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Obecní a senátní volby
Volby do zastupitelstev obcí a doplňovací
volby do Senátu se konají v pátek 5. října od
14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14
hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu
se uskuteční 12. a 13. října 2018 ve stejných
časech.
Do místního obecního zastupitelstva mohou
volit občané České republiky, kteří mají v
příslušné obci trvalé bydliště a alespoň druhý
den voleb jim bude 18 let. Volit mohou i občané
členského státu Evropské unie s trvalým nebo
přechodným pobytem v příslušné obci, kteří
požádali o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů.
V senátních volbách může volit občan
České republiky, který nejpozději druhý den
voleb oslaví 18. narozeniny. Stejné je to i u
případného druhého kola voleb.
Volič po příchodu do volební místnosti musí
prokázat volební komisi svou totožnost a
občanství České republiky. To lze provést
platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem. Volič, který je občanem jiného státu
Evropské unie, se prokáže Průkazem o
povolení k trvalému pobytu nebo Potvrzením
o přechodném pobytu, popřípadě cestovním
dokladem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství, nebude moci hlasovat.
Po prokázání totožnosti obdrží volič pro
obecní volby prázdnou šedou úřední obálku
s razítkem.
V případě, že se v daném obvodu volí i do
Senátu, dostane volič od komise prázdnou
žlutou úřední obálku opatřenou příslušným
razítkem.
Ve volební místnosti bude na viditelném
místě pro obecní i senátní volby vyvěšen
vzor hlasovacího lístku, prohlášení kandidáta
o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o
odvolání kandidáta, pokud byla doručena do
48 hodin před zahájením voleb. Při sčítání se k
hlasům odevzdaným pro takového kandidáta
nepřihlíží.
Hlasovací lístek pro obecní volby se oproti
jiným volbám může lišit, může být totiž vytištěn
oboustranně. V záhlaví každého hlasovacího
lístku je uveden název obce a počet členů
zastupitelstva, který má být zvolen. Na konci
textu je razítko příslušného obecního úřadu.
Volič může vybírat politickou stranu, politické
hnutí, jejich koalice nebo sdružení politických
stran nebo politických hnutí a nezávislých
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kandidátů, individuálně kandidující nezávislé
kandidáty nebo sdružení nezávislých kandidátů.
Údaj o členství jednotlivých kandidátů v
politických stranách nebo politických hnutích
je na hlasovacím lístku uveden zkratkou. U
stran, u kterých byl při registraci vyškrtnut
kandidát, zůstává na hlasovacím lístku jeho
pořadové číslo neobsazené.
V případě poškození nebo ztráty hlasovacího
lístku, může volič ve volební místnosti požádat
okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Hlasovací lístky pro senátní volby jsou vytištěny
pro každého kandidáta samostatně, mají
razítko pověřeného obecního úřadu. V případě
poškození nebo ztráty může volič požádat
komisi o vydání nové sady hlasovacích lístků.
Po obdržení úřední obálky, případně
hlasovacího lístku, se musí volič odebrat do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Tam může v obecních volbách hlasovací lístek
upravit jedním ze třech způsobů:
1. Může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tak dává hlas kandidátům této
strany v pořadí podle hlasovacího lístku a v počtu,
který má být v obci zvolen.
2. Nebo může označit v rámečcích před jmény
kandidátů křížkem toho, pro kterého hlasuje, a
to z kterékoli volební strany.
Nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva má být zvoleno – v naší obci je
voleno 15 zastupitelů.
3. Kromě toho lze oba předchozí způsoby
zkombinovat. Tedy, lze označit křížkem jednu
volební stranu i dát křížky před jména kandidátů
z ostatních stran. Volič tak dává hlas jednotlivě
označeným kandidátům a z označené volební
strany pak kandidátům podle pořadí na
hlasovacím lístku a pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených zastupitelů.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé
úřední obálky, určené pro volby do obecních
zastupitelstev.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani
volební stranu, ani žádného kandidáta, lístek
nevloží do úřední obálky, přetrhne ho nebo
vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků
do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Při senátních volbách vloží volič za plentou do
žluté obálky jeden hlasovací lístek kandidáta,
pro kterého hlasuje. Lístek se nijak neupravuje.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit
hlasovací lístek, může být za plentou i jiný volič,
ne však člen volební komise, a lístek za něho
upravit a vložit do obálky, popřípadě i obálku
vložit do volební schránky.
Volič hlasuje tak, že obálku s hlasovacím lístkem
vloží před volební komisí do volební urny.

Hlasování mimo
volební místnost
Volič může ze závažných důvodů požádat
obecní úřad a ve dnech voleb pak volební
komisi o hlasování mimo volební místnost.
Komise pak k němu vyšle své členy s přenosnou
volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky.
V obecních volbách je možné hlasovat jen
v obci, kde má volič trvalé bydliště. Není tak
možné hlasovat na zastupitelských úřadech
či konzulátech. Pro obecní volby se nevydávají
voličské průkazy.
V případě senátních voleb je možné využít
voličský průkaz pro hlasování i mimo trvalé
bydliště. Hlasovat lze ale pouze ve dnech
voleb na území České republiky a pouze v
obvodech, kde byly volby vyhlášeny. Písemnou
žádost o vydání voličského průkazu s úředně
ověřeným podpisem voliče nebo elektronickou
prostřednictvím datové schránky musíte podat
nejpozději v pátek 28. září. Lhůta pro osobní
žádost o vydání voličského průkazu končí ve
středu 3. října.
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Sdruž e ní n e z áv i s lýc h k a nd i d átů

snk - mop Mladí pro Obec Pěnčín
DOBŘE F UNG U J ÍCÍ OBEC J E ZÁKLADEM P RO JEJÍ
ROZV O J A P R O S POKOJ ENÝ ŽIVOT OB ČANŮ

Volební program:

Před vytvořením kandidátky jsme uvažovali i o názvu našeho sdružení, nakonec jsme se ještě
rozhodli ponechat si v názvu mladí, i když jsme opět o čtyři roky „vyzráli“ a průměrný věk
kandidátů je nyní 33,3 let.

1.

Řádné hospodaření s finančními
prostředky obce a jejich účelné
vynakládání na rozvoj a údržbu
obce Pěnčín

Vaše hlasy nám v minulém období umožnily, abychom se podíleli na vedení obce. Již víme, že
nemá cenu slibovat velké věci, ale že obec nejprve musí dobře fungovat, dokázat se starat o
svůj majetek a mít finance na jeho údržbu a vlastní fungování, proto jsme se rozhodli, že ani v
předvolebním čase nebudeme slibovat nesplnitelné, ale spíše ukážeme vizi, jak chceme vytvořit
ještě lépe fungující obecní stroj. Myslíme, že není v předvolebním zpravodaji těžké slibovat věci
jako obcí regulovaná cena piva a další krásné, ale již z principu nemožné věci. Mnohem složitější
je dodržet nízké cíle, které ovšem zvednou obec a spokojenost jejich obyvatel se životem v ní.

2.

Pokračovat v celoplošných
opravách komunikací ve
vlastnictví obce, minimálně
jedna ročně

3.

Minulý volební program se skládal ze sedmi bodů a všechny jsme splnili, až na vybudování
multifunkčního hřiště, kde již je alespoň vydané územní rozhodnutí. Abychom se ale nekoukali
dozadu, ale spíše do budoucnosti, opět jsme si vytyčili 7 bodů, které chceme ctít další čtyři
roky. Jedná se zároveň i o náš volební program. Osmým, dlouhodobým bodem je dokončit
projektovou dokumentaci multifunkčního hřiště a zajistit financování jeho výstavby.

Rozšířit údržbu obecních
pozemků, především údržba
starých cest pro pěší, které jsou
v majetku obce

4.

Vyhledávání a následné možné
čerpání vhodných dotačních
titulů EU, České republiky
a Libereckého kraje, které
přispějí k rozvoji obce s nízkou
finanční spoluúčastí

5.

Oprava požární nádrže v Huti
(koupaliště) včetně filtrace
a zajištění dostatku vody

6.

Nadále podporovat sportovní
a kulturní akce v obci a aktivní
činnost dobrovolných spolků

7.

Efektivní a smysluplné využití
Kittelova domu po jeho dostavbě

Hlavním bodem našeho volebního programu je rozšířit údržbu veřejné zeleně, především
starých cest, které dnes využívají především místní na procházky nebo ke zkrácení cesty. Tento
bod nebude jednoduchý, bude vyžadovat širokou podporu, protože bude nutné přijmout další
zaměstnance obce a pořídit odpovídající techniku, která již nyní obci chybí. Včetně zajištění
míst na její parkování. Půjde o postupný proces i s ohledem na finanční možnosti obce.
Neméně pro nás důležitým bodem je dále opravovat místní komunikace. Když budeme pokračovat
v nastoleném tempu, při předpokládamé životnosti 20 let, dokážeme udržet cesty v dobrém
technickém stavu. Nadále hodláme spolupracovat s Libereckým krajem na přípravách oprav
krajských silnic. Za čtyři roky se připravily projekty opravy silnic přes Huť, Dolní Černou Studnici,
Jistebsko – Skuhrov a Krásnou – Maršovice. Některé z nich se budou realizovat již přístí rok.
Doufáme, že jsme Vás i v tomto krátkém článku přesvědčili, že i mladí mohou být schopní
a mít vlastní vizi rozvoje obce, která stojí na pevných základech a jednoduchém přístupu k
hospodaření s veřejnými prostředky. Chceme, aby Obec Pěnčín byla dobrým partnerem pro
Vás, aby Vám vycházela vstříc a řešila Vaše každodenní problémy. Pokud se chcete dozvědět
více o našem programu, na něco se zeptat, či něco vysvětlit nebo navrhnout, přidejte si nás
na facebooku: https://www.facebook.com/snkmop

k ANDIDÁTKA:
1

Matějček Ivan Mgr.

32

NK

BEZPP

místostarosta

Bratříkov

2

Palová Zdeňka Mgr.

39

NK

BEZPP

středoškolská učitelka

Huť

3

Kotyza Tomáš Ing.

33

NK

BEZPP

stavbyvedoucí

Bratříkov

4

Matějček Jan Ing.

30

NK

BEZPP

manažer marketingu

Bratříkov

5

Stránský Tomáš

32

NK

BEZPP

grafik

Alšovice

6

Halamová Miluše Mgr.

63

NK

BEZPP

ředitelka ZŠ

Alšovice

7

Votoček Tomáš

19

NK

BEZPP

student

Huť

8

Pospíšil David Mgr.

28

NK

BEZPP

středoškolský učitel

Alšovice

9

Nikodýmová Petra

22

NK

BEZPP

operátorka výroby

Jistebsko

10

Halama Jan Ing.

40

NK

BEZPP

softwarový inženýr

Krásná

11

Lang Miroslav

31

NK

BEZPP

strojař

Pěnčín

12

Chlum Lukáš

38

NK

BEZPP

řidič

Bratříkov

13

Ziegler Milan

31

NK

BEZPP

informatik

Alšovice

14

Dubský Karel

28

NK

BEZPP

měrový technik

Bratříkov

15

Paldus Lukáš Bc.

33

NK

BEZPP

jednatel

Alšovice

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
OBCE PĚNČÍN
Vážení voliči, než se rozhodnete, komu dáte v komunálních volbách 2018 Váš hlas,
tak nám dovolte poskytnout Vám stručné informace o našem sdružení a také několik
zásadních informací o volebním programu.
Naše „Sdružení“ je složeno z občanů Obce Pěnčín, z nichž někteří už v zastupitelstvu
dobře pracovali ve volebních obdobích od roku 2010 do 2018.
Jsme sdružení nezávislých kandidátů se zdravým selským rozumem. Podle nás by
měla obec - stejně jako každá rozumná rodina - rozvíjet tvůrčí aktivity svých členů
(občanů), hospodařit bez dluhů a celkově dbát o to, aby prostředí, ve kterém žijeme,
bylo všeobecně považováno za úrodnou půdu pro lidské bytí.
Snažíme se zapojit nové aktivní občany z naší rozlehlé obce, kteří dokáží uplatnit
své schopnosti jak ve veřejném životě, tak aktivně pracují v dobrovolných spolcích
a organizacích a mají zájem o dění v obci, což bude pro nás všechny určitě velkým
přínosem.
Máme výhodu, že náš volební program není diktován žádnou politickou stranou. Sami
dobře víme, co je potřeba v naší obci realizovat, do čeho investovat, a proto můžeme
navázat na rozdělané projekty a v těchto pokračovat do jejich dokončení a samozřejmě
pracovat na projektech nových. Máme v plánu co nejvíce spolupracovat s Vámi občany,
vyslechnout Vaše požadavky a návrhy a tyto pak dle možností postupně zrealizovat.
To je ovšem na každém z Vás, zda nás ve volbách svým hlasem podpoříte a tím nám
umožníte vykonávat velice náročnou a zodpovědnou práci člena zastupitelstva pro
obec Pěnčín.

1.

Ing. Zdeněk Bouda, Huť

2.

Karel Daníček, Alšovice

3.

Luděk Hlavatý, Alšovice

4.

Michal Bernat, Huť

5.

Pavel Šourek, Pěnčín

6.

Vladimíra Paldusová, Pěnčín

7.

Ing. Jiří Suchý, Alšovice

8.

Mgr. Radim Brožek, Alšovice

9.

Ludmila Fidlerová, Jistebsko

ekonom

výzkumný pracovník

OSVČ, zastupitel a předseda
kontrolního výboru obce
OSVČ, zastupitel obce

OSVČ, zastupitel a člen finančního
výboru obce
starostka obce

OSVČ, člen finančního výboru obce
obchodní manažer, člen finančního
výboru obce
úřednice ve státní správě

10. Hana Pešková, Alšovice
ředitelka MŠ

11. Pavel Pošivač, Alšovice
OSVČ

12. Zuzana Pfeiferová, Pěnčín
Mistrová v bižuterní výrobě

13. Lenka Lejsková, Alšovice
zdravotní sestra

14. Romana Fabiánová, Alšovice
zaměstnanec ve výrobě
skleněné bižuterie

15. Václav Rychtář, Huť
OSVČ

VOLEBNÍ PROGRAM
1 . Z ajistit c elkový rozvoj ob ce

- komunikovat s majiteli neudržovaných a rozpadlých objektů

- pokračovat v celoplošných rekonstrukcích místních komunikací

- zdokonalovat třídění odpadu v obci a tím ulehčit třídění
občanům

- provést postupnou rekonstrukci veřejného osvětlení

- nákup nové techniky na údržbu zeleně a úklidu v obci

- zahájit projekční činnost na možné odkanalizování obce v souladu
s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje Liberec
(PRVKÚK)

- spolupracovat s úřadem práce a využívat uplatnění
nezaměstnaných občanů na letní i zimní údržbu v obci

- pokračovat v údržbě a rekonstrukci autobusových čekáren
- nadále vylepšovat centra jednotlivých částí obce
- naplánovat postupnou rekonstrukci obecních domů, včetně
bytových

4. S por t , š kol s t v í a kul t ur a obce
- zrealizovat přístavbu ZŠ Pěnčín

- dokončit výstavbu Kittelova domu na Krásné

- spolupracovat s vedením MŠ a ZŠ a společně zajišťovat i
mimoškolní aktivity, včetně modernizace

- řešit rekonstrukci koupaliště a návsi v Huti

- finančně podporovat aktivní spolky v obci

- řešit rekonstrukci budovy obecního úřadu nebo výstavbu nového
úřadu, který bude na odpovídající úrovni

- dokončit projekt multifunkčního hřiště na Pěnčíně a zajistit
finanční prostředky na jeho realizaci

- pokračovat v přípravě projektu na plynofikaci v obci

- podporovat výstavbu nových dětských hřišť
- zajišťovat chod knihoven včetně jejich modernizace

2 . B e z pečn ost v ob ci
- pokračovat s přípravou výstavby chodníků
- řešit bezpečnost dětí i občanů (chodníky, přechody)
- spolupracovat s policií ČR

3 . Ž i votn í pr ostře d í v ob ci
- udržovat a rozšiřovat veřejnou zeleň v obci, včetně spolupráce s
majiteli neudržovaných pozemků

- podporovat kulturní akce v obci

5. I nfor mov a nos t obča nů
- zajišťovat vydávání obecního zpravodaje
- zdokonalovat webové stránky obce a uveřejňovat důležité
informace, vyhlášky a ostatní dokumenty
- vypracovat návrh na zlepšení komunikace s občany a jejich
zapojení do chodu obce

Občanská demokratická strana
Pojďme do toho společně
Dámy a pánové, občané Pěnčínska, blíží se komunální volby a Vy rozhodnete, jakým směrem se bude obec po další čtyři
roky ubírat. Byl jsem vyzván, abych do letošních voleb vstoupil jako lídr kandidátky ODS. Po důkladném uvážení jsem
se rozhodl tuto výzvu přijmout. A tak tedy stojím před Vámi spolu se čtrnácti kvalitními kandidáty a ucházíme se o Vaše
hlasy ve volbách. Ucházíme se o možnost změny, po osmi letech v opozici máme jasnou představu o tom, jak naší obec
řídit, rozvíjet a také víme, v čem pokračovat nechceme. My chceme, aby Pěnčín byl zase obcí, kde se dobře žije všem,
jsme tu pro ty z Vás, co si myslí, že změna je více než potřebná. My jsme připraveni tyto změny uskutečnit. Velmi dobře
známe problémy obce, ať už rázu organizačního, správního nebo sociálního. Jsme připraveni a schopni je řešit rychle,
efektivně a razantně. Jsme odhodláni připravit takový rozpočet obce, který rozhodně bude odpovídat potřebám občanů
všech částí obce a z něhož nepadne jediná koruna zbytečně. Rádi budeme spolupracovat se všemi, kdo se aktivně věnují veřejnému životu obce. Pojďme společně vrátit naší obci důstojnost, obecné povědomí v rámci kraje a občanskou
hrdost. Dejte nám svůj hlas, dejte nám šanci změnit obec k lepšímu!
Luboš Kundera

Volební program
Komunikace a informovanost
 Budeme prosazovat lepší
komunikaci s občany, zlepšíme
informovanost o chodu a dění
v obci – obnova veřejných debat
v jednotlivých částech obce,
častější obecní zpravodaj, sociální
sítě. Stojíme o to, aby ve všech
částech obce vznikly osadní
výbory, prostřednictvím kterých
budeme dle návrhů občanů
plánovat rozvoj všech částí obce.

Správa obce
 Zajistíme důstojnost a soukromí
při jednáních občanů na úřadě.
Poskytneme občanům vstřícný,
slušný a efektivní přístup. Obec
nemůže zajistit občanům řešení
jejich osobních problémů, ale
může jim pomáhat. Lidé musí
vědět, že v obci mají oporu.

Školství
 Budeme podporovat
kvalitní a ekonomický chod
základní a mateřské školy.
 Kapacitně zajistíme dostupnost
školy, školky a školní družiny
pro všechny zájemce z obce.
 Připravíme a zrealizujeme
víceúčelové hřiště na Pěnčíně.

Sociální oblast
 Musíme více pozornosti věnovat
seniorům, přihlížet k jejich
potřebám a slyšet jejich názory,
zlepšovat jejich společenské
postavení. Jsou nám známy
nemalé problémy v DPS Alšovice,
jsme připraveni situaci rychle
a efektivně řešit. Rozhodně je
na místě vést diskuzi o dalším
domě s fungující pečovatelskou
službou. Chceme, aby občané

v seniorském věku, kteří péči
potřebují, nemuseli odcházet
z obce, chceme, aby mohli bydlet
i nadále u nás – ve své obci.

Bytový fond
 Neprodleně začneme
modernizovat a rekonstruovat
obecní bytový fond. Je třeba
diskutovat o maximální
využitelnosti bytového fondu
a jasně a srozumitelně určit
pravidla užívání jak bytů,
tak společných prostor
bytových domů.

Investice v obci
 Zajistíme řádné provedení
a dokončení započatých
investičních akcí, na které
byla poskytnuta dotace.

Životní prostředí
 Zlepšíme nakládání s odpady,
jejich třídění a likvidaci. Zasadíme
se o soběstačnost obce v odvozu
velkoobjemových odpadů
a dohled nad sběrnými místy.
 Vrátíme se k odkanalizování
obce, zejména Alšovic, kde
jsou největší problémy.

Dopravní bezpečnost
 Zasadíme se o zlepšení
bezpečnosti obyvatel
– chodců, v obci.

Komunální údržba
 Rozšíříme technické a kapacitní
vybavení obce pro letní
a doplňující zimní údržbu a údržbu
zeleně. Obec musí být schopna
pokrýt základní údržbu obecních
ploch a budov vlastní kapacitou.

Turistický ruch a propagace
 Chceme budovat rozvoj kvalitního
turistického a rekreačního
potenciálu obce. Spoluprací
s Výletním areálem, Kittelovskem
a farností na Krásné budeme
usilovat o zatraktivnění Pěnčínska
pro turisty. Je třeba podpořit
občany a podnikatele, kteří
se chtějí zapojit do služeb pro
turistiku. Musí se v této oblasti
více využívat ohromného
potenciálu Kittelovska i samotného
položení naší obce, ze které
je blízko do Krkonoš, Českého
ráje i vlastních Jizerských hor.

Spolková činnost
 Budeme aktivně podporovat
činnost všech spolků v obci, které
jsou hlavní silou společenského,
kulturního a občanského
dění a života v obci.

Kandidáti ODS pro volby
do zastupitelstva
obce Pěnčín 2018
 Luboš Kundera, 54 let, ODS
 Richard Hübel, 52 let, ODS
 Mgr. Monika Špidlenová, 39 let, NK
 Jaroslav Strnad, 52 let, ODS
 Jan Krupka, 30 let, NK
 Richard Paldus, 52 let, NK
 Magdalena Pěkná, 40 let, NK
 Ing. Karel Zasche, 57 let, NK
 Pavel Paldus, 66 let, NK
 Marie Halodová, 62 let, NK
 Josef Klinger, 63 let, NK
 MUDr. Jarmila Lejsková, 72 let, NK
 Jaroslav Meisner, 42 let, NK
 Tomáš Bittersmann, 30 let, NK
 Jaromír Dotřel, 58 let, NK
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Změna volební
místnosti
pro Jistebsko, Krásná
a Dolní Černá Studnice

Sídla volebních okrsků Pěnčína
Okrsek č. 1 – Alšovice, volební místnost je v knihovně v 1. poschodí objektu Alšovice čp. 13,
pro všechny voliče s trvalým pobytem v Alšovicích
Okrsek č. 2 – Bratříkov, volební místnost je v knihovně v přízemí objektu Bratříkov čp. 67, pro
všechny voliče s trvalým pobytem v Bratříkově
Okrsek č. 3 – Huť, volební místnost je v 1. podzemním podlaží v malé zasedací místnosti
hasičské zbrojnice v objektu Huť čp. 200, pro všechny voliče s trvalým pobytem v Huti a Pěnčíně
Okrsek č. 4 – Jistebsko, volební místnost se nově nachází v knihovně v přízemí v objektu
Krásná čp. 33, pro všechny voliče s trvalým pobytem v Jistebsku, Krásné a Dolní Černé Studnici

Volební místnost se nově nachází
v knihovně v přízemí v objektu
Krásná čp. 33
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