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Zastupltelstvo obce na zasedánf v červnu 2010 projednalo
a schválilo:
- smlouvy o zřízení věcných břemen na inženýrské sítě pro
oprávněné z věcného břemene - CEl Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02, Děčín 4 a RWE GasNet, s.r.o.,
Klíšska 940, Ústí nad Labem, 401 17. Jedná se o kabelové
a plynovodní sítě uložené v pozemcích obce, převážně v
místních komunikacích.
- pnjetí daru od Libereckého kraje - bezúplatný převod pozemku p.p.č. 833/4 v k.ú. Stráž nad Nisou, odděleného dle
GP Č. 1130-602/2009 ze dne 21.9.2009. Jedná se o pozemek pod stavbou nového chodník na Kateřinské ulici.
stanovilo dle zákona o obcích a o volbách do zastupitelstev obcí, že pro příští volební období bude voleno devítičlenné zastupitelstvo.
zamítlo nabídku možnosti centrální dodávky tepla a teplé užitkové vody do celého areálu základní školy se smluvním závazkem na dvacet let a schválilo postupnou rekonstrukci kotelen s prioritou rekonstrukce regulace.
Aktuálně: Pracujeme na odstraňování škod po povodních.
Ve srovnání s okolními obcemi jsme dopadli relativně dobře. Přesto je nutno opravit některé vymleté komunikace a vyčistit zanesené kanalizační šachty a řády.
Mé poděkování patří všem občanům, kteří přivezli na obecní úřad materiál, čisticí prostředky a pití pro povodněmi zasažené obce. Dále děkuji našim dobrovolným hasičům, kteří odvedli naprosto profesionální pomoc nejenom pro potřebu naší obce, ale i v sousedních obcích, pro které byly tyto
povodně doslova apokalypsou.
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chovných rybníků. V šest hodin první telefonát - Bohdan Kvapil
volá z Hasičského záchranného sboru LK s varováním, že se
hladiny prudce zvedají a zřejmě dojde v některých místech k
zaplavenr. Před sedmou hodinou ranní vyhlašuje povodňové
středisko Liberec první povodňový stupeň.Dobrovolní hasiči ze
Stráže n. N. odjrždějí k prvnímu zásahu do Oldřichova v Hájích.
Rychle jsme informovali o nebezpečí povodňové komise všech
objektů ve Stráži nad Nisou.
Voda stále stoupá. Dole u bývalé lékárny se rozlila do zahrad a
na louky, u Vojtíšků za Korunou hrozilo zatopení domu a hasiči
zůstali v zajetí velké vody někde u Mníšku.
Po poledni jsme
evakuovali 3 osoby do bezpečí a znovu kontrolujeme stav komunikací poblíž řeky. Benteler i Naveta mají nainstalované protipovodňové stěny. Saré má vody plný dvůr a křižovatka u
Litesu je jedno velké jezero.Radčický potok si vymlel nové koryto podél silnice.Z bývalého koupaliště se valí voda vrchem okolo protrženě zdi a žene se přes silnici do dvorů, zahrad a do
řeky. Je to hrozná bezmoc, když nelze nijak zasáhnout. Prostě
čekáme až voda odteče. Do toho sebevědomí řidiči projíždějí
okolo značky se zákazem vjezdu, aby se po pár metrech vraceli po neprůjezdné silnici. Stále dokola jsme opravovali potrhané zábrany. Stále prší. V půl páté odpoledne vyhlásil hejtman
Libereckého kraje druhý povodňový stupeň. To už také ze
zpráv v CT 24 sledujeme tu katastrofu, kterou napáchaly říčky
a potoky. Ty měly v červenci vody sotva po kolena. Tohle tu nikdo nečekal. Byli jsme snad jediný kraj bez povodní. Vždy nás
tu chránily hory, lesy, louky. Tentokrát už to množství spadlé vody nepobraly. Všichni jsme sledovali další vývoj bleskové povodně, která ze sebou zanechávala jen spoušť. V noci ze soboty na neděli hladiny trochu klesly, ale Hm nic nekončí. Začalo
sčítání škod a pomoc v nejpostiženějších obcích. Obdivovali
jsme naše dobrovolné hasiče. Pod vedením Bohdana Kvapila
neúnavně vyjížděli pomáhat do okolí. Mnozí byli ve dne v práci, pak odjížděli a vraceli se pozdě v noci často unavení k padnutí. Potkávali zde i mnoho dobrovolníků z naší obce.
Obecní úřad z vlastních finančních zdrojů nakoupil potraviny,
vody a potřebné nářadí a to bylo rozvezeno podle požadavků
ostatních starostů.
Velikou účast a solidaritu jste projevili i všichni vy, kteff jste si udělali čas a přinesli materiální pomoc na obecní úřad. Bylo toho opravdu hodně a naše auta tak mohla zásobit Novou Ves,
Heřmanice, Raspenavu, Višňovou, Albrechtice, Bílý Kostel.
Radek Novotný pak přes týden pomáhal obecním nakladačem
s odklízením naplavenin v Heřmanicích.
Velké díky Vám všem - ať už posíláte finanční příspěvky na povodňová konta, jezdíte pomáhat, nebo jste se zúčastnili naší obecní sbírky.
My tady ve Stráži nad Nisou budeme opravovat vymleté cesty,
sesunuté stráně, propadlou kanalizaci, čistit vodoteče.
Bude ještě dlouho trvat, než se v kraji zacelí rány a šrámy ze
srpnových záplav. Věříme však.že společně s námi budete i
nadále pomáhat a podporovat veškeré snažení o obnovu našeho krásného kraje.
Za zastupitele a zaměstnance OÚ ve Stráži nad Nisou
J. Zvolánková, místostarostka

Mgr. Karel Jaschke, starosta

Hned v úvodu musím konstatovat, že jméno obce "nad" Nisou
nás nezklamalo. Řeky, které se zde stékají v jednu - Nisu - jsou
hluboko pod úrovní velké části obydleného území a tak se mnozí obyvatelé dovídali o následcích přívalových dešťů teprve z
rnédiř. Taky, co v takovém nečase venku. Nás však předpovědi nenechávaly na pokoji a v sobotu v pět hodin ráno vyjíždíme
sledovat hladinu Nisy v prostoru Benteleru, Navety i u Litesu.
Zde jsme se potkali s panem Krupičkou, který už hlídal stav

Obecní úřad vyčlenil částku 40197 Kč pro postiženou Višňovou
a Heřmanice. Strážštf občané věnovali částku 5 000 Kč.
Materiální pomoc od občanů, která zaplnila 2 nákladní auta
Avia, směřovala do Cernous a Raspenavy. Další finanční pomoc byla vybrána od věřřcřch při bohoslužbě 22. 8. v kostele
Sv. Kateřiny. Částka ve výši 3 632 Kč byla poskytnuta postiženým v oblasti frýdlantska a Raspenavy.
I.Z.

Na setkání dorazilo přes 20 hostů ze čtyř Stráží, představitelé
zbylých dvou pozvaných Stráží poslali alespoň své zdravice,
které byly veřejně přečteny. Ještě předtím proběhl úspěšný pokus o strážský soutok (vodou z Lužické Nisy, Ploučnice, Ohře,
Úhlavky, Zubřiny, Úhlavy a Nežárky) a po něm následovalo
společné sázení strážské lípy u mateřské školky. Už tyto akce
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Paní Bitmanová Marie
Pan Kudláček Josef
Pan Mlateček Jaroslav
Paní Rychetská Marie
Paní Dimlová Emilia
Paní ~eflová Věra
Paní OberdMerová Marie
Paní Vargová Helena
Paní Kuželová Zdeňka
Pan Voříšek Jaroslav
Pan Merhaut Jaroslav
Paní Šrnahelová Vlasta
Pan Ureš Václav
Paní Pomezná Kristfna
Paní Hnilicová Marie
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Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí a mnoho dalších
let prožitých v kruhu svých blízkých.

se .Strážákům" velmi Ubily. Hosty jsme pozvali na pódium, kde
nám o svých Strážích něco pověděli, předvedli prapory
a nejpočetnější výprava z chodské Stráže u Domažlic se nám
pochlubila (právem) svými překrásnými kroji. Odměnou všem
bylo předání dortu se znaky všech Stráží. Hosté se o sladké
překvapení podělili především s našimi školkovými dětmi, které zpestřily dopoledne svým vystoupením. Někteří šťastlivci
ochutnali i pravé chodské koláče. Při společném obědě ve

Dne 9.9.2010 oslaví naši rodiče Jirí a Marie Horákovi 60 let společného soužití. Chceme jim touto cestou poděkovat za všechnu
péči, porozumění a lásku, které nám po celý život věnovali a do
dalších let popřát hodně zdraví, lásky a radosti.
Marie, Hana, Jirí a Ludmila - děti s rodinami

Formance převzaly zástupkyně Stráže pod Ralskem pomyslnou štafetu a slíbily, že se pokusí uspořádat další ročník
Setkání ve svém městě. Odpoledne následoval výstup na kostelní věž a přesun do hasičské zbrojnice. Vzhledem ke skutečnosti, že velkou část našich hostů tvořili dobrovolní hasiči, set

Milí čtenáři!
Dovolte mi pokus o malou rekapitulaci prvního ročníku Setkání
Stráží, které se konalo v rámci slavností 26. června 2010.

kalo se toto místo se zájmem a obdivem.Po procházce naší obcf byla díky časnému rannímu vstávání i sluníčku, které nám
velmi přálo, část hostů natolik unavená,
že zbylý společný program v podobě výletu na Ještěd absolvovali jen někteří. Sny se ovšem zázračně vrátily před večernf
zábavou. Nejen, že s námi některé přespolnf strážské skupinky
vydržely do pozdních nočnfch hodin, ale byli jsme potěšeni i
hudebnfm vystoupením jednoho z našich milých hostů.
Odměnou za zorganizovánf prvnfho ročníku Setkání Strážf nám
mohou být přfmé i nepřímé pochvalné reakce našich hostů nebo zaslechnuté útržky diskusf, jak by bylo možné uskutečnit na
oplátku některé z dalšlch setkánf i v té jejich Stráži - včetně
těch nejmenšfch.
Nechejme se tedy překvapit, co si pro nás potenciálnf pořadatelé dalších ročníků Setkánf Stráží připravf a to minulé si můžeme připomenout několika fotografiemi.
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2005 - "HADI zvftězili sami nad sebou"
2010- "HADI si jeli užít"
"Píše se 17. 6. 2005. Je 14.30 hod. a z libereckého nádraží
odjíždf vlak směr Tanvald. V něm, plna odhodlání, nadšení,
strachu i nejistoty z přřštřch dnů, sedf skupinka Hadů, kteří
jedou reprezentovat Stráž nad Nisou na BHCO, fyzicky nejtěžší branný závod, kterého se mohou děti zúčastnit
.
Unavení, vyčerpaní, špinavf, ale šťastnf, se zářícíma očima
a úsměvy na rtech jsme si v dli padli do náručí
V kategorii M - mladšf, se na 1. místě umístila skupina ze Stráže
nad Nisou ..... " tolik se Strážského občasníku Č. 4/2005.
Píše se 11. 6. 2010. Je 14.30 hod. a z libereckého nádraží
odjíždí vlak směr Parbubice. V něm
stojí skupinka 16-18 ti letých Hadů, kteří si jedou změřit své
síly s kamarády, Hadi, kteřf si jedou užft a zavzpomínat na
předchozí ročníky (Krásná Lípa, Mladá Boleslav, Vyškov ..).

Na závěr si dovolfm - věřfm, že za všechny zúčastněné velké
i malé - poděkovat sponzorům, účinkujfcím a organizátorům Jsme

v Semilech,

jmenovitě hasičům, vedení obce, paní Kubíkové, panu Zajfcovi
a všem maminkám i tatrnkům od dětských soutěžf - za realiza

rtuť teploměru
stoupá přes 30°C a
s dalšfrni 25 soutěžícími skupinami z celé ČR (Brno, Čáslav, Ust( nad Labem, Děčín,
Stráž p. Ralskem ... ) se vydává na trať. Na trať extrémně
těžkého závodu. Před sebou mají asi 12 km úsek s 8
kontrolami. Přespání v bivaku na Paraplíčku a sobotní
trasu. Kdo zná terén, pochopí - Spálov-Kozákov-Suché
skály-Malá Skála-Besedice-Zbiroh-Rakousy.
Dalších 25
km neustálého stoupání a klesání, na zádech cca 12 kg
batoh a 25 kontrol (první pomoc, památky ČR, šifrovánf,
zoologie, botanika, slaňování, uzlovánf, orientace ... ) a
30°C vedro. Tomu Hadi říkají "užít si".
My, očima vedoucích, to vidlme trochu jinak. Každý, kdo
přijde do cíle "po svých", zvítězí. Každý, kdo dojde do
cíle, si prožije krizi a .hrábne dost hluboko".
Během závodu vzdává pouze 1 skupina, všechny ostatní bojují,
mnohdy sami se sebou, ale nevzdávajf. Přichází unavení, vyčerpaní,
po bouřce i promočení,
ale jsou v cíli.
Zbývá postavit stany, dát si gulášek poklábosit s kamarády, posedět u ohně.

ci slavnostního dne. Bez jejich přítomnosti i té "neviditelné" práce bychom neměli možnost prožít mimořádný den
ve Stráži nad Nisou.
Ondřej Fábera

Je nedělnl ráno a jubilejní 35. ročník BHCO (branná hra
cesta odhodlánI) se chýlí ke konci
V kategorii S starší se na 2. místě doplazila do cíle skupina HADI

strážská pětice společně

Hadi

...... Jsme druzí v celé republice, paráda!. Ano, paráda,
ale o tom do už dávno nenf.
Ještě před 5ti lety, kdy malí Hadi zvítězili, byl v jejich věku důležitý vítězný pohár, blesky fotoaparátů,
diplomy.
Nyní si podávají ruce s kamarády z druhého konce republiky, vzpomínají.
Na nádraží zní mohutné "ahoj" za
rok, stisky rukou .... První nebo poslední .. to se již neřeší. Nejdůležitější je přežít a hadí "užít si".
A tak vám, milí Hadi, děkujeme za vzornou reprezentaci
a přejeme vám: "Tak si to BHCO 2011 pěkně užijte".
Z. a M. Vojtíškovi

Liberecký kraj. Regionální agrárnf rada Libereckého kraje
Český zahrádkářský svaz,
územnf rada územnfho sdruženl Liberec
Territorialverband Zittau der KleingMner e.V.
Český zahrádkářský
organizace

svaz, základní

Stráž nad Nisou

12. ročník "Regionální výstavy ovoce a zeleniny"
který se koná ve dnech 19. - 23. října 2010

v Obecním domě ve Stráži nad Nisou
úterý až pátek od 9,00 do 17,00 hodin
sobota od 9,00do 14,00 hodin
Záštitu převzal pan ing. Jaroslav Podzimek, radní
Libereckého kraje, pověřený vedením resortu životního
prostředí a zemědělstvf.
Představeny budou nejen rezistentní odrůdy odolné proti
strupovitosti. ale také staré odrůdy jabloní a hrušní
Liberecka.
Výstava bude spojena s prodejem kvalitních jablek a prodejem a možností objednávek ovocných dřevin a
růžř.

bude k dispozici

Hlavní výhody IDOL:
- možnost cestovat osobními a spěšnými vlaky, přfměstskými autobusy i prostředky MHD na jednu elektronickou jfzdenku, nebo předplatnf časový kupón,
- možnost využitf výhodných předplatních časových kupónů, které při pravidelném dojfžděnf zajišťují úsporu
cca 28 %. oproti nákupu jízdenek pro jednotlivou jfzdu.

Osobní Opuscard:

Vás srdečně zvou na

Pro zahrádkáře

Tarif IDOL, který vyhlašuje Liberecký kraj, je zónově-relačnf. Liberecký kraj je rozdělen do 279 zón, přičemž každá obec v kraji je reprezentována minimálně jednou tarifnf zónou
a všechny jízdenky i předplatní časové kupóny platí pouze
v rozsahu zakoupené zónové, resp. relačnř a časové platnosti.
Cestujfcí si tedy může zakoupit bud jfzdenku pro jednotlivou jfzdu (resp. kupón) pro danou zónu, který platí pouze
pro tuto zónu (například zóna Liberec, zóna Jablonec nad
Nisou atd.), nebo si může zakoupit relační jízdenku pro jednotlivou jízdu (resp. časový kupón) mezi 2 relacemi (napřfklad relace Liberec - Jablonec nad Nisou). U obou variant
cestující může využfvat všech dopravnfch prostředků zahrnutých v systému IDOL (osobnf a spěšné vlaky, příměstské
autobusy a prostředky MHD).
Zavedení tarifu IDOL přináší cestujícfm řadu nesporných výhod. Pro využfvánf všech těchto výhod integrovaného systému IDOL je nutné použití bezkontaktnf čípové
karty Opuscard, která existuje ve 2 variantách, a to osobnf
a anonymnf. Opuscard jsou výhodné i pro ty cestujfcf, kteří
veřejnou dopravu nevyužívají pravidelně. Právě těm IDOL
nabízí výhodnou anonymní Opuscard.

odborná poradna,

V rámci výstavy bude uskutečněn "TEST ZNALOSTf" pro
děti a mládež, ze znalosti semen našich plodin, kde jako
odměna bude vlastnoručně ozdobený pernfček.
Vstupné dobrovolné

O@)@
www.iidol.cz
Již přes rok úspěšně funguje v Libereckém kraji integrovaný dopravní systém IDOL. Vzhledem k tomu, že stále většina obyvatel menších měst a obcí nemá základní informace o tomto systému a o bezkontaktnfch čipových kartách Opuscard, přinášíme Vám následujfcf shrnuti nejdůležitějších informad.

- pořizovací cena 140,- Kč .
- nutno vyplnit potřebné formuláře a dodat fotografii průkazového formátu
- při ztrátě nebo poškození karty lze kartu zablokovat či vrátit zůstatek peněz uložený na kartě, přfpadně proplatit nevyužitou část předplatního kupónu
- vhodná pro pravidelné cestujfcí
- je nepřenosná
- lze na ni nahrávat nepřenosné časové kupóny, například
sedmidennf či třiceti denní
- slouží jako tzv. elektronická peněženka.
Anonymní Opuscard:
- pořizovací cena 95,- Kč
- bez nutnosti vyplňovat formuláře, při zaplacenf ihned předána karta
- při ztrátě však nelze kartu zablokovat, či vrátit zůstatek peněz uložený na kartě
- vhodná pro nepravidelné cestující, turisty či rodiny
- je přenosná
- lze nahrávat pouze jfzdenky pro jednotlivou jízdu
slouží jako tzv. elektronická peněženka.
Kontaktní místa opuscard:
Česká Upa (městské centrum opuscard a autobusové
raží (AN)), Frýdlant AN, Jablonec n.N. AN, Jilemnice
Liberec (Klientské centrum opuscard, AN), Nový Bor
tické informační centrum,
Rokytnice n.J. informačnf
disko ČSAD SM, Semily AN. Více na www.opuscard.cz.

nádAN,
turisstře-

• Zmíněných 28 % ušetří pravidelný cestující například na
trase Jablonec nad Nisou - Liberec, pokud si pořídí například třicetidenní předplatní kupón. Jízdenka pro jednotlivou
jízdu by na této relaci stála cestujfcího 20,- Kč. Třicetidenní
kupón cestujícího vyjde na 600,- Kč. Pakliže cestujfcí pravidelně dojíždí, například denně do zaměstnání, uskuteční
tedy přibližně 42 jízd v měsíci, a cesta ho vyjde na cca 14,Kč. Navfc může využfvat MHD v obou zónách. Při vyššl frekvenci cestovánf, např. odpoledne za kulturou lze ušetřit ještě víc.

Uzávěrkapríštfho člsla Strážského občasníku bude 23.11.2010. prfspěvky prosím odevzdejte do tohoto termfnu na Obecnf úřad nebo v Trafice.
a-mail: zaJlc-obcasnlk@seznam_cz,
NAJDETE NAs NA INTERNETOVÝCH STRANKAcH - www.straznnls.cz

