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Do té doby nás bude ještě trápit nadměrná doprava na
Studánecké ulici, která je ještě navýšena z důvodu omezeného
průjezdu na silnici Mníšek Chrastava. Po té bude obec jednat
o převedení komunikace do své správy a výstavbě chodníku a
dalších opatření k bezpečnosti a zklidnění dopravy.
Připravujeme opatření na základě příslušné legislativy k tomu, aby
někteří nezodpovědní majitelé pozemku tyto pravidelně sekali a
starali se o ně, aby přerostlá tráva a plevel neobtěžovaly ostatní.
Ve spolupráci s firmou DATABOX můžeme pomoci firmám z naší obce.
- Na webových stránkách obce je nasazen vyhledávač.
- Firmy mají možnost aktualizace nebo doplnění údajů na portále www.ziveobce.cz/obec_c544477.
Firmy, které na tomto
portálu dosud nejsou zařazeny, se mohou jednoduchým způsobem zapsat.
Vyhledavač firem slouží jako užitečná služba pro návštěvníky
Našich stránek a zviditelní místní firmy.
Mgr. Karel Jaschke, starosta

Zastupitelstvo obce na zasedání v červnu 2011 projednalo
a schválilo:
- rozpočtováopatfenízákladníSkoly,kterýmise upravil rozpočetzákladníškoly
4) =9.000,- Kč - dotacekrajskéhoúřadu na sportovníolympiádu·
5) =337.500,- Kč - dotacekrajskéhoúřadu na mzdovéprostfedky
6) =18.000,- Kč - dotacekrajskéhoúřadu navýtvarnoučinnost
- rozpočtováopatfeníobce,kterýmise upravil rozpočetobce
1) a) =108.750,- Kč- dotacekrajskéhoúřaduSDH na novoudýchacítechniku
b) =48.000,- Kč- dotacekrajskéhoúfaduSDH naúpravuzástavbyprodýchací
techniku
2) =10.424,- Kč- dotacekrajskéhoúřadunaudrženř akceschopnosti
jednotekSDH
- úpravurozpočtuobcek 30.6.2011, kteráspočívalav navýSenírozpočtuobce
nastraněpf~můa výdajůo dali z právnickýchosobo =325.850,- Kč
Aktuálně:
Probíhá schvalovací proces na změnu dopravního značení v
obci, která spočívá v zavedení "Zóny 30 a přednosti zprava".
Od této změny očekáváme zklidnění a bezpečnost na místních
komunikacích a bude také vyřešen nesoulad mezi dopravními
značeními jednotlivých částí Stráže nad Nisou, které vznikaly
jako nové stavební celky.
Pracujeme na transformaci územního plánu obce na novou legislativu. Do doby, než bude
stávající územní plán změněn,
nebude možné provádět další dílčí změny, což představuje období do roku 2014. Výstavba obchvatu Stráže nad Nisou se
zhruba o rok prodlouží v souvislosti se zakonzervováním
stávající rozestavěné stavby do doby, než se vyřeší přeložka vedení
vysokého napětí.

Je tomu něco málo před jeden rok, co jsem nastoupil jako nový duchovní správce do farnosti Stráž nad Nisou. Při prvním pohledu se kostel zdál celkově opravený a bez vážnějších stavebních těžkostí, ale je to je opravdu první pohled.
Už při prvních větších deštích se začaly objevovat na stropě
kostela mokrá místa,' což bylo jasné, že je zle a hned nastala
podrobná kontrola střechy, kde bylo evidentní, že v minulých
letech se konaly na střeše jen drobné zásahy, ale celkově je celá střecha ve velmi špatném stavu.
Díky pochopení mnoha zainteresovaných
složek se hned začalo s vypracováním
základní projektové dokumentace, jednání
ohledně výběrového řízení na dodávku opravy a žádosti na různé dotační tituly, aby se v roce 2011 mohlo začít s generální opravou střechy. Ve finále se podařilo získat dotace jak z fondu
Ministerstva kultury CR, obce Stráž nad Nisou, Liberce - co
by obce s rozšfřenou působností, Krajského úřadu, tak ale i z
vlastních zdrojů. Přesto všechno nám ještě mnohé finance chybí na dokončení opravy střechy kostela, proto v neděli 18. září
2011 se při mši svaté bude konat sbírka na dokončení opravy
střechy kostela sv. Kateřiny Alexandrijské.
Dovolil bych si i požádat všechny, kdo by chtěli a mohli pomoci finančně, budu jen rád a všem samozřejmě rádi vystavíme

potvrzení o přijetí daru pro odpočet z daní pro Finanční úřad.
V některém z dalších vydání Občasníku vás všechny budeme
informovat o přesných výších dotacř stejně jako i vlastních prostředků. S poděkováním za vaši pomoc i podporu jak hmotnou
tak i duchovní.
R. D. Mgr. Jurnečka Radek, administrátor farnosti Stráž nad Nisou.
Poutní bohoslužba ke cti sv. Kateřiny Alexandrijské,
patronky strážského kostela, bude sloužena
20. listopadu v 11.00 hod.

Naší delegaci - starosta, místostarostka, zástupci dobrovolných hasičů - přijel i Ondřej Fábera, u společného oběda pozdravila starostka Stráže pod Ralskem Bc. Věra Reslová a místostarostka Ing. Jitka Urbánková, Přivítali jsme se i s ostatními
delegacemi z Hojsovy Stráže a ze Stráže u Domažlic. Hned se
rozběhly rozhovory o tom, co se od loňského roku kde změnilo,
co se podařilo, co nás kde trápí a jak řešíme nastalé problémy.
Samozřejmě se hovořilo o povodních, kieré ostatní obce zaznamenaly spíš jen z médif. O to víc je zajímalo, jak probíhaly
pomoc a následné práce na obnovování provozu.
Při procházce městem jsme navštívili rozsáhlý dvůr s garážemi
hasičského sboru. S místem zde nemají problémy. Zato s místy ve
dvou mateřských školách jsou na tom stejně jako všude jinde,
protože neuspokojí všechny žadatele a na nové 'nejsou finance.

Ve třetím čtvrtletí letošního roku strážští jubilanti narození
v těchto měsících mají důvod k oslavě. Jsou to:
Paní Bitmanová Marie
Pan Kudláček Josef
Pan Mlateček Jaroslav
Paní Rychetská Marie
Paní Dimlová Emilia
Paní Šeflová Věra
Paní Oberd6rferová Marie
Paní Vargová Helena
Paní Kuželová Zdeňka
Pan Merhaut Jaroslav
Paní Šmahelová Vlasta
Paní Pomezná Kristína
Pan Brindzák Michal
Paní Brindzáková Zuzana
Paní Kolářová Kristina
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Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí a mnoho dalších
let prožitých v kruhu svých blízkých.

Když přišel v roce 2009 Ondřej Fábera - místní mladý patriot s nápadem vyhledat a zorganizovat vzájemnou návštěvu obcí
se stejným názvem, brali jsme to trochu jako legraci. Ale on to
myslel natolik vážně, že přípravy proběhly a setkání opravdu
vloni proběhlo právě u nás. Musíme se pochválit, že jsme nasadili dost vysokou laťku nejen v organizaci, ale i v péči o návštěvníky ze Stráží, kterým se u nás opravdu líbilo a dlouho vzpomínali.
Letos se tedy konal druhý ročník - ve Stráži pod Ralskem.

ta~l

Toto setkání bylo spojeno s Vartenberskými slavnostmi, které
každoročně ve městě probíhajf.

Dál jsme se zastavili u Vartenberského hradu, který však není
volně přístupný. Jen v létě zde probřhají filmová představení
pod širým nebem. Prohlídku, při které jsme se dověděli vše z
historie i současnosti města, ale i leccos o zdejší velmi moderní věznici, jsme ukončili na pláži u jezera, kde probíhal program
slavností ve středověkém duchu. Šermíře vystřfdaly bubeníci,
rytířský turnaj jezdců na koních doplnila družina šlechticů a dámy v dobových šatech zatančily kruhové tance.
Bohatý program byl doplněn jarmarkem i s dobovými řemesly.
Navečer jsme se znovu sešli v kulturním sále, kde se jednotlivé
Stráže představily místním občanům. Pan starosta Karel
Jaschke popsal nejen naši obec, ale i náš prapor. Bohdan
Kvapil pozdravil delegaci místních hasičů a vzájemně jsme si
předali drobné dárky. Dětský orchestr z místní umělecké školy
zahrál několik skladeb a každá z delegad dostala perníkový
erb, na který měla namalovat cukrem znak své obce. Pak už
jsme pokračovali v rozhovorech při taneční zábavě. Ani zde
jsme nelenošili a reprezentovali jsme Stráž nad Nisou velmi aktivně. Také se losovalo, kde proběhne setkání v příštím roce.
Nakonec se ozvaly salvy ohňostroje z břehu jezera na slavnostní ukončení Slavností i Setkání.

Při jedné cestě do Liberce mu bylo projet do kopce známou
Moskevskou ulicí. Tehdy tudy ještě projížděla stará plošinová
tramvaj zdola ve směru k radnici.
I když ulice měla pěkné stoupání, seděl Franta jako vždycky na
voze a klidně nechal svého hnědáka dřít. Dělal to tak vždycky.
Když jsem mu to jednou vyčítal, poučil mne, že každý člověk má
od pánaboha dáno, kolik smí na tom světě udělat kroku. A když
si to vybere, odejde do kytiček. Tak on si ty kroky musf šetřit, aby
vydržel co to dá. Když už byl povoz skoro nahoře a blížil se ke
známé Plzeňské restauraci, zařinčela mu za vozem tramvaj. S
kliďasem Frantou to ale nehnulo. S nějakým poklusem kamaráda
valacha se počítat nedalo. Navíc se tu ulice poněkud zužovala.
Na rozdíl od kočího měl řidič tramvaje nervy slabší. Začal dupat
na šlapku zvonku jako na poplach. Jen si zacinkej, mínil Franta,
nic tě to nestojí. Valach šlapal koňským krokem dál v poklidu, ale
řidiči už brnkaly nervy jaksepatřf. Zastavil, zašlajfoval .tramvaj,
seskočil z plošiny na ulici a křikl: "Ty vole, to se nernúžeš uhnout?" Franta se jen bokem pootočil a opáčil: "Ty vole, já muŽU, ale ty namůžeš!" To už se před koňskou hlavou otevřelo
Benešovo náměstf s radnicí, kolej se uvolnila a Franta měl štěstí, že řidič tramvaje si nemohl dovolit za nfm běžet a vynadat mu.
Mgr. Jaroslav Bláha

N

Děkujeme všem občanům, kteří se spolupodfle]l na údržbě
svého okolí, vedou své děti k ohleduplnosti a pomáhajf organizovat společenské dění v naší obci, protože i dfky Vám se mužeme na takovýchto akcích velmi dobře reprezentovat a to
vždy potěšf.
Za celou delegaci inlormovala J. Zvolánková, toto pan Jiroušek

4.6.2011 se konal dětský den, poprvé organizovaný skoro
všemi spolky v obci. Organizaci pomáhali organizovat nejenom různá sdružení rodičů, ale také hasiči, střelci a sokolové.
Počasí se vydařilo a vlastnf akce se zúčastnili stovky dětí nejenom ze Stráže nad Nisou, ale ze širokého okolf (Krásná
Studánka, Chrastava, Liberec ... ). Počet účastníku s doprovodem podle odhadu přesáhl tisfcovku, což jsme zdaleka nečekali. Docházelo snad všechno: startovní kartičky, ceny, limonáda, ale také síly pořadatelů. Bylo nás na takovou účast málo a někteří vedoucí hlídali i čtyři stanoviště. To vše na přímém
slunci a skoro bez přestávky několik hodin.
Při Strážských slavnostech se celá akce zopakovala.
Tentokrát byl pořadatel SSM (Spolek Strážských Maminek ...
a tatínku). To byla naopak bezvadně a početně zajištěná akce
a bylo vidět, že to byl již několikátý ročník, který pořádali.
Pro příští rok jsme se předběžně domluvili na pořádání jen
jedné akce a to 14 dnf před slavnostmi. Na samotných slavnostech je programu pro děti dostatek.
Tímto chci všem pořadatelům obou akcí poděkovat a těším se
na další ročnfk.
Ing. Lukáš Beneš

První polovina padesátých let, doba nahánění zemědělců do JZD.
Jedním z posledních dosud odolávajících rnalozernědělců byl
Franta Vaněk. Protože mu ale hospodáříčko nedávalo tolik, kolik
pro rodinu a pro sebe potřeboval, zapřemýšlel o posflení svých
příjmu. Podařilo se mu opatřit staršího valacha s lehkým vozem
a začal povozničit. V té době nebyla ještě konkurenční autodoprava tak rozvinutá, jako dnes. Tu někdo potřeboval přivézt dřlvf z lesa, tam zas někdo něco z města, ale hlavně Franta měl
vlastního koně, jak si to od dětstvf přál.

V neděli 26. června se u příležitosti 145 výročí smrti Emericha
Berty (prvního padlého v prusko-rakouské válce v r.1866) uskutečnila malá vzpomínková slavnost. Slavnosti se zúčastnil
pan arciděkan R. Jurnečka, členové .Kornitétu pro udržování
památek z války roku 1866",a hrstka občanu ze Stráže a okolf.

V letošním roce, koncem prázdnin, jsme si užili trochu většího
tepla než bývá v našem kraji zvykem. Horka nenapáchala takové škody jako našim předkům před 100 lety. V současné době
se již v naší obci téměř nikdo nevěnuje zemědělské výrobě a tak
jediné škody se mohou projevit na šlechtěných trávnících u rodinných domků. Hůře na tom byli obyvatelé naší obce v roce
1911. V tomto roce byla obzvláště velká a dlouhotrvající horka.
Začala uprostřed července a trvala do 14. srpna. Teplota vystoupala až na 40 stupňů. 2ně začaly již v druhé polovině července a 10. srpna byla pole holá a horký vítr dul nad strništi.
Otava nebyla žádná, protože horka vypálila louky. Brambory zůstaly malé a všeobecně daly malé výnosy, proto také výrazně
stoupla jejich cena. Horka také byla příčinou častých lesních požárů v okolí. Také odlétající jiskry z parních lokomotiv zapalovaly trávu na svazích u trati, takže požární ochrana musila často
zasahovat. V mnoha studních v obci byla nouze o vodu. Tato
horka však nelze označit jako extrémní, ale jsou zvláštní svým
dlouhým trváním. Statisticky bylo zjištěno, že největší horko bylo
v roce 1834, které se vyznačovalo strašným suchem, mělo charakter katastrofy a ještě dlouho mělo nezhojitelné následky.

vidět, že spousty řidičů se tímto pravidlem již neřídí. Stačí se
projet po Stráži. Naučme se toto pravidlo dodržovat. Dále přibydou značky na náměstí. Budou definovat hlavní silnici (tak
jak jezdí autobus) a regulovat parkování nákladních automobilů. Dále apeluji na všechny, především ze "Smoulova". To je
jedno z míst, kde jsou vybudovány chodníky. Zatímco v jiných
oblastech obce marně čekají, kdy se chodníky vybudují, ve
"Smoulově" se na nich parkuje!
Ulici Studánecká bude možno řešit, až bude ve vlastnictví obce a to bude až po zprovoznění obchvatu.

MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA
603941 561
485 143533

Překlad L. Kubíková, zpracoval I. Zajíc

Již několik měsíců se pracuje na úpravě značení v obci. V nejbližší době dojde k vlastní realizaci. Co nás čeká?
Především se oblast ohraničená ul. Studánecká, náměstím a
tratí "uzavře" do zóny 30Km/hod a přednosti zprava. V celé
Stráži jsou úzké uličky, bez chodníků a tak je potřeba jezdit opatrně a pomalu. Není to pravidlem, ale čím mladší řidič a menší auto, tím větší rychlost. Přitom především v .Nové Stráži" je
spousta malých dětí. Přednost zprava je dnes již výjimečná a je

OBECNí ÚŘAD Stráž nad Nisou
482726880
STAROSTA
482732 114
ŠKOLA
482731 428

Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého kraje
Český zahrádkářský svaz, územní rada územního sdružení Liberec
Territorialverband Zittau der Kleingartner ev
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Stráž nad Nisou
Vás srdečně zvou, na
13. ročník "Regionální

výstavy ovoce a zeleniny"

který se koná ve dnech 18. - 22. října 2011
v Obecním domě ve Stráži nad Nisou
úterý až pátek od 9,00 do 17,00 hodin
sobota od 9,00 do 12,00 hodin
Záštitu převzal pan ing. Jaroslav Podzimek, radní Libereckého kraje, pověřený vedením resortu životního prostředí a zemědělství.
Představeny budou odrůdy jabloní a hrušní, pěstovaných zejména v oblasti Libereckého kraje.
Výstava bude spojena s prodejem a možností objednávek ovocných dřevin a růží.
Pro zahrádkáře bude k dispozici odborná poradna,
V rámci výstavy bude uskutečněn "TEST ZNALOSTf" pro děti a mládež, ze znalosti semen našich plodin, kde jako odměna bude vlastnoručně ozdobený perníček.
Vstupné dobrovolné

Uzávěrkapřlštřho čísla Strážského občasníku bude 24.11.2011. Přřspěvky prosím odevzdejte do tohoto termínu na Obecní úřad nebo v Trafice.
zajic-obcasnik@seznam.cz,
NAJDETE NÁS NA INTERNETOVÝCH
STRÁNKÁCH
- www.straznnis.cz

e-mail:

