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- úpravu rozpočtu základní školy 2/2012 ve výši =1.741.498,dotace krajského úřadu na mzdové prostředky

Kč-

• Obecně 'závaznou vyhlášku
1/2012, kterou se zrušuje OZV
5/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přřstro]
č

- na základě potvrzení o získání Zlatého Kříže III. st. za celkem
80 odběr"ů krve paní Heleně Lajnerové, Stráž nad Nisou, finanční dar ve výši ~10.0oo,- Kč. Zároveň tímto vyslovuje poděkování
za hluboce lidský postoj, kterým nezištně přispívá k záchraně
zdraví a života svých spoluobčanů a za projev opravdového lidsM.
- rozsah provedených prací na obecním
.bude vypsáno výběrové řízení'
• na základě kontroly, provedené
hospodaření obce, a to bez výhrad

domu - izolace a fasáda,

krajským

úřadem,

celoroční

- konání 14. ročníku ,Regionální výstavy ovoce a zeleniny' ve Stráži
nad Nisou v roce 2012 a příspěvek na zabezpečení této .výstavy ve výši =25.000,- Kč.

Zastupltelstvo obce na zasedáních v únoru, březnu, dubnu
a květnu 2012 projednalo a schválilo:
- rozpočtový výhled na období let 2013 - 2016, ve kterém výše
vyrovnaného rozpočtu činí v průměru 18,5 mil. Kč
- úpravu rozpočtu základní školy 1/2012 ve výši -1.688.642,dotace krajského úřadu na mzdové prostředky
ši
a)
b)

rozdělení hospodářského výsledku
-75.810,83 Kč:
fond odměn - 40.000,- Kč
rezervní fond - 35.810,83 Kč

Kč

základní školy v celkové vý-

- v souladu s § 166 odst. 2 zákona Č. 561/2004 Sb., o předškol
ním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělává
ní (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů v návaznosti
na přechodné ustanovení ČI. II zákona Č. 472/2011 Sb., odst.
5, písmo a) a v souladu s § 3 vyhlášky MSMT ČT Č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech
konkurzního
řízení a konkurzních
komisích, ve
znění pozdějších předpisů vyhlášení konkurzu na obsazení funk
ce ředitele Základní školy a Mateřské školy Stráž nad Nisou,
p.o., Majerova 138, s nástupem do funkce k 1.8.2012.
Přihlášky byly přijímány do 10 hodin pátku 27. dubna 2012
- smlouvu o nájmu movité věci uzavřenou mezi Městem Hrádek
nad Nisou, Horní náměstí 73,
Hrádek nad Nisou, 463 34, za
stoupeným Bc. Martinem Půtou, starostou města a Obcí Stráž
nad Nisou, Schwarzova 262, 463 03 Stráž nad Nisou, zastoupenou starostou obce Mgr. Karlem Jáschke, jejímž předmětem je
pronájem měřiče rychlosti včetně příslušenství,
na dobu určitou
od 1.3.2012 do 28.2.2013 za nájemné ve výši =4.800,- Kč/měsíc.
Měření bude provádět městská policie Chrastava. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- navýšení kapacity základní školy na 210 žáků
- stavební posudek na Obecní dům s tím, že opravy
vedeny v rozsahu podřezávky a omítky.
- plnění rozpočtu obce za období
vých kapitolách s těmito hlavními

Plněnr

rozpočtu

Príjmy:

budou pro-

1.- II. měsíce 2012 v jednotli-

Ročnr plán
po změnách
18.579.700,-

skutečnostmi:

Skutečnost
3.853.320,73

1.- II.

%
20,74

18.579.700,z toho:

Daně

Ostatní přljmy
Výdaje

celkem

14.100.000,4.479.700,18.579.700,18.579.700,-

3.231.031,75

22,92

622.288,98

13,90

3.784.734,16

20,37

• v souladu s vyhláškou MSMT ČR Č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních 'komisích komisi pro konkurzní
řízenr pro príspěvkovou
organizaci
Základní škola a Mateřská
škola Stráž nad Nisou ve složení:
předseda:
Mgr. Karel Jaschke

- za zřizovatele

členové:
Ing. Lukáš Beneš - za zřizovatele
Mgr. Věra Hessová - za ČSl, inspektorát Liberec
Ing. Dana Stěpánová - za KÚLK - odboru mládeže, tělovýchovy a sportu
Bc. Jana Hauznerová - za školskou radu
Mgr. Evu Slovákovou - odborník - ředitelka
Ostašov, Liberec
Mgr. Lenku Janouškovou - za ped. pracovníky zS a MS Stráž nad Nisou

zs

• prodej části p.č. 1068/1 - TIP (ÚP - louka) v k.ú. Stráž nad
Nisou (cca 1409 m2), vyhlášeného
k prodeji v zákonné lhůtě, firmě Benteler tR, s.r.o., Skol ní 713, Chrastava, 46331 za cenu dle
znaleckého posudku
• smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břernene Č. IV-12-40106oo pro p.č. 508/1 v k.ú. Stráž nad Nisou - Lbc,
Stráž nad Nisou, Pekařská KNN pro Tmo, mezi Obcí Stráž nad
Nisou a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 4, Teplická 874{8 s konstatováním, že podpis této smlouvy závisí na závěru SU z veřejného
ústního jednání dne 9. 5. 2012 na SU MML.
• zamítá vybudování
zán veřejný zájem

místního rozhlasu z důvodu,

že nebyl proká-

• jmenovalo v souladu s ustanovením § 33 odst. 4 písmo e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
§ 166 odst. 2 zákona
561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků konkurzního řízení dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., ze dne 31.5.2012 ředitelku
Základní školy a Mateřské školy Stráž nad Nisou, příspěvková organizace, paní Mgr. Sabinu Jonášovou - Čižikovou
č.

- vydává na základě pořizovatelem předloženého
Návrhu na vydání ze dne 28.5.2012"č.j.:
386/2012 podle § 54 odst. 2 stavebního zákona 5. změnu UPO Stráž nad Nisou
• úpravu
rozpočtu
základní
školy
č.
3/2012/ZS
ve výši
-1.681.363,Kč - dotace krajského úřadu na mzdové prostředky
• na návrh finančního výboru provést úpravu rozpočtu spočívající
v navýšení rozpočtu
o
rezervu na řešení krizových situací
=100.000,- Kč
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4010818NB/PO
01na p.č, 207 v k.ú. Stráž nad
Nisou - zřízení kabelové smyčky NN pro OM na p.č. 1127/3.
Pověřilo starostu podpisem této smlouvy.

- smlouvu o dílo Č. TSMU37/12 na opravu místních komunikací v
roce 2012 za cenu =291.376,80
Kč s DPH. Pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
- vstupní jednání a přípravu veřejnoprávní
smlouvy
obce pro děti umístěné
v libereckých
M$.

o příspěvku

- Vážení občané, přeji vám hezké prožití letních dovolených
roveň vás zvu na Strážské
slavnosti.
Mgr.

Karel

Jáschke,

Ve druhém čtvrtletí letošního roku slaví svá významná
tito naši spoluobčané:
Paní Vorobčuková Vasilina
Pan Tomič Ladislav
Paní l.ukášová Květuše

90 let
89 let
88 let

Pan
Paní
Paní
Paní
Paní

Dongres Miloslav
Viktorínová Jana
Častotická zdena
Lacinová Jiřina
Špryslová Vlasta

88
88
87
87
87

let
let
let
let
let

Pan Tesař Bedřich
Molnarová Zdena
Paní Králová Marie
Panf Egrtová Pavlína
Paní Effenbergerová Anna
Pan Petr Zdeněk
Pan Kopecký Jiří
Paní Dvořáková Anna

87
85
83
83
82
82
81
81

let
let
let
let
let
let
let
let

Pan Unger Jiří

80 let

Paní

a zá-

starosta

jubilea

Sofie

Izabela
Dětem

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

Anežka

přejeme

jejich ratolesti

Jan

zdraví, štěstí a jejich rodičům
přinášely

samou

přejeme,

aby jim

radost.

Prvni letošní vítání občánků se uskutečnilo
31.března na naší
"radnici". Do života v naší obci byly slavnostně přivítány
tyto děti:
Sofie Žilková
Anežka

Luncarová

Izabela Čejdová
Jan Martinec
Ostravské vydavatelství .Repronls", vydalo dvě zajímavé knihy.
Koncem roku 2011 vyšla historická publikace s názvem .Stalin
a stalinismus
bez přřkras a iluzí", zachycující
období dějin
Sovětského svazu v letech 1918 až 1938.
V letošním roce pak vydalo ještě sbírku zábavných povídek pod
názvem .Toulavé povfdky v čase a prostoru". Jsou tam zařazeny
povfdky čerpající náměty z událostí na konci první republiky, za
protektorátu a po druhé světové válce do současnosti.
Některé z nich byly už před časem publikovány v Severočeském
magazínu i v našem Občasniku. Autorem obou těchto publikací
je místní historik pan Mgr. Jaroslav Bláha. Obě publikace si mužete zapůjčit v mistní obecní knihovně.

Děti z M$

8. června

Setkání seniorů

9. června

Vítání občánků

9. června

Kostel sv. Kateřiny. v 1700 hod. bohoslužba pro rodáky z Krásné Studánky.
Celebruje P. Antonin Kejdana OFM

16. června

Strážské slavnosti

23. června

setkání Stráží - Hojsova Stráž

1. září

letní kino pro rodiče s dětmi

A k tomu všemu nepotřebujete
skoro nic. Stačí volná postel. otevřené srdce. trocha tolerance a ochota pochopit, nebo alespoň
vyslechnout odlišné zvyky a názory.
Jana Kousalová

na hřišti u Obecniho domu

AFS Mezikulturní
Jana

Masaryka

120 00 Praha

programy.

o.s.

~4
2

info@afs.cz

programy

( +420)

Ceská republika

www.afs.cz

222 317

138

AFS Mezikulturní programy o.s. hostí ročně v celé Ceské republice desítky zahraničních středoškoláků.
kterí bydlí v hostitelských
rodinách a chodí na české střední školy.
Jednou z mnoha hostitelských
rodin. které pravidelně otevírají
svůj domov studentům z celého světa. jsou Kousalovi z Jíčřna,
Přečtěte si bilanci Jany Kousalové, která uvažuje nad tím. co je na
hoštění tak atraktivní. že tuto zkušenost vyhledává každoročně
vedle desítek rodin v CR několik tisíc rodin po celém světě.
Hostitelský
program
AFS. Co rodině
dá a vezme?
Každým rokem hostí na 13000 rodin po celém světě zahraničního studenta - účastníka některého z programů AFS. Výjimkou není ani Česká republika. kde tráví školnř rok či pololetí v hostitelských rodinách a na střednřch školách několik desřtek studentů z
celého světa. Jejich počet neustále roste. Co vede rodinu k rozhodnutí poskytnout domov studentovi AFS. často dokonce opakovaně?
Naše rodina je jednou z nich. v letošnřrn roce poskytujeme domov
už pátému studentovi a na výše uvedenou otázku je pořád těžké
odpovědět.
Nabízejících se odpovědí je hodně. Nejenže díky hoštění obohatíte svůj každodenní život tím. že se o něj podělíte s mladým člověkem z jiné země a kultury, ale poznáte tak i clzř zemi, aniž byste do ní museli cestovat. Současně poznáte vy i vaše děti jiné zvyky a cizí jazyk. Máte I možnost představit Ceskou republiku a jej[
kulturu mladému člověku, který má zájem mnoho se dozvědět.
Díky hostitelskému programu pomůžete studentovi dospět v samostatného a uvědomělého
dospělého člověka. A snad to nejcennější - se svým hoštěným studentem a často i jeho rodinou
můžete navázat dlouholeté přátelství a získat tak i nového člena
rodiny.
Volná postel .výměnou·
za výlety a nové kullnářské
objevy
Tohle všechno je opravdu možné. ale ten nejdůležitější
důvod.
proč se stát hostitelskou rodinou. je asi ten. že jste lidé otevření a
zvídaví. nespokojení se stereotypem. a tak pro větší .vzrůšo" si
vezmete domů tu Brazilku. tu Spaněla, pak Němce, Thajku nebo
Chilana. Zbytek rodiny se vám vždycky nějak podaří přesvědčit.
když se zasněným pohledem vyprávíte o karnevalu v Riu. který se
s Brazilkou zdá být na dosah. Nebo že už je na čase přestat vydávat peníze za drahé jazykové kurzy. všichni se naučíme španělsky s Chilanem. Nenaučíte. Chilan se naopak naučí za tři měsíce česky tak, takže už nepotřebujete
ani angličtinu. kterou beztak jak vy. tak on moc nevládnete. Ale jsou tu jiné nesporné výhody. Když se španěla (Němce •...) zeptáte. jestli chce v neděli po
obědě na výlet. radostně povyskočí a oproti otráveným obličejům
vašich vlastních dětí si jde zabalit batůžek.
Občas se taky přihodí. že studenti rádi vaří. a taková thajská polévka nebo omeleta á la Chile jsou milým zpestřenlm jřdelnřčku.
nehledě na to. že v ušetřeném čase si můžete třeba přečíst kus
knihy. Na druhé straně si musíte ujasnit. že studenta přijfrnáte se
vším všudy, jako člena rodiny, avšak se zcela jiným kulturnlm zá
zemím - nebude chovat jako vaše vlastní děti. budete se muset
obrnit trpělivostř pro vysvětlovánř, proč tohle se u nás dělá jinak
než u nich. pak taky asertivitou. když studentovi odmítáte poskytnout vře jak dvě hodiny vlastního počítače denně. Ale odměnou
vám může být to, že sedřte u jednoho stolu se "svým" novým synem či dcerou. čtete každý jeden dřl českých novin a vzájemně
se trumfujete v tom. co všechno v tom plátku píšou.

Jana Kousalová se svým hostitelským synem Diegem z Chile, na
horním obrázku ještě se svou dcerou Karolínou.

Strážské slavnosti
16. června na Bergerově náměstí
Program:

10.00 -13.00

9.30
9.45
10.00
10.30

Pásmo tanečků dětí z mateřské školy
Flétny - vystoupení žáků základní školy
Břišní tance
Zumba

Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi v základní škole

(drátková a ubrousková technika, enkaustika, výstava paličkovaných krajek)

13.00
14.00

Ukázka malých hasíčů
Turnaj dětí a rodičů v T-ballu
(hřiště u obecního domu)

14.00 -16.00
16.00 - 19.00
20.00 - 01.00

Celestýnka
Bohemia Universal Band
Chřestýši

Mezi přestávkami a střídáním hudby vystoupení breakdance
PEKLO SONIC FORCE a dívčí taneční skupiny DIAMONDS

23.00
Po celý den:

Ohňostroj

Prodejní stánky, kolotoč, atrakce
Občerstvení ve stáncích i místních zařízeních

Dobrou náladu zaručuje hudební produkce orchestru:
. CELESTÝNKA
BOHEMIA UNIVERSAL BAND
CHŘESTÝAI
..,v,

v

,..,

TESIME SE NA VASI UCAST
Uzávěrka ořlštího člsla Strážského občasníku
e-mail:

zajlc-obcasnlk@seznam.cz,

bude 24.8.2012. príspěvky prosím odevzdejte do tohoto termínu na Obecní úřad nebo v Trafice.
NAJDETE NÁS NA INTERNETOVÝCH STRANKAcH - www.straznnls.cz

