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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.
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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.“
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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.“
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