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2011
zána

na účet

č,

3055103/0300

- smlouvu o dno
TX 40/2011 pro zajištění provozu a údržby světelně signalizačního zařízení na Studánecké ulici.
č,

- smlouvu o dílo Č. TSMU128/10
komunikací.

pro zajištění zimní údržby místních

- vzalo na vědomí zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole v ZŠ
a MŠ Stráž nad Nisou, p.O. dne 7.10.2010, kterou nebyly shledány
nedostatky.
- jmenovalo za zřizovatele člena Školské rady při Základní škole
a Mateřské škole Stráž nad Nisou, příspěvková
organizace, jímž
po předložených návrzích se stal p. Ing. Lukáš Beneš
- schválilo vyrovnaný rozpočet obce na rok 2011 s příjmy a výdaji ve
výši =18.096.000,- Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty investice ve výši
=450.000,- Kč a opravy ve výši =3.098.000,- Kč.
Zastupitelstvo
2010 a lednu,

obce
únoru

na zasedáních
v listopadu,
2011 projednalo
a schválilo:

- převod finančních prostředků na provoz školy pro rok 2011 ve
výši =2 mil. Kč na účet organizace

prosinci

- návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2011 s příjmy a výdaji ve výši =18.096.000,Kč a V rozpočtu jsou zahrnuty investice ve výši =450.000,- Kč a opravy ve výši =3.098.000,- Kč.lnvestičnf akce do rozpočtu obce na rok 2011 CELKEM

0,45 mil. Kc

1)

Bytový fond - investice

0,2 mil. Kč

2)

investice

zS

0,1 mil. Kč

3)

Investice

školní jídelna

0,05 mil. Kč

4)

Územní plánování

0,1 mil. Kč

Opravy a udržování do rozpnčtu obce na rok 2011 CELKEM 3,098 mil. Kč
1)

Škola

0,2

mil.Kč

2)

Bytový fond, obecní dům, hřbitov, vzhled obce

0,65

mil.Kč

3)

Oprava komunikací "Pod Strání"

- plnění rozpočtu
vých kapitolách

Plnění

rozpočtu

Pfrjmy:
z toho:

Daně

Ostatní příjmy
Výdaje

2,248 mil.Kč

obce za období

I.-X. měsíce

s těmito hlavními

skutečnostmi:

Ročnr plán
po změnách

2010 v jednotli-

Skutečnost

18.391.000,

-

19.318.461

-

1.-

X.

%

18.545.522,61

96,00

12.500.000,-

12.666.322,44

101,30

5.891.000,-

5.879.200,17

99,80

18.391.000, 19.318.461,-

19.951.735,11

103,28

celkem

- rozpočtové opatření Č. 5/201 O/obec, kterým se upravil rozpočet
obce na straně příjmů a výdajů o částku: 1) =41.866,- Kč (dotace
krajského úřadu SDH) 2) =6.253,- Kč (dotace krajského úřadu na
sčítání lidu)
- hlavní inventarizační komisi pro inventarizaci majetku obce za období kalendářního roku 2010 ve složení:
Předseda: Ing. Jaroslav Kobosil, členové: Bohdan Kvapil, Daniela
Kysilková
- zřízení výborů:
stavebního - předseda: Ing. Miroslav Kračrnar. členové: Jan
Vysušil, Ing. Antonín Pros
školství, kultury a sportu- předseda: Radim Koutník, členové:
Ing. Lukáš Beneš, Bohdan Kvapil
krizového řízenI - předseda: Bohdan Kvapil, členové: Václav
Radostný, Jan Vysušil
sociálního a bytových záležitostí-předseda:
Ing.Kobosil,
členové: J.Zvolánková, D. Kysilková, I. Koloušková
životního prostředí-předseda:
Jan Vysušil, členové:
Ing. Kobosil, Ing. Kračmar
- částku =5.000,- Kč pro Fond ohrožených

dětí, která byla pouká-

- rozpočtové opatření Č. 6/201 O/obec, kterým se upravil rozpočet
obce na straně přfjmů a výdajů o částku =37.146,- Kč (dotace krajského úřadu na likvidační práce po povodních)
- rozpočtové opatření Č. 7/2010/ZŠ, kterým se upravil rozpočet
základnl školy o částku =816.643,- Kč (dotace krajského úřadu na
mzdové prostředky)
- smlouvu
o spolupráci
při zajištění
dopravní
obslužnosti
Libereckého kraje pro rok 2011 Č. OLP/3225/2010, ve které se obec zavázala zaplatit LK částku =188.910,- Kč (90,- Kč/obyvatele).
- cenovou přflohu pro rok 2011 ke smlouvě o dílo Č. S036311111A.S.A. Ceny zůstávají na úrovni roku 2010 a DPH bude připočteno
dle platných předpisů v době účinnosti smlouvy.
- žádost l1ímskokatolické farnosti Stráž nad Nisou ohledně příspěvku na generální
opravu střechy kostela sv. Kateřiny na
Bergerově náměstí ve výši =150.000,- Kč. Tato částka bude uvolněna z případného kladného výsledku hospodaření obce v průběhu roku.
- přihlášenI obce Stráž nad Nisou za člena Honebního společenstva Chrastava a připojení předmětných pozemků ke společné honitbě.
- rozpočtové opatření Č. 1/2011/obec, kterým se upravil rozpočet
obce na straně příjmů a výdajů částkou = 711.900,- Kč (dotace krajského úřadu na činnost místní správy).
- inventarizaci majetku obce za rok 2010 s tím, že stav stálých aktiv rozvahy činí =168.849.107,48
Kč.
- na základě zákona Č. 280/2009 Sb., daňový řád v návaznosti na
zákon Č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu Obecně závaznou vyhlášku Č. 1/2011,
o místnlm poplatku za užívání veřejného prostranství a Obecně závaznou vyhlášku Č. 2/2011, o místním poplatku ze psů. Věcný obsah vyhlášek se nemění kromě ohlašovací povinnosti u psů starších tří měsíců. Původně bylo až od šesti měsíců.
- na základě pořizovatelem předloženého Návrhu na vydání
4. změny ŮPO Stráž nad Nisou č.j. 51/2011 ze dne 24.1.2011, po ověření podle § 54 odst.2 stavebního zákona, že není v rozporu s
politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem
Krajského úřadu Libereckého kraje, zastupitelstvo obce Stráž jtad
Nisou vydalo podle § 54 odst. 2 stavebního zákona 4. změnu UPO
Stráž nad Nisou, podle dokumentace
zpracované Ing. arch. J.
Plašilem. Jedná se o drobné dílčí změny na žádost fyzických osob.
- prodloužení nájemních smluv na pozemky s nájemci, jimž platnost
nájemní smlouvy skončila v roce 2010 o další 4 roky (do
31.12.2014) za nezměněné ceny.
- dodatek č.3 pro rok 2011 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih uzavřenou mezi KVK v Liberci, p.O. a obcí a částku po
nákup knih pro rok 2011 v hodnotě 40.000,- Kč.
- zálohu pro TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou ve výši =150.000,která je vázána na smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace

Kč,

- vzalo na vědomí pozitivní inspekční zprávu Čj.: CŠIL-750/10-L
dne 22.12.2010 o provedené inspekci v mateřské škole.

ze

- projednalo návrh na řešení dopravniho značení v oblasti "nová
Stráž" s tím, že bude zadáno zpracováni projektu k instalaci značení a dle finanční situace obce následně realizováno
- rozpočtová opatření - dotace krajského úřadu na mzdové prostředky základní školy v celkovém objemu =2.355.704,60 Kč, z toho částka 582.030,60 Kč představuje dotaci z prostředků EU, kterou si škola získala vlastním podaným projektem
- hospodářský výsledek základní školy v částce =39.178,36 Kč,
který byl rozdělen na částku =20.000,- do fondu odměn a částku
= 19.178,36 Kč do rezervního fondu
- byla schválena obecně závazná vyhláška Č. 3 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
která zakazuje používání hlučných strojů - sekaček, křovinořezů,
cirkulárek atp. ve dnech pracovnřho klidu a ve svátcích
- projednala se v návrhu a bude ještě dopracována OZV Č. 4, která bude upravovat volné pobíhání psů v intravilánu obce

Kateřina

Kristýna

Šárka

Matěj

Libor

Alice

Štěpán

Jakub

- zajištění Strážských slavností, které připadnou letos na 25. června (sobota) v podobném rozsahu, jako v letech předchozích.
Aktuálně:
- bude provedeno osazení označení ulic v části nové výstavby obce
- je zadáno zpracování nové aktuální místně popisné mapy, která
bude k dispozici občanům a integrovanému záchrannému systému
- jarní úklid obce je objednán a naplánován, jakmile bude jistota, že
už nebude třeba uklízet sníh a sypat komunikace. Víme, že štěrk na
ulicích je nepříjemný, ale vzhledem k ceně za úklid si nemůžeme dovolit zametat dříve a dále pak sypat a následně opět uklízet.
Aktuální

kontakty

na městskou

policii:

- pevná linka, která je přesměrovaná
482363824 - mobil - 603 941 561

na hlídku MP nebo PČR
Mgr. Karel Jaschke, starosta

První čtvrtletí letošního roku je obdobím, kdy strážští jubilanti
narození v těchto měsících majf důvod k oslavě. Jsou to:
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní

Kowalská Anna
Princová Věra
Krejčová Jarmila
Bartoňová Anna
Oaňsová Věra
Bartošová Marie
Bláha Jaroslav
Vrančíková Božena
Kubíková Libuše
Kocourková Anděla
Scholz František
Pavlíková Terezie
Horák Jiří
Koutníková Libuše
2emba Valentin
Kendiková Marie

91
91
90
90
90
88
87
85
84
84
83
83
83
82
82
82

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Všem jubilantům přejeme pevné zdravf, štěstí a mnoho dalších
let prožitých v kruhu svých blízkých.

Poslední loňské vítání občánků
ce v obřadní síni strážské

se uskutečnilo

"radnice".

11. prosin-

Pan starosta slavnost-

ně uvítal do života v naší obci tyto děti:
Kateřina 8ínová
Kristýna Doušová
Šárka 8ulavová
Libor Vlasák
Štěpán Žitňan

Matěj Farský
Alice Kosařová
Jakub Ježek

Všem dětem i jejich rodičům přejeme zdraví, štěstí a životní pohodu.

V sobotu 11. prosince se ve Stráži uskutečnila malá slavnost.
Ve školní budově od 10. 30 hod proběhla beseda s panem
Jiřím Náhlovským, autorem několika publikací o prusko-rakouské válce, které se váží k oblasti severnich Čech. Mezi ně patří,
"Srážka u Kuřívod 26. června 1866", " Srážka u Dlouhého
Mostu" a též pro Stráž nejbližší .Chrastava v prusko-rakouské
válce 1866". Pan Náhlovský, člen .Kornitétu pro udržování památek z války roku 1866", velmi poutavou formou přiblížil události, které předcházely této strašné válce, která vyvrcholila velmi známou bitvou u Hradce Králové, i o jejím průběhu. Na závěr ještě zbyl čas na dotazy účastníků besedy. Těch bylo ze
strany strážáků
žalostně málo. Ještě štěstí, že přijeli hosté
z Liberce, jinak by uniformovaní členové Komitétu byli v přesile.

-'"

Po besedě se účastníci shromáždili u kříže, umístěného v rohu
školní zahrady, který označuje místo smrtelného zranění husara Emmericha Berty, prvního padlého v prusko-rakouské válce
1866. Kříž zde v roce 2009 usadili členové .Kornitétu", pod vedením již zmíněného pana Náhlovského. Zde pan arciděkan
Radek Jurnečka po krátké, leč velmi krásné promluvě, tento
kříž požehnal. Následoval přesun ke kostelu, kde byla panem
starostou odhalena naučná tabule, která se váže ke srážce
pruských a rakouských vojsk ve Stráži nad Nisou.
Tato tabule je též dílem komitétu a navazuje na trasu po památkách n':l prusko-rakouskou válku. Jako začátek trasy můžeme označit pomník husara Josefa Czoma mezi Vítkovem
a Václavicemi. Dále trasa pokračuje
pomníkem u kostela
v Chrastavě, potom přes pomník Wenzela Arntsbůchlera
v Andělské Hoře, následuje Stráž, pomník na bývalém ruprechtickém hřbitově, pamětní deska na kostele v Rochlici, pomník
majora Franze ve Vesci, dále pomník v Dlouhém Mostě a potom můžeme pokračovat dál až do Hradce Králové, s malými
odbočkami na Mnichovo Hradiště a Trutnov.
Na závěr mi dovolte malé postesknutí. Členové .Kornitétu" si
našli cestu do Stráže z Prahy, České Lípy, Mnichova Hradiště
či z Rovenska pod Troskami, ale strážáky tato akce nechala
naprosto chladnými. Zřejmě chyběl ohňostroj a pivo.
I. Zajíc

Třem pokrývačům libereckého
Stavokombinátu,
Jardovi,
Robertovi a Stefanovi byl uložen úkol opravit střechu hradu
a zámku Grabštejna. Byl červenec, slunce žhnulo jako za úplatu. Výměna rozpálené střechy za koupaliště byla pro ně reálná
jen v jejich fantazii. V jednu chvíli slaboučký vánek zanesl k jejich uším jemný bzukot. Vzápětí spatřili v blízkosti veliký roj včel
zachycující se na větev vysokého stromu při zdi. Chvíli jej zvědavě pozorovali, zejména Jarda, začínající včelař už s jistými
zkušenostmi. "Já bych si je rád vzal. Kluci pomůžete mi s tím?"

Kam~r~di mu tuto pomoc neodmítli, čímž začalo jejich seznarnovaru se včelami, Jarda zašel za kastelánem a požádal ho
o nějakou bedničku. Ta se náhodou brzy našla. Pak všichni
společně přistavili k dosahu roje svůj vysoký žebřík, po němž
Jarda, cvičený hasič, vylezl ruče s bedničkou nahoru. Tam se
nohou zaklesl do žebříku, jednou rukou přidržel bedničku pod
rojem a druhou v rukavici jej do ní riskantně přemístil. Moc se
mu to ale nepovedlo, dobrá polovina chumáče včel spadla jako hruška dolů na hlavy jeho pomocníků, kteří mu drželi žebřík.
Rozhněvané včely jim za tuto pomoc zaplatily po svém. Hoši
šern;ovali kolem sebe jako zběsilí. Robert se vrhl do pámelníkove houštiny, Štefan hledal spásu ve vysokých kopřivách, které mu ještě něco přidaly. Iniciátor dané situace se na to shora
vyděšeně díval. Rychle zaklesl bedničku s částí včel mezi konec žebříku a větev a spěchal jim na pomoc. Jenže ouha! Žebřík se pod jeho tíhou prohnul a uvolnil bedničku, čímž byla včelí pohroma dovršena. Postižení kamarádi se starali čím ochladit palčivá místa na svém těle po seznámení se vč~lami. Jarda
s nešťastnou bedničkou a kusem provazu znovu vylezl vzhůru
kde ji pevně přivázal s tím, že ji tam nechá do večera s jisto~
nadějí. Díky tomu, že se včelí matka při té havárii zřejmě zachovala bez újmy, většina včel se k ní do večera přidala. Jarda
je pak večerním vlakem utajeně převezl z Chotyně do
Machnína a odtud donesl do svého včelína. Sotvakterým včelám na světě se někdy podařilo v rozporu s předpisy takto svézt
motorákem. Věřte, nevěřte, Jarda z toho roje vychoval včelstvo
nejlepší ze všech. I když o tom může někdo pochybovat, přesto Je to pravda.
Mgr. Jaroslav Bláha

Opravdu se stane málokdy, aby se se zesnulým prostým ob~anem přišlo rozloučit tolik příbuzných, spoluobčanů a přátel,
Jako se to stalo v pátek 4. února při pohřebním obřadu za
Jaroslava Voříška, zemřelého tiše v rodinném kruhu 26. ledna
v nedožitém věku 85 let. N.ebyl to politický představitel ani tvůrčí umělec v některém odvětví kultury nebo sportu. Nepsalo se
o něm v žádných novinách a časopisech, nemluvilo se o něm
v rozhlasu ani televizi. Čím se to tedy stalo? Narodil se 20. srpna 1926 prostým rodičům v malé vesničce nazvané Prádlo
v blízkosti Nepomuku v okrese Plzeň. Prošel jen základním
vzděláním, ačkoliv měl vynikající paměť. Což dokazoval až do
stáří i tím, že si trvale zapamatoval texty všech náboženských
obřadů včetně latinských vsuvek, jak je odposlouchal jako ministrant ve školním věku. Po splnění školní povinnosti nastoupil
v Nepomuku do učení na pokrývače. Už tu se u něho projevila
zvláštní jistota pro práci ve výškách. To pokračovalo i v presenční vojenské službě, kterou odsloužil v leteckých útvarech,
ale nikoli jako pilot. Tak se Jaroslav dostal i do Liberce k různému použití na letišti v Růžodole. Při tanečních zábavách
v.okolí se seznámil s Marií Štellovou ze Stráže nad Nisou, ktera se v roce 1950 stala jeho manželkou. V jejich manželství se
jim narodila dcera a dva synové - dvojčata. Je podivuhodné,
že Jaroslav Voříšek nikdy netoužil po změně svého povolání.
Zůstal mu věrný po celý svůj produktivní věk až do stáří. Získal
vynikající odbornost pro práci se všemi druhy krycích materiálů, jaká neměla mezi pokrývači srovnání. V tom byl cenný základ jeho osobnosti a přínos do plnění zakázek libereckého
Stavokombinátu. Jeho spolehlivost, ochota při řešení svízelných situací, mimořádná výkonnost a cit pro opravy historických objektů chráněných státem, doučování mladých kolegů a
bezpočet oprav střech budov všeho druhu v širokém okolí, to
vše patří k charakteristice Jaroslava Voříška. Nebylo by to ale
vše, kdybychom nepřipočetli, že od samého začátku sídlení ve
S!rá~i nad Nisou se aktivně zapojil do veřejného života. Nejvíce
činným byl ve Sboru dobrovolných hasičů, do jehož činnosti v
průběhu času zapojil prakticky všechny členy své rodiny. Patřil
k zakládajícím členům základní organizace Českého zahrádkářského svazu a mnoho vykonal pro léčení včelstev. Pro své
zábavné vYP!avěčské umění byl vítán všude, kde se objevil.
Ja~o~la~ ~ořlšek bu~e ch~bět a bude vzpomínán nejen svými
nejbližšfrni, ale všemi, kteři ho delší dobu znali.

V letošním roce se opět uskuteční sčítání lidu. Tato akce začne
7. března, kdy sčítací komisaři začnou roznášet sčítací archy.
Rozhodující datum pro vyplnění archů je půlnoc z 25. na
26.března, a do 14. dubna bude probíhat odevzdávání vyplněných archů. Novinkou při letošním sčítání je, že bude možné
využít i internetu.

Při této příležitosti jistě stojí za připomenutf sčřtánř lidu, které se
uskutečnilo před sto lety, tedy v roce 1911. Toto sčítání provedl tajemník pan Josef Klamt za podpory pana starosty Franze
Starze.,
Obec Starý Habendorf se dělí na dvě části: Starý Habendorl a
Nový Habendorf. Starý Habendorf má 195 domů a domovních
čísel, z toho 187 obytných, 8 neobytných (5 továren, 2 truhlářství a školní tělocvična), 570 bytů s 2 084 přítomnými osobami,
z toho 991 mužského, 1 093 ženského pohlaví.
Do St. Habendorfu je příslušno 826, do jiných míst okresu
Liberec 638, do Cech 536, do jiných království Rakouska 34,
do Maďarska 6, do jiných států 44. Podle náboženství 2036
římskokatolického, 1 starokatolického vyznání, 45 protestantů,
2 obyvatelé jsou bez vyznání. 3 osoby si vyžádaly být zanešeny výhradně jako Češi.
Nový Habendorf má 42 domovních čísel, ale jen 41 domů (č. 9
bylo při výstavbě železnice strženo a domovní číslo nebylo zatím přiděleno, zatfmco Č. 23, kterýžto dům byl také při výstavbě dráhy stržen, již jiný dům obdržel).Ze 41 domů jich je 40 obytných a 1 neobytný (továrna), ve 130 bytech je 414 osob, z
toho 206 mužského a 208 ženského pohlaví. Do Nového
Habendorfu je příslušno 151, do jiných míst libereckého okresu
129, do Cech 122, do jiných království Rakouska 12 osob.
Podle náboženství je: 407 katolíků, 6 protestantů, 1 bez vyznání. 7 osob (jedna rodina) chtěla bý zanešena jako Češi, Obec
Starý Habendorf má tedy 2 498 obyvatel (proti roku 1900 je to
o 340 obyvatel více, St. Hab +328, N. Hab. + 12). Nejvíce je 0bydlen dům Č. 174 (dříve 30a); obývá jej 23 partají s 92 osobami. V domech Č. 120 a 112 bydlí vždy jen jedna osoba.
Nejpočetnější rodina má 11 členů (rodiče s 9 dětmi). Nejstarší
občankou je paní ve věku 92 let." Součástí sčítání jsou i počty
hospodářských zvířat, ale o tom až příště.

TJ oznamuje rodičům dětí, že mají možnost zaregistrovat své
děti do mládežnických fotbalových mužstev.
Kontakty:

přípravka - Jakub Veverka
ml. žáci - Vlado Komarov
st. žáci - Luboš Adam

tel. 722 776 992
tel. 773 654 646
tel. 604 962 669

TJ připravuje zprovoznění FITNESS CENTRA U SOKoLíKA
jako pravidelné služby občanům Stráže nad Nisou a ostatním
návštěvnřkůrn. Zájemcům o provozování FITNESS CENTRA
v pravidelném režimu podá informace
předseda TJ - Ing. Jan Piňko - tel. 602 189 622

Před třemi lety jsme se nastěhovali do části nové zástavby ve
Stráži n.N. Přes "dětské" nemoci, které provází nastěhování do
nového domku, jsme s místem, kde žijeme, velmi spokojeni. Až
na problém, který netrápí jen mě a mou ženu, ale i rodiny s malými dětmi a vůbec všechny, kteří mají rádi čisté a příjemné
okolí. V řadě rodin žij( i čtyřnohý psí miláčci. Bohužel díky chování svých majitelů se stávají problémem. Po jejich venčení zůstává okolí velmi znečištěné, obzvláště po roztání sněhu jsou
chodníky i ulice plné exkrementů. Přitom stačí tak málo. Nosit s
sebou sáček, a vždy po vykonání potřeby po psovi uklidit.
Velmi nepříjemné je také setkání s volně se pohybujícími psy,
které buď majitel nezvládá, nebo ho prostě jen volně vypustí
z domu bez dozoru. A pes, byť ne se zlým úmyslem, napadá
a obtěžuje nejen pejsky, které si jiný majitel vede na vodítku,
ale i malé děti. Proto bych tímto chtěl apelovat na všechny spoluobčany, aby se o své pejsky starali nejen ve svých domovech, ale i při jejich venčení a procházkách a brali ohled na
ostatní. kteří si vybrali toto místo ke svému dalšímu životu.
Velmi Vám děkuji za pochopení problému a zamyšlení se nad
tím, co může každý z nás udělat, aby psí kamarádi byli jen tou
příjemnou součástí života obce.
Jaroslav Vlk - V Kopečkách
Ke článku se připojují i S.+J. Donátovi - Mezi Domky

Překlad L. Kubíková, zpracoval I. Zajíc
00

Valná hromada se uskuteční 8. března 2011 od 18.00 hodin
v restauraci Sokolík.
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předprodej vstup nek v restauraci "U SOKOlíKA"
Vstupné 100,- Kč
Reservace

s.r.o.

vstupenek

-

774913091

Uzávěrkapřfštlho čísla Strážského občasnřku bude 23.5.2011. Príspěvky prosím odevzdejte do tohoto termínu na Obecní úřad nebo v Trafice.
e-mail: zajic-obcasnik@seznam.cz,

NAJDETE

NÁS NA INTERNETOVÝCH

STRÁNKÁCH

-

www.straznnis.cz

