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- plnění rozpočtu obce za období 1.- IV. měsíce 2011 v jednotlivých kapitolách s těmito hlavními skutečnostmi:
Ročnr plán
Plněnr rozpočtu
Prrjmy:
z toho: Daně
Ostatní příjmy
Výdaje

po změnách

18_096.000,19.108.417,14.300.000,3.796.000,-

Skutečnost 1.- X. %
36,33
7.056.598,78
4.796.180,00
2.260.418,78

33,54
59,55

7.426.175,74

38,28

celkem
18.096.000,19.401.202,60

- rozpočtová opatření č. 2120111ZŠ a) =2.285.832,- Kč dotace KÚ na mzdové prostředky
b) =21.000,- Kč - dotace KÚ na pomůcky I. třídy
č. 3/20111ZŠ =779.546,- Kč - dotace KÚ na mzdové prostředky,
kterými se upravil rozpočet základní školy
- smlouvu o dílo Č. TSMU8/11 na opravu místních komunikací
uzavřenou mezi Obcí Stráž nad Nisou a Technickými službami
města Liberec, a.s., Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8, jejímž
předmětem je oprava místních komunikací v roce 2011 za cenu = 1.493.634,- Kč. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce jejím
podpisem
- darovací smlouvu č.], OLP/408/2011, jejímž předmětem je dar
do výlučného vlastnictví obce nemovitosti p.p.č. 833/4 - 431m2,
ostatní plocha v k.ú. Stráž nad Nisou. Jedná se o pozemek pod
stavbou chodníku v Kateřinské ulici
- rozpočtový výhled na období let 2012 - 2015, ve kterém se
počítá v příjmové části s 19-20 mil. Kč
Zastupitelstvo obce na zasedáních
projednalo a schválilo:

v březnu a květnu 2011

- rozpočtové opatření Č. 3/2011/obec, kterým se upravil rozpočet obce o částku =7.214,40 Kč, dotaci krajského úřadu na doplatek za volby a částku =11.272,- Kč, dotace krajského
úřadu na sčítání lidu, domů a bytů
- celoroční hospodaření obce, a to bez výhrad
- obecně závaznou vyhlášku Č. 3/2011, kterou se zakazuje
o státem uznaných svátcích a nedělích používání sekaček, křovinořezů, motorových pil a dalších hlučných zařízení mimo
dobu od 9.00 do 12.00 hod.
- obecně závaznou vyhlášku Č. 4/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci - na
Bergerově náměstí musí mít majitel psy při venčení uvázané na
vodítku, volný pohyb psů je zde přestupkem
- obecně závaznou vyhlášku Č. 5/2011, o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu
- smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřenou
mezi Obcí Stráž nad Nisou a TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou
- úpravu hřišť u obecního domu a instalaci kamerového systému a jeho rozšíření na náměstí

- návrh dopravního značení v obci zpracovaný projektovou
kanceláří dopravních staveb Ing. P. Špulákern, ve které se počítá se zrušením stávajícího značení uvnitř obce a instalací
"zón 30 s předností zprava" a dále úpravy dopravního značení
na náměstí s vyznačením hlavní silnice od pošty ke kostelu a
zákazu stání nákladních automobilů
- částku =30.000,- Kč pro Sportovně střelecký klub Stráž nad
Nisou na zakoupení trezorových dveří
částku =30.000,- Kč na činnost SDH Stráž nad Nisou
- pověřilo starostu obce Mgr. Karla Jaschke k zastoupení obce
na řádné valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti,
a.s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, která se
koná dne 2. června 2011 v Teplicích
- vzalo na vědomí protokol z kontroly plnění Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, sepsaný dne
23.5.2011 se závěrem, že smlouva nebyla porušena
- rozhodlo na základě podaných návrhů na změnu ÚP Stráž nad
Nisou a předloženého stanoviska pořizovatele ze dne 24.5.2011,
podle § 44 zák. Č. 183/2006 Sb stavebního zákona o pořízení
5. změny ÚP obce Stráž nad Nisou, se změnou využití těchto ploch
- viz příloha, která je nedílnou součástí tohoto zápisu
Přeji všem občanům hezké léto a příjemnou

dovolenou.

Mgr. Karel Jaschke, starosta

Druhé čtvrtletí letošního roku je obdobím, kdy strážští jubilanti
narození v těchto měsících mají důvod k oslavě. Jsou to:
Pan Hartman Jan
Paní Vorobčuková Vasilina
Pan Tomič Ladislav
Panr l.ukášová Květuše

92
89
88
87

let
let
let
let

Pan Dongres Miloslav
Paní Viktorínová Jana
Paní Častotická Zdenka
Paní Špryslová Vlasta
Pan Tesař Bedřich
Paní Molnarová Zdenka
Paní Králová Marie
Paní Egrtová Pavlína
Paní Novotná Janina
Paní Effenbergerová
Anna
Pan Petr Zdeněk
Pan Kopecký Jiří
Paní Dvořáková Anna

87
87
86
86
86
84
82
82
81
81
81
80
80

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

Všem dětem i jejich rodičům přejeme zdraví; štěstí
a mnoho spokojenosti v jejich životě.

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

Před padesáti lety, přesněji 12. dubna 1961, se uskutečnil první let člověka do vesmíru. Tím, kdo se poprvé z kosmu podíval
na naši matičku Zemi, byl Jurij Alexejevič Gagarin. Tento let vyvolal v celém světě velké nadšení, které se nevyhnulo ani panu
Bláhovi. Ten v tomto čase pobýval na studiích v Praze, kde se
věnoval vědecké aspirantuře
na Institutu společenských
věd.
Hned druhý den t.j.13.4.
na koleji v Dejvicích napsal několik
veršů. Své dílko ihned donesl do československého
rozhlasu,
kde ho předal známému redaktorovi Hary Macourkovi. Tomu se
tyto verše zalíbily a hned rozhodl, že je zařadí do poledního vysílání, což se také stalo. Tím potěšil nejen autora, ale i strážské
občany,
kteří tehdejší vysílání poslouchali.

Zdravstvujtě

V obřadní síni strážské

rosta slavnostně uvítal
mezi strážáky tyto děti:

Buďte zdráv, majore Gagarine,
veliké vlasti své občane,
úcta k Vám nikdy již nepomine,
sovětům, majore Gagarine,
a Vám vždy prvenství zůstane.

Klára Šeflová
Vedral

Tereza

Hrustnczová

Tobiáš
Adéla

majore Gagarine!

Zdravstvujtě,
majore Gagarine,
každý z nás v duchu Vás objímá,
o ničem jiném teď nemluvíme,
jen o Vás, majore Gagarine,
jste naši epochy hrdina.

"radnice" se 26. března
uskutečnilo první letošní
v~áníobčánkO. Pan sta-

Ondřej

Adéla

Tobiáš

Zdravstvujtě,
majore Gagarine,
nový jste země své bohatýr,
s lodí svou kosmickou,
my to víme,
dát chcete, majore Gagarine,
vesmíru člověka, světu mír.

Hůza
Semiginovská

Klára
V minulém čísle jsem slíbil, že se ještě vrátím ke sčítání lidu v
tomto roce. Součástí tohoto sčítání bylo i sčítání hospodářských a užitkových zvířat.
Starý Habendorf
koně
42
hov. dobytek
212
kozy
70
prasata
8
včelstva
46
drůbež
1003

Ondřej

Tereza

ks
ks
ks
ks
ks
ks

Nový
9
6
34
2
5
82

Habendorf
ks
ks
ks
ks
ks
ks

celkem
51 ks
218 ks
104 ks
10 ks
51 ks
1085 ks

V tomto roce, 19. a 20. února se konaly volby do obecního zastupitelstva.
Starostou se stal Franz Starz. který byl v této funkci již 25 let. Po čtyřech letech byla předčasně
rozpuštěna říšská rada,proto se 13. června uskutečnily
volby do nové říšské
rady. V naší obci zvítězil úředník nemocenské
pokladny AnIon
Schářer. Jelikož obdržel nejvíce hlasů i v celém volebním kraji,
stal se členem nové říšské rady. Voleb se zúčastnilo 478 z 544
zapsaných voličů a Anton Schařer získal 313 hlasů.

President Spolku pro pomníky hejtman Wagner se dvěma důstojníky zeměbraneckého
praporu v Turnově. Plukovník
Mladoboleslavského zeměbraneckého praporu, také důstojnický
sbor Libereckého střeleckého sboru, zástupci všech civilních úřadů a mnoho čestných hostů. Kromě toho byli přítomni slavnostnímu odhalení oba bratři Emericha Berty.

Dalších voleb se Habendorfští občané dočkali 11. zářl, Jednalo
se o volbu zástupce Liberce, Jablonce a Tanvaldu do
Zemského sněmu. Vítězně z tohoto volebnfho klání vyšel německý radikál Dr. Wolfram Lehnert, obvodní lékař z Horního
Růžodolu.
Aby nebylo voleb v tomto roce málo, tak Se ještě volila nová
školní rada. Zvoleni byli;Ferdinand Stracke, Heinrich Karrer,
Dr. Johan Siegmund, Rudolf Hoffmann a Anton Keil. Jako zástupce Svárova a části Starých Pavlovic byl zvolen představený obce Svárova Wenzel Jantsch. Dále k místní školní radě náleželi: farář Franz Schlupek, řídícf učitel Josef Thaute, virilisté
firma Josefa Zimmermanna a firma bratří Siegmundů. Jako
místní školní inspektor byl zvolen Ferdinand Stracke.
Ještě jedna událost myslím stojí za zmínku. Na schůzi 14. prosince přijalo obecní zastupitelstvo velmi důležité usnesení. Členové zastupitelstva se jednohlasně rozhodli požádat o povýšení obce na tržní obec se jménem Althabendorf. Daňoví poplatníci osady Nový Habendorl dali totiž souhlas ke sloučení
Starého a Nového Habendorfu v jednu trhovou obec pod jménem Althabendorl. Na cfsařské schválení této změny si habendorfští počkali až do 5. září 1916.
Překlad L. Kubíková, zpracoval I. Zajíc

~

V letošním roce uplyne 145 let od začátku Prusko - rakouské
války. Prvním padlým v této válce byl četař Emerich Berta, který byl smrtelně raněn v naší obci. Tuto událost připomíná deska, která je umístěna ve zdi na jižní straně kostela. Podrobnosti
k této události nalezneme na panelu poblíž kostela.
Další významnou událostí je vztyčení a slavnostní odhalení pomníku, která se uskutečnila 28. června 1896. Letos uplyne tedy
115 let od této slavnosti, které se zúčastnilo velké množství významných osob. Jeho Jasnost Princ von Schaumburg-Lippe
polní maršál a protektor Spolku pro udržování válečných pomníků, velitel 58. pěší brigády generálmajor von Hablitschek, velitel
36. pěšího pluku plukovník Alfons von Brůžek, čestná rota posledně jmenovaného pluku pod vedením hejtmana Landmanna,
plukovník Fontaine von Felsenbrunn, velitel 10. husarského pluku v Nyiregyhazu baron Ulmenstein s nejstarším strážným a nejstarším četařem tohoto pluku.

v

Pozdravnou řeč prodchnutou patriotickým cftěním přednesl
pan Alfred Augsten a pan vrchni kaplan administrátor Hermann
Pietschmann z Liberce. Krátce po 10. hodině zahájil P.
Hermann Pietschmann u provizorního oltáře před kostelem bohoslužbu. Čestná kompanie rozestavěná okolo kostela vypálila
během slavnosti několik čestných salv.
Za Emericha Bertu a další tisíce padlých v této válce bude 26.
června 2011 sloužena v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské mše
svatá.
Překlad L. Kubíková, M. Drager
Zpracoval I. Zajíc
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SOBOTA - 4.6.2011
Stráž nad Nisou -

od 10:00 - 16:00 hod.

HŘIŠTĚ NAD NÁMĚSTÍM

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM A SOUTĚŽE O CENY!
•
•
•
•
•
•
•

nafukovací hrad, skákání v pytlích, přetahovaná, chůze na chůdčch
malé turnaje v basketu, kopané a vybíjené
soutěže s rodiči
dětská diskotéka, tvorba rukodělných prací a další činnosti
střelba ze vzduchových zbraní - střelecký klub
ukázka techniky místního dobrovolného hasičského sboru a hasičské soutěže
Obecní dum - promítání - CESTA PO STOPÁCH DAKARU 2011

D -TI ! Tak si sbalte dobrou náladu, rodiče a přijďte se pobavit.
Celou akci pro Vás pflpravlll

a na vall účast se tMI: OH S, Sttelecký

klub, sdrulenl

občanů, r.J.SOKOL

a Obee StrU

nad Nlaou.
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Strážské slavnosti - sobota 18. června 2011
na Bergerově náměstí

11.00 - 12.00

Příjezd hostů

13.00

Slavnostní přivítání, společné zahájení slavností

zg-

13.30

Společný oběd v KD U Jezera

l>1\.)

14.00

Procházka po zajímavých místech Stráže
'Hasičská zbrojnice - ukázka zásahu dětského družstva
SDH Stráž p. Ralskem

15..30

Vartenberské slavnosti - rytířský turnaj na koních

16.30

Vartenberské slavnosti - volný program

19.00

KD - vzájemné představení všech Stráží vystoupení ZUŠ

20.00

KD - setkání rodáků a přátel Stráže - lidová zábava

22.00

Ohňostroj na pláži u jezera

3 ~,
· '"
ne

NO"
• c

c..~
O?"

ml\.)

-I~

m:-,

z~
l>'

(ij'

oo-g

z~<
l>-c

z~
-I -,

m3
::o~
z~

m~
-I~.

Oe;;

<c.
0(,0

9.30 - vystoupení MŠ a ZŠ
10.00 - SDH děti
The Kids (taneční skupina) děti ze ZŠ
10.30
11.00
12.30 VELVET RAIN (vystoupení místní kapely)
PEKLO SONIC FORCE (brake dance)
13.00
DIAMONDS (dívčí taneční skupina)
13.30
16.00 Celestýnka
14.00
19. 00 Bohernia Universal Band
16.00
01.00 Nonstop (country)
20.00

(')0

Ubytování pro všechny nahlášené hosty zajištěno v hotelu DIAMO - Máchova 265
Sraz účastníků v KD U Jezera (Máchova 203) v 1.patře - v malém sále, zástupce
organizačního týmu zde bude přítomen již od 10.30 hodin.
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23.00 - Ohňostroj
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Prodejní stánky, atrakce a dětské soutěže.
Občerstvení ve stáncích i místních zařízeních.
V odpoledních hodinách výstava krajek v mateřské škole.
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TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

Popis příjezdu:
Ve směru od Prahy jet dálnicí směr Liberec a odbočit na sjezdu na Mnichovo
Hradiště - Mimoň - směr Jabloné v Podještědí a za obcí Noviny odbočit na první
křižovatce vpravo - směr Stráž pod Ralskem.
Ve směru od Ceské Lípy jet směrem na Zákupy - Mimoň (na první křižovatce ihned
doleva) směr Jablonné v Podještědí a za obcí Noviny odbošit na první křižovatce
doprava - směr Stráž pod Ralskem.
Ve smětu od Liberce jet po dálnici, dále hlavní silnicí směr Děčín. Míjíte Stráž n. Nisou
Chrastavu, Rynoltice a odbočíte do Jabloného v Podještědí. Dále směr Mimoň,
na Luhovské křižovatce odbočíte vlevo - směr Stráž pod Ralskem.

V případě bloudění volejte prosím na číslo 739 000 023, 733 184 778, rádi
Vás nasměrujeme. Těšíme se na Vás!

