidět. V obci máme zahradnickou firmu (p. Bru-
na), určitě při dobře napsané smlouvě, by se zaměstnanci 
o náměstí dobře postarali. 

Je toho jistě ještě mnoho, co by zkrášlilo a usnadnilo 
život obyvatelům naší obce. I naši staří by uvítali aby svůj 
život důstojně dožili mezi námi a nemuseli hledat nový do-
mov  mimo obec. Je toho ještě hodně k zamyšlení aby se 
život v obci zlepšil. 

Jiří a Ivanka Šťastný

Za zaslené reakce moc děkuji a těším se na další. 

Ing. Lukáš Beneš

co Vás čeká v květince na náměstí?

Podzimní sadba:
• Chryzantémy 
• Vřesy
• Traviny 
• Konifery 
• Okrasné kapusty 
• Čarovějníky 
• Drátovce 
• ... a další 

Podzimní dekorace:
• Nádherné sušinové věnce na dveře, 

vrata nebo stoly 
• Osazování truhlíků
• Keramické dýně 
• Spousta a spousta originální,  ruční 

keramiky 
• ... a další 

V nové várce zboží::
• Keramika  
• Lampy
• Svíčky
• Pečené čaje  
• Medovinky
• Vino
• Čokolády
A nesmím zapomenout na řezané květy,  které pro Vás na-
kupuji a snažím se, aby byli na Váš stůl vždy čerstvé. 
Hrnkové rostliny a palmy vždy v dobré kondici za super 
kačky...

Lucie Palátová 
Strážské květiny 
Bergerovo na. 30 
Stráž nad Nisou
46303
Tel.: 774954174
Facebook: Strážské květiny,  Lucie Krňáková Palátová 
Instagram: strazskekvetiny

STrÁŽSKé KVĚTINY A PŘIPrAVA NA PODzIM 

REAKCE



září 2022PRO STRÁŽ

16

POzVÁNKA - úKLID

PrO STrÁŽ je periodický tisk pro obyvatele Stráže nad Nisou, vychází 6x do roka, vydání Stráž nad Nisou,  
číslo 3/2022 ze dne 09.09. 2022. MK ČR E  24147. Vydává Ing. Lukáš Beneš IČ 65628233, Polní 285, 463 03 Stráž 
nad Nisou. Uzávěrka příštího čísla bude 21. 10. 2022. Příspěvky prosím zasílejte do tohoto termínu na adresu  
pisu@prostraz.cz Více informací a další články naleznete na adrese www.prostraz.cz

 

•  

Ukliďme 

STRÁŽ NAD NISOU 

18. září 2022 
Sejdeme se v 10 hodin 

před cukrárnou 
Pytle a rukavice zajištěny, 

nezapomeňte na pevnou obuv! 

Lukáš Beneš 
739 454 716 

více informací na www.strazspolu.cz


