16. Ročník

MK ČR E 11809

• rozpočtové opatření Č. 4/2010/obec, kterým se upravil rozpočet
obce:
a) =9.743,- Kč (dotace krajského úřadu na volby do PS PCR)
b) =30.000,- Kč (dotace krajského úřadu na komunální volby)
• rozpočtové opatření 6/201 01Z~, kterým se upravil rozpočet základní školy o částku =1.575.499,- Kč (dotace krajského úřadu na
mzdové prostředky).
.
- zápis z dllčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 se
závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/2010 předloženou ředitelstvím školy
- odměnu ředitelce základní školy
- Směrnice k tvorbě opravných položek k pohledávkám
b) Doplněk směrnice Č. 9 - Systém zpracování účetnictví a účtový
rozvrh dle vyhlášky Č. 410/2009 Sb.
c) Vnitřní směrnice Č. 13 - Casové rozlišování k §69 Vyhlášky
Č. 410/2009 Sb.
d) Směrnice Č. 14 k oblasti pohledávek a závazků dle Vyhlášky
Č. 410/2009 Sb.
e) Vnitřní směrnice Č. 15 - Podrozvaha a evidence pro zpracová
ní účetní závěrky
f) Vnitřní směrnice Č. 16 - Inventarizace majetku
- příspěvek na uspořádání sportovní akce 16. ročníku Grand Prix
NISA a 14. ročníku Velké ceny Stráže nad Nisou ve střelbě ze
vzduchových zbraní v hale TUL pro SSK Stráž nad Nisou v částce =30.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce na zasedáních v září a říjnu 2010 projednalo
a schválilo
- plnění rozpočtu obce za období I.-VIII. měsíce 2010 v jednotlivých kapitolách s těmito hlavními skutečnostmi:
Plnění rozpočtu
Príjmy:
z toho: Daně
Ostatní príjmy

Roční plán
po změnách
18.391.000, 19.318.461 •
12.500.000,5.891.000,-

Skutečnost I.-VIII. %
15.474.064,65
80,10
10.677.954,44
4.796.110,21

85,42
81,41

15.881.053,43

82,21

Výdaje celkem
18.391.000, 19.318.461,·

- rozpočtové opatření Č. 3/2010 obec, kterým se upravil rozpočet
obce o částky:
1) =63.000,- Kč (dotace krajského úřadu na veřejnou informační
službu do knihovny)
2) =11.361,- Kč (neinvestiční dotace krajského úřadu sboru dobrovolných hasičů)
• rozpočtová opatření Č. 4 a 5/201O Z~, kterým se upravil rozpočet
obce o částku =2.326.037,- Kč (dotace krajského úřadu na
mzdové prostředky)
- měsíční výši úplaty =60,- Kč za vzdělání ve školní družině
a školním klubu v souladu se zák, Č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů, dle pokynu ředitele školy
Cj:: 01092010 s účinností od 1.9.2010
• navýšení kapacity školní družiny na 80 žáků za podmínek zajištění provozu z hlediska personálního, provozního a materiálního
dle předloženého návrhu ředitelstvím školy

• projednalo územně technickou studii ověřování cyklotrasy OdraNisa v úseku Nová Ves n.N. - Hrádek n.N., předloženou
Projektovou kanceláří VANER s.r.o., Liberec s konstatováním, že
návrh hlavní trasy cyklostezky vedený z Machnína směrem na
Karlova dále po vrstevnici do ulice Pod Strání přes Stříbrný Kopec
je optimální.
Tímto bodem skončilo poslední zasedání zastupitelstva pro
volební období 2006 - 2010. Starosta poděkoval zastupitelům
za jejich práci v minulém volebním období a popřál nově kandidujícím hodně volebních úspěchů v nadcházejících komunálních volbách .
•• ***** •••• *.*.*** ••• ******.*.***** •.•••**••• *.* •• * •••••••••••••
**.***.* •••
Ve dnech 15. a 16. řijna tohoto roku proběhly komunální volby,
z nichž vzešlo nové zastupitelstvo obce. Průběh tohoto ustavujícího zasedání, které se konalo 10. listopadu, přinášíme níže:
Nově zvolené zastupitelstvo obce po projednání předložeých
zpráva diskusi k podaným zprávám:
O věř i lov souladu s ustanovením § 69, odst 1, zákona
Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále
jen zákon o obcích, na základě zprávy mandátní komise
o průběhu voleb do zastupitelstva obce a předložených
osvědčení zastupitelů o svém zvolení, platnost volby těchto
členů zastupitelstva obce pro funkční období 2010 - 2014:
příjmení a jméno, titul
Lukáš Beneš, Ing.
Jaschke Karel, Mgr.
Kobosil Jaroslav, Ing.
Radim Koutník
Kračmar Miroslav, Ing.
Kvapil Bohdan
Daniela Kysilková
Vysušil Jan
Zvolánková Jaroslava

volební strana
Ceská strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Cech a Moravy
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Ceská strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana

o

e

I.
s věd
i I o,
že všichni členové zastupitelstva obce složili zákonem předepsaný slib věrnosti Ceské republice a splnili podmínku volitelnosti
(neslučitelnost funkcí) dle §5 odst. 2 zák. o volbách do ZOo
II. S t a n o v I I o
souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písmo .I<' zákona o obcích:
pro výkon funkce starosty se dlouhodobě uvolňuje jeden člen zastupitelstva obce.

v

III. Z vol i I o
souladu s ustanovením

v

§ 84, odst 2, písmo .m" zákona o obcích:

Mgr. Karla Jaschkeho

do funkce starosty

Jaroslavu

do funkce místostarostky

Zvolánkovou

IV. Pot v rdi I o
v souladu s ustanovením § 96 zákona o obcích platnost stávajícího jednacího řádu zastupitelstva obce i pro nové volební období
2010 - 2014.

V. S c h v á I i I o
podpisová

v

práva

peněžním

styku pro členy zastupitelstva

obce:

1. Mgr. Karel Jáschke
2. Jaroslava Zvolán ková
3. Ing. Beneš Lukáš
Veškeré doklady v tomto styku budou opatřovány dvěma podpisy oprávněných osob a kulatým úředním razítkem .obec Stráž nad Nisou".
VI. S t a n o v i I o
odměňování neuvolněných členů zastupitelstva na základě
nařízení vlády
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, novelovaného nařízením vlády
50/2006
Sb. maximální výší odměn neuvolněným členům zastupitelstva
měsíční odměnou až do výše souhmu odměn za jednotlivé funkce dle zákona 128/2000 Sb., v platném znění.

Kamennou svatbu oslavili,
dobře jsme jedli, ba i pili.
Zbývá jen ze srdce jim popřát:
ať bolí záda a. údy jen mallčko,
ať ještě dlouho vydrží srdíčko,
ať paměť slouží co to dá,
ať v duši je jen pohoda.
Za všechny gratulanty

Marta.

č,

č,

VIII.

Zří d i I o
na základě § 117 odst. 2,3 a 4 , § 119 odst. 1 a § 84 odst.
2 písmo I zákona o obcích ve
znění pozdějších předpisů finanční a kontrolní výbor ve složení:
finanční výbor:

předseda

V posledním čtvrtletí letošního
jubilea tito naši spoluobčané:

roku slaví

Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

96
91
90
88
88
86
85
85
85
84
84
83
83
83
81

svá

významná

životní

- Daniela Kysilková

kontrolní výbor: předseda - Ing. Lukáš Beneš
členové Ing. Jaroslav Kobosíl, Bohdan Kvapil
- další výbory, jejich předsedové
dalším zasedání

a členové,

budou zvoleny na

Zastupltelé
obce děkují tímto svým voličům
věry při hlasování v komunálních
volbách.

za projevení

dů-

Přeji všem občanům Stráže nad Nlsou krásné a šťastné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2011 hodně zdraví,
štěstí, osobních a pracovních
úspěchů.

Egerová Zdeňka
Pavlů Marie
Veselíková Marie
Klímová Stanislava
Uhlířová Vlasta
Vavřichová Olga
Lubasová Věra
Stará Anna
Kolář Miloslav
Kolínská Eliška
Fibingerová Hana
Bláhová Božena
Vaňátková Miluše
MUDr. Pižlová Jiřina
Volochová Anna

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

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

,,1f(eáejte yotěšení
65 let uplynulo
dvě dcery

kdy se brali,

vcelku

ne vždy jim svítilo

slušně

vychovali,

sluníčko,

V

áětecfi, áoyřejte áětem, a6y

se mofi0J yotěšít s vámí, a 6ez oáf(aáů užívejte
fažáou raáost."

Seneca

a o práci přišli taky.

V obřadní síni strážské
.radnice"
2. října slavnostně
ing. Dědek nové občánky naší obce.
Slavnosti, společně s rodiči se zúčastnily tyto děti:

Všechno to spolu překonali,
pro mladší se tím vzorem stali.

Anna Poeková
Barbora Baláková

dokonce

byly tmavé

to když se zhoršilo

mraky,
zdravíčko

Jakub Vyhňák
Eliška Laganová

přivítal pan

Alžběta Zemanová
Lucie Svobodová

Obec Stráž nad Nisou

a
Komltét pro udržování památek z války roku 1866

si Vás dovolují pozvat

v sobotu 11. prosince 2010
na kulturní akci na téma prusko-rakouské války roku 1866 v obci Stráž nad Nisou.
10:30 hod, - přednáška k roku 1866 v budově školy
11:30 hod, - vysvěcení pomníku četaře Emericha Berty libereckým arciděkanem P. Radkem Jurnečkou
a odhalení naučné tabule u kostela sv, Kateřiny

Láci a učitelé ze základní školy Vás zvou na Den otevřených dveří v budově 1. a 2. stupně
dne 14.12. od 8,00 hod. do 12,00 hod.
16.12.2010 Vám opět s radostí zazpíváme pásmo vánočních koled v kostele Sv. Kateřiny ve Stráži nad Nisou
od 17,00 hodin. Vystupují žáci 1.- 9.ročníku.

Zápis do 1.třídy ZŠ se bude konat 21.1.2011
od 13,00 hod. do 17,00 hod. v budově 1.stupně.
K zápisu dítěte s sebou rodiče přinesou občanský
a rodný list dítěte.

průkaz

Více informací o základní a mateřské škole se můžete dozvědět na našich internetových stránkách:
www.skola-straz.cz

v chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské
Pátek 24. prosince
Sobota 25. prosince
Neděle 26. Prosince

22.30 hod.
11. 00 hod
11. 00 hod

Máme po komunálních volbách, a tak mne napadlo se podívat
trochu zpět a připomenout
starosty a z let minulých. V dostupných materiálech se můžeme zabývat touto historií od roku 1850.
V tomto roce byl zvolen starostou Ignaz Hčsler z č. p. 24, který byl
hostinským v "Zlaté Koruně". Po něm nastoupil na starostovské
místo v roce 1855 August Peuker z
p. 27. Od roku 1861 byl ve
funkci starosty Wenzel Seibt, poštmistr z
p. 119. Ten byl starostou až do roku 1879. V roce 1868 obdržel od cřsaře vyznamenání .Střřbrný záslužný kríž s korunou", za zásluhy ve válečném
roce 1866. O jeho činnosti se můžeme dočíst v kronice.
č.

č.

Pň zpátečním pochodu (pruského vojska) bylo ve Starém
Habendorfu ubytováno: 2. září: 3 šesti/ibernf baterie pomočenského polnfho dělost/eleckého pluku č. 2. 5. září: tětký polnf tezaret treuno oddílu, sestávající z 1 důstojníka, 6 léka/ů, 20 poddůstojníků, 7 vojínů, 3 pradlen, 42 tatných a 24 jezdeckých koní.
13. zá/f" 9. rota poznaňského pěšího pluku č. 18, sestávající z
jednoho majora, 10 důstojníků a 445 mužů s 29 koňmi. Každý tento oddíl vždy dalšf den odešel. Tehdejšfmu starostovi obce
Wenzel Seibtovi náleží uznánf, že po celou tuto těžkou dobu se se
svým ú/edním personálem dnem i nocí snažil, aby zabránil násilnému rekvírování a dalUm nep/íjemným událostem.

ing. Dědek

Dalším, v radě starostů byl hostinský Karl Quaiser z č. p. 24, který svůj úřad zastával v letech 1879 - 1886. Nyní přichází na radu
rekordman mezi starosty. Tím je Franz starz z č. p. 68, který stál
v čele obce plných 33 let, od roku 1886 do roku 1919.
V červenci 1919 byl starostou zvolen Adalbert Tschiedel z
p.
172, úřednřk nemocenské pojišťovny kandidující za sociálně demokratickou
stranu. Po něm v roce 1923 nastoupil do funkce
tkadlec Anton KOhnel z č. p. 278 zvolený za komunistickou stranu. 31. ríjna 1931 se po uplynutí volebního období dosavadního
zastupitelstva konala v hostinci"
U zlaté koruny" za předsadnictví úředního komisaře Dr. Bartouše z Liberce volba nového starosty. Stalo se tak ve dvou kolech, vždy bylo odevzdáno po 15
hlasech stejně pro dosavadního komunistického
starostu Antona
KOhnela a národního socialistu Antona Wollmanna. Los rozhodl
pro Antona Wollmanna, uhlíře z
p. 40.
V prosinci 1933 byly Okresním úřadem v Liberci provedeny změny v obecním zastupitelstvu a to na základě zákona z 25. ríjna 1933 č. 201, podle
kterého dochází k rozpuštění Německé nacionálně socialistické
dělnické strany a odebrání jejího mandátu. Antona Wollmana na
místě starosty vystfídal Josef Hauser, truhlář z
p. 130, který byl
1. zástupce starosty. Taktéž museli odstoupit ze svých funkcí i ostatní členové zmíněné strany.
8. února 1937 zesnul po dlouhé nemoci ve věku 69 let starosta
č.

Barbora

Anna

č,

č,

Jakub

Josef Hauser.Byl členem Německé k/esťanské lidové strany,
dlouholetý p/edseda Národnfho svazu, patronátní komisař a čestný předseda pokladny Reifeisen v Krásné Studánce. Byl to upřímný, všeobecně ctěný muž, který uměl v dobách krize vést obecní
zastupitelstvo k všeobecné spokojenosti. Zvláště je třeba vyzdvihnout, že za jeho působení byla vzorně zajištěna péče o nezaměstnané a vybudováno koupa/iště. Do roku 1938 zastával
funkci starosty Adolf Appelt, truhlá/ z č. p. 167.

Eliška

Od 15.
Scholze
Peuker,
správní

června 1938 stál v čele obce holič a kadeřnfk Wilibald
z
p. 174. V roce 1945 byl krátkou dobu starosta Rudolf
a od června do listopadu 1945 byl předsedou
Místní
komise Robert Sedlatý.
č,

L. Kubíková,

Uprostřed

Alžběta

Lucie

parku

ve Stráži

se Liliovník

tulipánokvětý

můžeme

obdivovat

jeho

které mají nenápadnou
Všem dětem
pohody.

i jejich

rodičům

přejeme

zdraví,

štěstí

a životní

nad

Jmenuje

vým nádechem.

Nisou

zajímavé
nazelenalou

Mgr. J. Bláha, I. Zajíc

roste

zvláštní

a od května
květy
barvu,

strom.

do července

ve tvaru
někdy

tulipánů,
s oranžo-

Liliovník tulipánokvětý je statný strom, který dorůstá do výšky
40 m (v původní oblasti výskytu i 50 ml. Vyznačuje se v mládí
poměrně úzkou, ve stáří pak široce kuželovitou korunou.
Zvoncovité květy, které zdánlivě připomínají květ tulipánu
jsou až 6 cm velké. Skládají se ze 3 zelených kališních lístků a 6 žlutých korunních lístků s oranžovým pruhem. Květy
se objevují jednotlivě na koncích větévek v květnu a v červnu.

kamsi daleko a mě si mezitím jako snadný terč vyhlédli sprejeři.
Přicházejí nenápadně a konají rychle. Jejich výtvory se do
mého těla z měkkého pískovce hluboko vsakují a škodí mi
snad ještě více než to minulé lámání rukou, protože už je nikdo nedokáže odstranit. Já samozřejmě od vidění znám ty,
kteří mi ubližují, ale lidem kolem sebe to říct nedovedu.
Nejhorší je, že se skoro jistě jedná o místní obyvatele.
Neuvědomují si, že oni na tomto světě už dávno nebudou,
zatímco já i s jejich výtvory asi ještě ano, ani to, že svou klukovinou páchají díky velké výši škody trestný čin, za který
by dostali minimálně vysokou pokutu a dost možná navrch
i podmíněný trest. Možná, že se za několik desítek let, až
poberou více rozumu a půjdou okolo se svými vnoučaty, taky budou stydět, ale to už pro mě bude pozdě. Když mě v
novém "barevném oblečku" poprvé uviděl můj ochránce,
bylo mu skoro do pláče. Možná nebrečel jen proto, že je to
chlap. O moc lépe asi nebude ani potomkům rodu Simonů,
až se na mě zase přijedou ze Švédska podívat. Co si asi pomyslí? Uvědomují si to vůbec moji "umělci?"

Pochází
ze Severní
Ameriky,
z oblasti
od států
Massachusetts a Wisconsin po Floridu a Missouri. Jako parková a okrasná dřevina se rozšířil po celém světě. V Evropě
se pěstuje od roku 1663 a u nás byl první exemplář vysazen
v roce 1865 v Hluboké nad Vltavou. Tento liliovník je častou
dřevinou našich parků a zahrad. Kromě Stráže nad Nisou
můžeme tyto stromy spatřit i v Liberci před budovou
Krajského soudu.
Ve své domovině je ceněným zdrojem dřeva, které se používá k výrobě nábytku.
Veronika Šiftová, Anička Korfová
o
D

o D

..

I

o

Jsem socha, vlastně sousoší, Loučení stojící na bývalé křižovatce mezi Stráží a Radčicemi. Mnozí z vás mě jistě znáte, protože kolem mě chodíte na procházky nebo se svými
pejsky. Stojím na tomto místě už od roku 1768, kdy mě nechal zhotovit sedlák a forman Josef Simon ze Stráže Č. p. 10
za to, že se šťastně vrátil z obchodní cesty do ciziny, při které mu šlo o život. Dlouho se o mě pak starali potomci rodu
Simonů, kteří tu už od poslední války nejsou. Potom začalo
jít o život mě. Nějakou dobu si mě nikdo nevšímal a naštěstí jsem trochu zarostla trnkami, protože kolem se zrovna rozorávaly meze a doba byla vůbec dost divoká. Přežila jsem
se štěstím i to, když si místní kluci krátili cestu ze školy a házeli po mně kameny, což odnesly mé ruce a další části, které šly snadno urazit. Dnes kolem možná ti samí "kluci" chodí na procházky se svými vnoučaty a možná se i trošku stydí. Možná. Ale já jsem jim už odpustila, koneckonců nedávno (z mého pohledu) přišla další společenská změna a vypadalo to, že se pro mě začíná blýskat na lepší časy. Jeden
místní podivín uklidil mé okolí, začal se o mě trochu starat a
dokonce jsem se stala chráněnou kulturní památkou. Začali
se u mě zastavovat milenci, tátové a děti s letadly i městští
policisté z Chrastavy - co já už jsem si všechno vyslechla
(a nechám si to pro sebe, nebojte). Slibovali mi restaurování, takže bych zase i já mohla vypadat k světu jako ti mladí
pánové a slečny sedávající u mých nohou. Mezitím mě taky
od státu získal soukromý majitel, který by chtěl (jako téměř
všichni v okolí) proměnit své louky na stavební parcely,
čímž se moje záchrana trochu zkomplikovala. Ale já už nikam nespěchám, vždyť co je z hlediska mého 242 let dlouhého života nějakých 10 let čekání. Taky ke mně dokonce
pan Bláha několikrát přivedl dnešní potomky rodu Simonů,
kteří přijeli na návštěvu z dalekého Švédska a ptali se po
mně. Až teď jsem znovu dostala strach. Onen podivín a můj
ochránce se odstěhoval

Mám na sobě nastříkáno slovo PEACE - mír, pokoj. A také
anarchistický symbol. Nevim, zda jsem někdy proti anarchistickému hnutí zrovna já nějak aktivně vystupovala, zda
jsem někdy svou existencí narušovala mír či pokoj. Naopak
bych ráda mírumilovně požádala, abyste nechali na pokoji
mě. Nic jiného než prosit miostatně nezbývá ...
Vaše socha zastoupená tiskovým mluvčím Ondřejem Fáberou

Ruprechtice v září oslavovali 100 let kostela sv. Antonína
Paduánského, který byl 18. září 1910 vysvěcen litoměřickým biskupem dr. Josefem Grossem. Základní kámen ke
stavbě kostela byl položen 20. června 1909. V roce 1870 byl
utvořen Výbor pro stavbu kostela v Ruprechticích, které patřily k nejlidnatějším obcím Liberecka, ale postrádaly vlastní
kostel. Velkým příznivcem postavit v Ruprechticích kostel
byl továrník Josef Salomon z Kateřinek, který nad ním rovněž převzal patronát. Při příležitosti návštěvy liberecka
Mons. Josef Gross navštívil i habendorfskou školku, v doprovodu okresního vikáře Gustava Budera, biskupského sekretáře p. J. Varhulika a Karla von Zimmermanna.1.dubna
1911 zahájil činnost farní úřad v Ruprechticích, ke kterému
byly přifařeny
i Kateřinky,
které dříve
patřily
do
Habendorfské
farnosti. Mimo Kateřinek tam spadaly i
Ruprechtické domy č. p. 76 - 82,195,197,219
a 223. Proto
byla Habendorfem podána žádost o odškodnění ve výši
5 000 K. ,která však byla c. k. ministerstvem kultury
a školství zamítnuta. Kostel byl v letech 1965 - 1992 využíván Okresním archivem, poté byl vrácen církvi, a po celkové rekonstrukci byl 12. června 1994 nově vysvěcen a od té
doby opět slouží bohoslužebným účelům. Dnes je kostel i
jeho okolí jedním z nejkrásnějších míst v Liberci.
M. Draqer, I. Zajíc
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