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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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