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- projekt dopravního značení v obci s předpokládanými náklady
=200.000,- Kč a výběrové řízení na dodavatele značek a jejich
montáž.
- příspěvek =25.000,- Kč pro CSZ na konání letošní výstavy ovoce a zeleniny
- umístění technologického zařízení spol. T-Mobile na pozemkl!
508/1 za podmínek získání kladných stanovisek v rámci územního řízení od dotčených orgánů a všech účastníků stavebního řízení a ceny za roční pronájem =100.000,- Kč.
- výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011 předloženou ředitelstvím školy ze dne
16. září 2011.
- navýšení 'rozpočtové dotace obce základní škole na celkovou
výši =2.500.000,- Kč s Hm, že bude škole poskytnuta dorovnávací dotace ve výši =300.000,- Kč.
- vypořádání dotace na základě Smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na nákup
ochranných prostředků požární ochrany - zabudování nosičů pro
dýchací techniku do automobilu CAS 20. Obec vrátila část nevyčerpané dotace ve výši =4.685,- Kč z důvodu skutečné nižší fakturované ceny.
- vyhlásila prodej zahradní multifunkční frézy, která sloužila v minulosti základní škole, za ceňu nejvyšší nabídky.
- příspěvek na drobné odměny dětem za výtvarnou soutěž na dovybavení hřiště a dětem, kteří se zúčastnily soutěže ,Stínadla" .
- záležitost pozemků uvnitř obce, které jejich majitele neudržují
- nesekají s tím, že budou vyzváni, aby tak učinili a případně jim
bude nabídnuto posekání za úplatu. .
Nová Stráž aut. Ant. Morávek 1946

- rozpočtová opatření, kterými se upravil rozpočet obce a základní školy:
9/obec =2.000,- Kč - dotace krajského úřadu na výtvarnou
dílnu v základní škole
Č. 10/obec =10.363,- Kč - dotace krajského úřadu na akceschopnost SDH
9/ZS =2.000,- Kč - dotace krajského úřadu na výtvarnou dílnu v základní škole
10/ZS =1.617.157,- Kč - dotace krajského úřadu na mzdové prostředky základní školy
.
11/ZS =11.529,- Kč - dotace krajského úřadu základní škole na rozvoj pedagogických řešení specifických problémů
č,

Zastupitelstvo obce na zasedáních v září, říjnu a listopadu
2011 projednalo a schválilo:

č,

plnění rozpočtu obce za období 1.- VIII. měsíce 2011 v jednotlivých kapitolách s těmito hlavními skutečnostmi:
Roční plán
Plnění rozpočtu
Přřjmy:
z toho: Daně
IOstatní příjmy

po změnách

18.096.000, 19.928.441,14.300.000,3.796.000,-

č.

Skutečnost 1.- VIII. %
14.383.556,32
72,18
10.844.544,00
3.539.012,32
15.150.979,67

- na návrh Finančního výboru vnitřní směrnici na odpisování dlouhodobého majetku

75,84
93,23

- smlouvu na zajištění zimní údržby komunikací v obci v souladu
s § 26 silničního zákona Č. 13/1997 Sb., a vyhl. č. 104/1997 Sb.,
v platném znění a zároveň pověřilo starostu jejím podpisem.

76,05

- hlavní inventarizační komisi pro inventarizaci majetku obce za
období kalendářního roku 2011 ve složení:
Předseda: Ing. Jaroslav Kobosil
Clenové: Daniela Kysilková, Radim Koutník

Výdaje celkem
18.096.000, 19.921.226,60

č.

- rozpočtová opatření č. 7,8/20111ZŠ, kterými se upravil rozpočet
základní školy
a) =1.000,- Kč - dotace krajského úřadu na dvoudenní olympiádu pro základní školu
b) =1.977.816,- Kč - dotace krajského úřadu na mzdové prostředky základní školy
- podle § 47 odst. 5 stavebního zákona Zadání 5. změny územního plánu Stráž nad Nisou ze dne 5.9.2011, č.j. 386/2011 včetně Vyhodnocení územního plánu a jeho změn se zaměřením na
§ 55 odst.3 stavebního zákona.
- nepeněžní dar v hodnotě =5,000,- Kč pro p. Romana Kendíka,
U Kina 275, Stráž nad Nisou, za získání Zlaté plakety
Dr. Janského.
- bezúplatný převod pozemků a majetkoprávní úkony s Hm spojené pro předmětné pozemky 115212, 115213, 115214, 1063/6 v
k.ú. Stráž nad Nisou mezi Krajskou správou silnic Libereckého
kraje a obcí Stráž nad Nisou.

- částku =25.000,- Kč pro Sportovně střelecký klub Stráž nad
Nisou na pořádání 17. ročníku Grand Prix Nisa a 15. ročník Velké
ceny Stráže nad Nisou ve střelbě ze vzouchových zbraní v hale
TU Liberec - Harcov, která se konala dne 19. a 20. 11. 2011.
- projednalo cenové nabídky firem SOMARO CZ, s.r.o., Praha,
TSML, a.s., Liberec a Jaroslav Brůna, dopravní značení,
Smržovka na instalaci dopravního značení v obci a vybralo pro realizaci zakázky firmu Jaroslav Brůna - dopravní značení s cenovou nabídkou =202.963,- Kč.
Aktuálně:
- provádí se instalace dopravního značení v obci
- řešíme možnost zápůjčky mobilního radaru od MP Hrádek nad
Nisou abychom mohli měřit rychlost zejména na Studánecké ulici
a uvnitř obce
Veřejná schůze Obecního zastupltelstva se koná 1. prosince
od 18.00 hod v Obecním domě.

Přeji všem občanúm radostné Vánoce a hodně zdraví, štěstí
a pohody v novém roce 2012.
Srdečně vás zvu na tradiční sllvestrovský ohňostroj
na náměstí.
Mgr. Karel .Jaschke, starosta

V posledním čtvrtletí letošnfho roku strážští jubilanti narození
v těchto rněsřcřch ma]' důvod k oslavě. Jsou to:

Paní Pavlů Marie
Paní Veselíková Marie
Paní Uhlířová Vlasta
Paní
Panr
Pant
Paní

Vavřichová

Olga

l.ubasová Věra

Kolínská Eliška
Fibingerová Hana
Paní Bláhová Božena
Panr Vaňátková Miluše
Paní MUDr. Pižlová Jiřina
Paní Volochová Anna

92
91
89
87

let
let
let
let
86 let
85 let
85 let
84 let
·84 let
:84 let
82 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
let prožitých v kruhu svých blízkých.

Děti ze školky

zazpívali,

jmenší byli přivítáni

pan starosta

jako noví občánci

. Vojtěch
Dětem i.jejich

štěstí

a mnoho

pronesl

řeč a naši ne-

naší obce.Jsou

Sofie Koudelková
Ina Kajrnková
Vojtěch

Zrnrk

.

Sofie Červová

Sofie

dalšřch

Ina

to:

rodičům

Sofie
přejeme

zdravř, štěstí a životní pohodu.

Navazuji na článek v Občasnřku Č. 2 a 3 z roku 2009, kdy byly na
prodej objekty v areálu TESLA - Lites s nosnou otázkou, kdo je
zakoupí a co s nimi udělá. Naštěstf to dobře dopadlo. Správcem
všech objektů se stala a. s. FINAPRA z Prahy.
Údolr Černé Nisy z Bedřichova přes Katefinky k nám do Stráže až
kNavetě bylo naplněno různorodou, převážně textilní, strukturou
výroby v různých fabrikách, podnřcřch a dílnách. Podniky od svého založenř, za všech politických režimů, různou formou, poctivě
platily daně a pňspřvaly
do hrubého
dórnácřho
produktu.
Zaměstnávaly tisíce pracovitých, většinou místních obyvatel
v různých dělnických
a technických
profesích a řemeslnické
machry. Co bylo, to bylo.
.
Vstupme do dnešní, kapitálové reality. Nás, seniory z TESLY'Litesu, zajímá, co se tam nyní děje. Vizuelně toho je hodně.
Začnu od zadní části objektu. Vedle RElEXU, u silnice naproti lesu, se od roku 1973 nalézá atypická a zajímavá patrová stavba
z montážních buněk. Tehdy na pokyn ředitele J. Pelce, jsme je jako exponáty sehnali na Mezinárodním strojfrenskérn veletrhu
v Brně. Byly rychle "načerno-neinvestičně"
smontovány, Sřdlili
v nich THP od odbytu, obchodně -technických
služeb, projekce
a montáže, po reklamu, přes dokumentaci k tisku a propagaci.
TESLA měla úspěšný a kompletní technicko-komerční
tým. Žádný byznys v současném převládajícím stylu - hrabej a okrádej.
V menšině je poctivá práce s respektováním
pravidel slušnosti
a osobní odpovědnosti.
My Tesláci jsme jezdili po republice a zaškolovali zaměstnance různých podniků, jak nainstalovat a používat u nás vyráběné kompletní systémy EPS a EZS k ochraně před
požáry a zloději.
.
Následuje dobrá zpráva. Současný vlastník a uživatel buněk je fy.
GERO-top. Podstatně je vylepšen celý interiér a obnoveny venkovnř hnědé nátěry. Firma se zabývá projekcí a realizací získávání
energie ze země pomocí tepelných čerpadel pro rodinné domy.
Eko služby bez smogu a naštvaných sousedů.
Naproti jsou dvě stavební firmy: Stavoagency a Unista, vedle nástrojárna Lis a ve dvoře dál fy. C+V. Bývalou Iisovnu a prostory
kolem zakoupila fy. CNC Tvar s. r. o. pro kovovýrobu.
V přední části objektu jsou dvě administrativnr budovy, které byly
postaveny v letech 1889 - 1904 bratry Siegmundovými.
Naštěstí
se zatím ubránily zbourání. Jsou na prodej za osm milionů korun.
Kéž by byly postupně opraveny a zachovány i s jídelnou. Patřf do
areálu, Zbývající objekty a pozemky nabízí a. s. FINAPRA k pronájmu či nákupu malým a středním podnikatelům. Vedle úplně vylepšeného a zatepleného "paneláku" se staví nové prostory, zřejmě pro předvýrobu. L1TES a. s. se stává dorninantnř, ne úřednickou, ale produktivnr stavbou. Dobrá vizitka navazující na tradice.
Překvapenr pro veřejnost, naproti vrátnici, ale mimo areál Tesly, je
dokončovaná stavba AMT - autoskla. Doplní se tím vedlejší autoslužby JOLACARu a autobazaru u konečné autobusu MHD.
Ještě zpět k tradici a historii. Obdivuji, že nejen TATRA na
Moravě, ale i SKODOVKA v blízké Mladé Boleslavi má své muzeum s exponáty od prvnrch motovýrobků fy. Laurin a Klement, po
současné typy aut Skoda.
Jsme rádi, že se Stráž ve všech směrech zvelebuje a zvětšuje
stavebně i počtem obyvatel. Dík za to, že na rozdíl od jiných měst
mají občané možnost díky občasníku vidět detailně do čerpání
obecnfho rozpočtu. Máme dobře opravovaný a udržovaný hřbitov, dvě hřiště a perfektnf sbor dobrovolných
hasičů. Na závěr otázka: nešlo b~ společně vytvořit stálou výstavku výrobků z fabrik
a podniků od Cerné Nisy? Bez patronace zastupitelstva naší obce je to však jen a jen přáni.
Jirf Lifka

Vyh odnocen í dotazníku

Dne 10.11. měl i ro diče mo žno st v průběh

schůzek ano nymně vypl nit náš dota zník, který

naší práce a celkového po hl edu na úroveň naší ško ly ze stra mJ

bereme jako po dnět ke zkvalitnění
rodičovské veřejnosti.

u třídních

pro rodiče žáků ZŠ

Svuj názor vyjádřili bodovým ohodnocením

kvalitu. Bylo dáno šest kritérií,

1-5, přičemž 5 vyjadřuje maximální

ke kterým mohli rodiče připsat další připomínky,

schůzkách.

Některé z ni ch byly vyřešeny přímo na třídních

podněty a nápady.

VSemi, i oj edinělými

při po mí nkami, se

budeme zabývat a snažit se i nadále zlepšovat podmínky pro vzdělávání našich dětí.
Vyj ádření k jednotlivým
1.

kritéri ím:

Spo kojenost s pedagogickým sborem:
5 - 71%, 4 - 21%, 3 - -;OAl, 2 - 1 %, 1 Potěšilo

nás, že velkou

spokojenost

spokojenost

byla sučitelkami

je pro blém většiny

cPAl
(4 5)
r

bodu

92% r o dičů,

ztoho

největší

1.,2. a 9. třídy. Někteří postrádali mužského pedagoga, ale to

zá kladn ích sko I, muži se při

základního školství nehrnou,

vyjádřilo

9) učasných

nebo to je pro ně přestupní

fina nční ch možno stech do

stanice pro lépe placenou práci.

Přejeme si stabilizovaný pedagogický sbor, což se nám zatím daří.
Připomínka více ro dlčů byla i k druhému cizímujazyku,
týdně

od sedmého ročníku.

Musíme vycházet

který se vyučuje v rozsahu dvou hodin

z podmínek

na naší škole, ale po dohodě

s ro di či bycho m v so učasné do bě mo hli nabí dno ut výběr ze dvo u ja zvků - franco uzského a
ruského. Do budo ucno sti není vylo učena i možno st výuky něm eckého ja zvka, přípa dně by se
po dle zájmu dala řešit kroužkem.
2.

Spo kojenost s vybavením školy:
5 - 54%, 4 - 27%, 3 - 15%, 2 - ~Al, 1 - 1%
Nejvíce připomínek

bylo k šatnám na 1. stupni, rodiče by si přáli modernější

skříňky. Je to i naším přáním, po dali jsme jižfinanční
Nanovo

u tělo evičnu bo h užel nej sou peníze,

po žadavek
po stupně

šatny, např.

za!iupitelstvu.
aspo ň obměňuj em e vybavení

tělo evi čnv.
Z peněz EU je zřízena nová počítačová

učebna na 2. stupni, jedna

v současné době ve 4. třídě, druhá v učebně informatiky

interaktivní

tabule je

a 3. v budově 1. stupně. Naším cílem

je, aby v každé tří dě byla intera ktivní ta bule pro zkval itnění a zpestření výuky.
3.

Spokojenost se školní družinou:
5 - 51%, 4 - 23%, 3 - 16%, 2 - 10%, 1 Nejvíce připomínek
něco tvořit

cPAl

bylo k tomu, že b.y se paní vychovatelky

měly dětem více věnovat, více

a hrát, za hezkého počasí být častěji a déle venku, méně se dívat na televizi a

nepo uštět nevho dné fi Imy, na pře Piráty z Karibi ku. Paní yychovatelky

vza ly toto na vědo mí,

snad teď budou rodiče více spokojeni.
Další připomínky
v budově

byly k tomu,

že děti ze 4. třídy, které jsou letos z organizačních

důvo dů

2. stupně, si nemaj í v družt ně kde nechávat obl ečení a boty. Budem e se snažit tuto

skutečnost co nejdříve řešit zřejmě zako upením několika šatnových skříněk.

K při po mínkám na nevyhovuj ící pro sto r v druži ně sna d jen to, že j srna se snažil i vyhovět
po žadavkům

všech ro di

čů

na umístění jeji ch dětí v družině až do 4. tří dy, dříve do ko nce až:do

5. třídy. Ve městě často funguje družina pouze pro 1. a 2. třídu, maximálně 3. třídu. Abychom
nemuseli odmítat
vypomáhá

zájemce o družinu,

vychovatelkám

posílili jsme personální obsazení o jednu

v nejobsazenější

dobu. Děti se střídají na zájmových

sílu, která
kroužcích

ka ždý den kro m ě pátku, takže se pro sto ry průběžně uvo Iňují, dá le m ají paní vychovatelky
k dispo zici první patro, tělocvičnu,

případně mohou pobývat venku a využívat Tomovy parky,

pro stra nství u budovy 2. stupně, hřišt ě, či jít na vycházku.
Další dotazy byly na provozní dobu školní družiny. Lze vyjít vstříc posunutím

provozní doby

družiny o třídní ch schůzka ch.
V zájmu nás všech by ale jistě bylo, aby děti trávily

více času sro dinou než ve školském

zařízení.
Další jižjenjednotlivé
4.

připomínky byly probrány přímo s vychovatelkami.

Spo ko jeno st se ško Iní i ídelno u:
5 - 33%,4 - 31%,3 - 25%,2 -11% , 1- 0%
M no ho ro di čů kriti zovalo pa pírové stravenky jako zastara lé, po ža dovalo pl acení obědů čipy
nebo

internetové

cenovo u nabídku,

odhlašování

stravenek.

Na čipy a internetové

objednávání

ktero u dávám e ke schvál ení na schůzi zastupitelstva

máme již

dne 1.12.2011.

Zaplatit obědy v souča sné do bě j e prý slo žité, po uze jeden den mezi 7.00 - 14.00, kdy většina
ro dičů pracuje, dlouho trvá odbavování při pro dej i stravenek na hl učné cho dbě.
Vedo ucí kuchyně pro dlo užl výdej ní do bu na dva dny a do 15 ho din, po předcho zí do ho dě lze
platit i převo dem z účtu.
Byly i požadavky na výběr obědů ze dvoujídel,

při používání čipů zvážíme možnost realizace.

Ke kvalitě jídla se většina ro dičů nevyjadřovala,
k malým porcím a k málo rozmanitémujídlu.

proto že ji nezná. Bylo několik připomínek

Dále již jen ojediněle,

že polévky jsou občas

přeso lené, bez chuti, někdy zvlášt ní ko m bina ce jídel, více "dětských" jídel, do hl ížet ví ce na to,
aby děti neodnášely moc nedojedeného jídla.
5.

Nabídka kro užků:
5 - 32%, 4 - 40%, 3 - 17%, 2 -

SO,t,

1- 3%

Čeka li jsme větší spo koj eno st s nabídko u kro užků,
Možnosti v jednotlivých

proto že jsm e j i pova žovalí za do stat ečno u.

třídách:

l.tř.: keramika, flétny, anglický jazyk, pohybové aktivity, T - ball, tvoření, nábo ženství
2.tř.: keramika, flétny, anglický jazyk, pohybové aktivity, vybíjená, tvoření, náboženství
3.tř.: keramika, flétny, pohybové aktivity, T - ball, vybUená, tvoření, informatika,
4.tř.: pohybové aktivity, tvoření, informatika,

nábo ženství

náboženství

5.tř.: tvo ření, výtvarné techni ky, ná bo ženství
Bohužel pro ned ostatek zájemců (nejméně

10 v kro užku) [srn e neotevřel i tyto

nabídnuté

kro užkv: angli cký ja zyk onapo čítačích pro 4. a 5. ro čník, fl orba I či jiné spo rtovní aktivity včetně
aero biku pro 6. - 9. ro čník. Pokud by se na šel do statečný po čet zájemců, jsme ochotni tyto
"kroužky otevřít od 2. polo letí (nutno ale nahlásit během ledna).
Pokud se něko li k kro užků

sešlo v jeden den, je to z důvo du časových mo žno stí jednotl ivých

vedoucích kro užků. Anglický jazyk v 1. a 2. třídě vedou studenti Pedagogické fakulty v rámci

mo žno sti jednotl ivých

své povinné ped agogi cké praxe, proto je zdarma, al e za kva litativní

studentu se namůžeme předem zaručit. Pokud někteří rodiče nejsou spokojeni, mohou své
dítě odhlásit. My máme dobrou zkušenost se studenty,
proto spo Iupracujeme

bývají pro práci s dětmi natěšeni,

s Pedagogi ckou fakulto u nej en v rám ci kro užků,

budo ucím učitelům i v oblasti výuky. Spolupráce

svysokou

ale umo žňujeme praxi

školou je pro nás i známko u

do brého oho dno cení a důvěry v naši ško Iu.
6.

Spo kojenost se spoluprací ro diM a školy:

1%, 1 -

5 - 69%, 4 - 17%, 3 - 10%, 2 -

2°tťl

Jakéjsou možnosti spolupráce:
Třídní schůzky: minimálně

dvakrát ve školním roce, podle potřeby možné i víckrát. Byly

prosby o po zdější začátek třídních

schůzek, pokusíme se vyhovět

a čas příště o něco

po sunout.
Individuá Iní po hovo r ro di

čů

s vyučují cími: je možný kdyko Iiv, i v odpo ledních ho di nách,

ale nej lépe po předcho zí do ml uvě, aby byl do statečný časový pro sto r.
Po zvání ro dičů

na základě vyskytnutého

pro blému: vždy je potom

sepsán záznam o

jednání se závěrem, j ak dano u zál ežito st řešit.
Telefonický rozhovor: možný kdyko liv, nejlépe po kud rodiče volají v době přestávky
Kom unika ce s vedením ško ly: kterýko Iiv den mezi 7.30 - 8.00, dál e pro síme po před cho zí
do mluvě, mo žno sti kdyko Iiv i v odpo Iedních ho di nách
Komunikace přes naše webové stránky: zde naleznete veškeré informace o naší ZŠ a MŠ
včet ně akt uálního plá nu akcí ško ly, průběžně
do kumentů

ke stažení, jídelníčku

názory, nápady a připomínky,

do plňova né fotogal erie, ro zvrhu ho di n,

apod. V rubrice Napište nám můžete vyjadřovat

kteréjsou

své

následně zveřejněny v Knize návštěv.

Ško lská ra da: tvo ří ji vždy tři čienové, jeden jako zástupce ro dlčů, v současné do bě paní
Jana Hauznerová, dá le zástupce pedagogu, Mg r. Martina Bestová a zástupce zři zovatele,
Ing. Lukáš Beneš. Tato rada je volena na tříleté obdo bí. Záleží na iniciativě ro díčů, mohou
si sami

zvo lit

z ro di ČU dětí

ka ždé

třídy

svého

ml uvčího

nebo

ko nta ktovat

paní

Hauznerovo u individuá Ině.
Překvapilo nás, že ačkoliv někteří rodiče mají pocit nedostatečné

komunikace

se školou,

nevyužili této možnosti se více angažovat.

Na závěr snad jen odpověď
zvláštní

zaměření,

k dotazu

ale pomocí

na profil aci naší ško ly. Nepro paguj em e veřej ně žádné

disponibilních

hodin

(hodiny

určené

k posílení

předmětu)

ro zšiřujeme zvláště výuku angli ckého jazyka a i nfo rmat iky. Přehled učebního plá nu naší školy
včet ně dispo ni bil ních ho di n najdete na na šem webu v sekci Do kum enty ke stažení.
Den otevřených dveří bude pro bíhat 13.12., zvem e Vás do výuky od 8 do 12 ho di n a na pro hlídku
budo vy do 16 ho din. Již tradi ční zpívání v ko stele Svaté Kateři ny se ko ná 20.12. od 17 ho din,
těšíme se na Vaši návštěvu.

Zpracovala Mgr. Eva Bilčáková, zástupkyně ředitelky

Od Nového roku se na trati z Liberce do Frýdlantu v Cechách budeme setkávat s moderními soupravami Re~io- Shuttle RS od
švýcarské společnosti Stadler. Souprava je klimatizovaná a bezbariérová. Je zde dost místa pro kola a lyže. Nejkritizovanější místo v dnešních vladch-toalety, jsou v této soupravě vybaveny nádobami na trídění odpadu, přebalovacírn pultem a lze je používat
i ve stanici, což dríve nebylo možné. Do Libereckého kraje pfljde
16 těchto souprav, takže príjemné cestování.

Den otevřených dveří
v budovách ZŠ 1. a 2.stupně

.~ a .

~~g.!.

dne 13.12.2011
v rozmezí 8,00-12,00 hodin Vás zveme
do výuky na obou budovách,
do 16,00 máte možnost si prohlédnout
učebny a prostory školy.
Těšíme se na Vaši účast.
Od září probíhá oprava střechy kostela. Při sejmutí střešní krytiny
se přišlo na to, že trámy a latě jsou ve velmi špatném stavu,

takže proti předpokladům se oprava velmi protahuje. Při bohoslužbě 18. září věřící věnovali na opravu střechy 3 470 Kč. V neděli 20. listopadu byly otevřeny pokladničky, ve kterých se shromaždovaly další finanční dary. Tyto vydaly ze svých útrob 1 037 Kč.
Za tyto dary upřímné díky.

Vánoční zpívání
v kostele Svaté Kateřiny ve Stráži nad Nisou
dne 20.12.2011v 17,00 hodin
Vám zazpívají děti
ze.lákladní školy ve Stráži nad Nisou
vánoční písničky a koledy.
Těšíme se, že si s námi zazpíváte
a prožijete krásný adventní večer.
Vstupné dobrovolné,
bude použito na charitativní účely.

V letošnřm roce uplynulo 250 let od založení Nového Habendorfu.
Tuto osadu založil roku 1761 hrabě Johann Christof von Clam, poručník tehdy nezletilého majitele panství Christiana Filipa von
Clam- GaJlas.e. Tento byl oblomen nejpokornějšfmi
prosbami tkalců lnu, punčochářů a jiných řemeslníků, kteří neměli kde bydlet.
Vesničku nechal vybudovat tak, jak to odpovídalo poměrům živnostníků, tedy nikoliv selskou ves, ale ves pro chalupníky s políčky a loukami, aby mohli pěstovat obilí a držet dobytek pro vlastní
obživu. Panstvo dalo samo postavit domy. Každý z nich měl dole
roubené stěny a nahoře krov. Dole byla jedna velká jizba, v přístavku komora a stáj pro krávu a kozu. Na půdě byl prostor pro
spaní a ukládání krmiva. Každému domu bylo přiděleno pole a
louka. Největšf dostal rychtář.
Prvním 'osřdlencern
Nového Habendorfu
byl tkadlec Friedrich
Porsche, ten dal 4. února 1761 pokřtít svého syna Hans Friedrich
(první dftě narozené v Novém Habendorfu),
Následovali ho Josef
Augsten, Georg Beckert, Josef Demuth, Gottfried Greschel, Josef
Herkner, Josef Knirsch, Franz Leopold, Johann Christoph Matzig,
Christian Plischke, Gottfried a Josef Pohl, Johann, Josef a Hans
Christof Porsche, Anton Rieger, Josef Scheufer, Georg Stary,
Wenzel Stary a Anton Ulbrich.
K dalšřrnu přírustku osfdlenců došlo v roce 1766. V roce 1790 mělo nové sídliště již 37 domovních čřsel. Obyvatelé byli tkalci, punčocháři, zedníci a nádenfci. Jako rychtář Nového Habendorfu působil v roce 1796 Karl HObner z čísla 6.
V roce 1866, osm dnf před proniknutím Prusů do zdejšfho kraje,
shořely zcela II Novérn Habendorfu domy č.p. 12, 13, 14, a 15. V
roce 1894 shořel dům č.p, 33 a v roce 1896 č.p. 29.
Na zasedání obecnfho zastupitelstva
31. října 1912 bylo přijato
důležité rozhodnutí: podat žádost na ministerstvo pro vnitřní záležitosti o spojenf obcí Starý a Nový Habendorf v jednu obec pod
jménem Starý Habendorf. Tato žádost musf být vyřízena před povýšenřrn obce na.obec s trhovým právem.
Žáoost o spojenf obcí byla vyřízena c. a k. ministerstvem vnitra,
se souhlasem c. a k. ministerstvem financí 7. zán 1914.Podle nového číslování obdrží novohabendorfské
domy čísla 201 - 242
(namfsto 1-42) .:

Tuhle jsme byli na návštěvě u mého syna,
Tam pod Cernou Studnicí kraj hezký začřná.
Při zpáteční cestě se neteř otázala,
v kterou stranu Ještěd stojí
a zda ještě kašel hojí?
Zkušenost jsem s kašlem měla-spát mi nedal,
Nejen tělo i duše mne bolela.
Tak jsem se na Ještěd vypravila a ta hora mne uzdravila.
Už se kašel nenavracel, pochodem vzhůru svou sílu ztrácel,
Na vršku mě radost pak zaplavila, že jsem tam kašel úplně ztratila.
Spánek klidný jsem pak měla a vděčně na Ještěd myslela,
o tom všem jsem povědět vám chtěla.
Na můj. kaše i lék se našel,
Mohu-vřele doporučit, když vás začne kašel mučit.
Léčte kašel na Ještědu,
nedělejte z toho vědu,
za dobrého počasí
Ještěd kašel poraz].
R. Setková

Ve dnech 19. a 20. listopadu pořádal Sportovně střelecký klub
Stráž nad Nisou ve velké hale Technické unlverzity v Liberci Harcově již 17. ročník Grand Prix NISA a 15. ročník Velké ceny
Stráže nad Nisou ve střelbě ze vzduchových
zbraní. Oba tyto závody byly zařazeny do norninačnřch závodů státní reprezentace
na významné mezinárodnf závody v roce 2012. O důležitosti těchto soutěží svědčí účast téměř všech reprezentantů nominovaných
pro rok 2012 i účast státních trenerú včele s ředitelem státní reprezentace
panem Saňákem. O vysoké úrovni těchto soutěží
svědči i každoročnř účast střelců ze Spolkové republiky německo
a Polské republiky.
V sobotu, 19. listopadu,
se Grand Prix NISA zú~
častnilo 184 startujfcích
c:
ve střelbě ze vzduchové
pušky a vzduchové pistole ve třech kategoriích.
Výraznou
převahu měli
střelci ve střelbě ze vzduchové pušky, kterých se
zúčastnilo 105. Soutěžfcf
dosahovali velmi hodnotných výsledků a o pořadí
< mnohdy rozhodoval
až
počet středových desítek.

O

Bilejova ulice 30 léta
Povýšení na trhovou obec se Starý Habendorf

dočkal 5. září 1916.
Nejznámějším
průmyslovým objektem Nového Habendorfu
byla
továrna na jemné sukno bratří Siegmundů. Bratři Anton a Heinrich
kteří pocházeli ze soukenické rodiny museli již ve věku deseti let
obstarávat obživu rodiny v cizích dílnách a továrnách. Chlapci dfky své dovednosti
se stali v každé dílně ctěnými pracovnfky.
Zároveň si doplňovali své znalosti teoretické na tkalcovské škole,
která byla udržována libereckým společenstvem
soukeníků. Bratři
v roce 1871 získali bývalou hospodu .. U modré hvězdy' (č.p, 51)
v Radčicfch, kde provozovali s učedníky tkaní ve mzdě. Vedli si
velmi úspěšně, takže v roce 1882 zakoupili soukenickou továrnu
E. Trenklera v Novém Habendorfu.
Touto koupí vstoupili bratři
Siegmundové do řad největšřch továrníků liberecka. V roce 1889
již továrna nestačila, proto byla stará zbořena a vystavěna krásná, všem novým požadavkům
odpovídajfcí
stavba, která byla v
roce 1892-95 rozšířena. V letech 1903-04 byl podnik opět zvětšen
a v letech 1910-11. přibyla na jihovýchodě-z
největší části na pozemku Starých Pavlovic čtyřposchodová
budova, takže celý továrnř komplex skýtá velkolepý pohled. Továrna byla jednou z největších a nejlépe vybavenou na výrobu jemného sukna v Cechách, ba i v Rakousku. Zahrnovala všechna odvětví výroby sukna od surové vlny až k hotové látce.
Továrna zaměstnávala 500 dělniků. Pohon obstarávaly dva parní
stroje o 250 a 300 HP, a dvě vodní kola dohromady o 50 koňských silách. V novodobé historii už' tato továrna tak úspěšná nebyla. a v dnešnř době je téměř v troskách.
Překlad L. Kubfková,

zpracoval

I. Zajfc

Výsledky jednotlivých disciplin a kateqorlř :
VzPu 60 - kategorie muži-junioři (49 soutěžících) : 1. Haman
Václav (Rapid Plzeň) 593 b. (43 střed, desítek) , 2. Smol Petr
(Dukla Plzeň) 593 b. (40střed. desftek) , 3. Mach Milan (Dukla
Plzeň) 592 b.
VzPu 40 - kategorie ženy-juniorky (27 soutěžfcích) :
1. Vognarová Gabriela (Rapid Plzeň) 398 b. , Brabcová Aneta
(Rapid Plzeň) 397 b. , 3. Šostková Zuzana (Manušice) 396 b.
VzPu 40 - kategorie dorost (29 soutěžfcích) : 1. Dudová Veronika
(Slatina Brno) 389 b. , 2. Driml Michal (Duel Praha) 388 b. ,
3. Brázdová Lucie (Slatina Brno) 387 b.
VzPi.60 - kategorie muži-junioři (43 soutěžících) : 1. Postupa Jiří
. (C. Budějovice) 578 b. , 2. Boháček Jiří (Boletice n/L) 576 b. ,
3. Borůvka Karel (Slatina Brno) 574 b.
VzPi 40 - kategorie ženy-juniorky (18 startujících) : 1. Marušková
Lenka (Dukla Plzeň) 389 b. , 2. Jonáková Sárka (Dukla Plzeň) 380
b. 3. Lorencová Jana (Rapid Plzeň) 377 b.
VzPi 40 - kategorie dorost (18. startujfcích) : 1. Kostelný Jan
(Poličná) 366 b. , 2. Gajdůšková Nikola (Rožnov) 362 b. (9 střed.
desítek) , 3. Pospřšil Ondřej (Kolrn) 362 b. (5 střed. desftek).
Velice očekávaným závěrem sobotnfho klání bylo .řinále-speciál"
. jehož vítěz zfská horské kolo. Do finále postupuje 14 sřelců z předem určených umfstěnf v konečném žebříčku a ti bojujf systemem
KO o vftězstvr. Dva s nejhoršfm výsledkem vyhodnocených zásahů
každé finálové rány odstupuji až po konečný souboj dvou nejúspěšnějšL V letošním ročníku získala v disciplině vzduchová pistole
horské kolo Lenka Marušková a v disciplině vzduchová puška získal kolo Adam Hrabovský.

V neděli, 20. listopadu, se za účasti 141 startujích konal již 15. ročnO<Velké ceny Stráže nad Nisou. I tento den v mnoha případech
rozhodovalo
poradí počet dosažených středových desítek.
Velmi očekávané byly výsledky nejmladší kategorie, kategorie dorostu, jejíž vítězové získali pohár každoročně věnovaný starostou
obce Stráže n/N.
Výsledky jednotlivých disciplin a kategorií:
VzPu 60 - kategorie muži-junioři
(40 soutěžřcřch) : 1. Smol Petr
(Dukla Plzeň) 590 b. , 2. Mach Milan (Dukla Plzeň) 588 b. (41
střed.desřtek) , 3. Šůna Jan (Slatina Brno) 588 b. (38 stred.desrtek)
VzPu 40 - kategorie ženy-juniorky
(17 soutěžících) : 1. Bartošová
Klára (Rapid Plzeň) 396 b. , 2. Vognarová Gabriela (Rapid Plzeň)
395 b. , 3. Francová Martina (Dukla Plzeň) 394 b.
VzPu 40 - kategorie dorost (20 soutěžfcřch) : 1. Dudová Lucie
387 b. , 2. Brázdová Lucie 386 b. (25 stred.desítek)
, 3. Dudová
Veronika 386 b. (19 střed. desítek) (všechny Slatina Brno)
VzPI 60 - kategorie
muži-junioři
(33 soutěžřcřch) : 1. Dibový
Jindňch Dukla Plzeň) 580 b. , 2. Postupa Jirí (C. Budějovice)
577 b. ,3. SvětlO< Pavel (Dukla Plzeň) 574 b.
VzPi 40 - kategorie ženy-juniorky
(13 soutěžídch)
: 1. Jonáková
Sárka (Dukla Plzeň) 387 . , 2. Krykorková Markéta (Astra Bruntál)
383 b. , 3. Musilová Michaela (Dukla Plzeň) 379 b.
VzPI 40 - kategorie
dorost
(18 soutěžfcřch)
: Kostelný Jan
(Poličná) 371 b. , 2. Seidel Vojtěch (Škoda Vrchlabi) 364 b.,
Gajdůšková Nikola (Rožnov) 363 b.
Pohár (v popředí vystavených cen) věnovaný starostou obce v diciplině vzduchová puška zfskala Lucie
Dudová ze Slatiny Brno a v
disciplině vzduchová pistole
Jan Kostelný z Poličné .
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Maraton obětavé práce členů klubu trvajíd tň dny za
spolupráce
s kamarády
z
dalších klubů a podpory za-

stupitelstva obce a zejména pak pana starosty lze
hou větou ředitele státní reprezentace
Ceského
střeleckého svazu pana Šaňáka " opravdu dobrý,
fakt dobrý ". I slova trenerů z dalších klubů znamenají pro členy strážského střeleckého klubu vedle
pochvaly i závazek pň pořádání dalších ročníků
Grand Prix NISA a Velké ceny Stráže nad Nisou.~~'

ohodnoti stro/.~
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POZV~NKA
NA PREDVÁNOCNí POSEZENí
v

Srdečně zveme naše důchodce
k malému předvánočnímu posezení
s občerstvením a hudbou,' které se

~~

v pátek 9. prosince 2011
ve 14.00 hod.
v budově hasičské zbrojnice ve Stráži
nad Nisou.
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Josef Diml

Sbor dobrovolných hasičů
Stráž nad isou
pořádá

3.12.2011

akce proběhne v parku u vánočního stromu
na náměstí ve Stráži nad Nisou od lS.hodin

(:eká na Vás pravé peklo,mikuláš s andělem,
pekelné soutěže.pekelná hudba,
pekelné občerstvení a pekelná společnost ..

Ve dnech 18. až 22. řÍjna letošního roku ,se uskutečnil v Obecním
domě" ve Stráži nad Nisou 13. ročník krajské .Regionální výstavy
ovoce a zeleniny". Na výstavě, která byla zaměřena odborně, byly ke shlédnutí jak staré druhy ovocných plodin pěstované na Liberecku, tak zejména
druhy nové, rezistentní.
Kdo
opravdu měl zájem si projít
touto výstavou
byl opravdu
nadšen.
Druhů ovoce bylo
velké množství a to i přes problémy, které zahrádkářům
v
letošnim roce připravilo počasl.Při výstavě jsme se zaměňli také na naše děti a mládež
a to pomoci
soutěže,
kde
děcka měla poznat semena
Okrasná dýně
našich plodin. Co však jim asi udělalo největší radost, bylo vlastnoruční zdobení získaného perníčku. Věříme, že tato radost dětí
1"'\"'~"""'-"'r""TI"""'r*'I"'---'\t se přenese
i do toho
podstatného a to je láska
k přírodě a k zahrádkářství. Obec
Stráž
nad
Nisou přlspřvá k propagaci zahrádkářské
činnosti jak ve své oblasti,
tak i díky této výstavě, v
celé naši oblasti.
Bylo
proto vysloveno poděkování představitelům obce
přičemž Republiková rada Českého zahrádkářského svazu udělila vysoké svazové vyznamenání "Za zásluhy o
CZS" starostovi obce p.Mgr. Karlu Jaschkernu.

_.......wI_

Mgr.Jaroslav Trávníček
předseda územní rady CZS Liberec
Uzávěrka příštího čtsla Strážského občasníku

e-mail: zajic-obcasnlk@seznam_cz,

Příspěvky prosřm odevzdejte do tohoto terrnínu na Obecní úřad nebo v Trafice.
NAJDETE NÁS NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH - www.straznnis.cz

bude 24.2.2012.

