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- smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností
ČEZ, jejímž předmětem je stavba nových zemních kabelů pro zahrádkářskou \olonii ve Svárově. Pověřilo starostu jejím podpisem.
- nájemní smlouvu uzavřenou mezi obcí společností SVS, jejímž
předmětem správa a údržba vodovodu a kanalizace v ulici
Okružní. Pověřilo starostu jejím podpisem.
- vzalo na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne 6.9.2012 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Aktuálně:
- provádí se rekonstrukce topného kanálu mezi budovou základní školy a tělocvičnou. Cílem této opravy je v rámci rekonstrukce
regulace kotelen ve škole dosáhnout dalších úspor ve vytápění.
Bude zde nově položeno předizolované potrubí, které nahradí
původní, zcela neizolované, položené pouze v betonovém topném kanálu s velkými tepelnými ztrátami.

Zastupitelstvo obce na zasedání v září a říjnu 2012 projednalo a schválilo:
- plnění rozpočtu obce za období 1.- IX. měsíce 2012 v jednotlivých kapitolách s těmito hlavními skutečnostmi:
Ročnf plán
Plněnr rozpočtu
Prrjmy:
z toho: Daně
Ostatní příjmy
Výdaje

celkem

po změnách

.18.579.700,18.716.943,14.100.000,4.479.700,18.579.700, 18.816.943,-

Skutečnost 1.- IX. %
15.470.692,45
82,66

- přeložka vysokého napětí na Bělidle, která blokovala dostavbu
obchvatu Stráže, již byla dokončena a mohly se tak opět rozjet
práce na mostech a dokončení komunikace, na které již netrpělivě léta čekáme, aby se obci, ale hlavně občanům bydlícím na
Studánecké ulici ulevilo od nadměrné, nebezpečné a obtěžující
dopravy. Je to neuvěřitelné, ale dle měření je zde denní průjezd
8-10 tisíc automobilů.
- po dalších jednáních s vlastníky komunikace (Liberecký kraj) a
odborem dopravy (MML) dojde ke změně dopravního značení komunikací v oblasti u .elektrárny". Hlavní silnice bude vedena od
sjezdu z rychlostní komunikace po Kateřinské a dále po
Studánecké. Důvodem změny je skutečnost, že po této trase je
největší průjezd vozidel, lepší čitelnost křižovatky a definitivní rozhodnutí, že původně plánovaný kruhový objezd zde nebude.

12.024.071,75
3.446.620,70

85,28
76,94

dokončujeme protipovodňová opatření na Bělidle. Stékající voda z polí a luk při přívalových deštích zaplavovala obydlí a garáže. Voda je nově svedena do horské vpusti a šachty, která vyúsťuje do potoka.

14.218.179,61

75,56

byl proklestěn a vyčištěn prostor pod parčíkem naproti poště.
Tomu však předcházelo přepojení základní školy na kanalizaci,
vybudování nového lapolu a sanace starého, který byl právě v
těchto prostorách. Na jaře dojde k osetí travou a dalším úpravám.

- úpravu rozpočtu Č. 2/2012 obec =22.000,- Kč, kterou se upravil rozpočet obce o dotaci krajského úřadu na volby do LK.
- úpravu rozpočtu Č. 5/2012 základní škola =1.692.935,- Kč, kterou se upravil rozpočet obce o dotaci krajského úřadu na mzdové prostředky.
zpráv.uoveřejnoprávní kontrole ze dne 21.6. 2012 provedené v
základní škole za rok 2011 se závěrem, že nebyly zjištěny závažné nedostatky.
kupní smlouvu, na jejímž základě obec odkoupí od Povodí
Labe parcelu 812/21 v k.ú. Stráž nad Nisou o výměře 5m2 za cenu =1.650,- Kč za účelem scelení obecních pozemků u bývalé
Tesly. Zastupitelstvo pověřilo starostu jejím podpisem.
- nájemní smlouvu uzavřenou mezi SVS, a.s. a obcí, jejímž
předmětem je převzetí do správy a údržby prodloužení kanalizace na Studánecké ulici od křižovatky Pivoňková na vrchol stoupání. Tuto část kanalizace vybudovala obec na vlastní náklady, aby
se mohli na ni připojit další rodinné domy v této lokalitě.
- pověřilo stavební výbor místním šetřením ve věci stížnosti na retardéry na Zlatém kopci. Po místním šetření bylo konstatováno, že
retardéry se rušit nebudou, ale opraví se jejich nájezdy, které byly poničené nákladní dopravou.
- aktualizaci mapy obce s tím, že po jejím dokončení bude rozhodnuto o koupi finálních produktů z této mapy vycházejících.

- multifunkční hřiště prošlo rekonstrukcí a nyní budeme řešit
možnost sociálního zařízení v rámci oprav Obecního domu.
byly spuštěny novéwebové stránkyobce s možnostiodečtu aktuální teploty a vlhkosti vzduchu, dále je zde předpovědní a aktuální povodňové info.
pracujemedle nové legislativyna novémúzemnímplánuobce,
kde bude především shrnuto 5 dflčřch změn z minulých let, zapracovány podněty nové a požadavky dotčených orgánů.
- děkuji organizátorům a všem, kteří se podíleli na Zálesáckém
závodě, který se vydařil.
IIIIIIIIIIIIIIII!IIIII!II!!I!!!!!I!!!!!!I!!!!!!!!I!!!I!!I!!IIII!IIIIIIII!IIIIIIIIIIIIII
Žádám některé neukázněné pejskaře, aby důsledně dbali při
venčení svých psích miláčků na úklid jejich exkrementů.
Situace v centru obce a některých lokalitách je již neúnosná,
zejména v parcích, kde si hrají děti. Odkazuji tak I na vyhlášku o volném pobíhání psů a zákon o přestupcích. Bude zvýšen dohled městské policie.
IIIIIII!!III!IIIIII!II!III!IIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!II!!IIIIIIII!IIIII!IIII!III!!
Těším se, že si společně s Vašimi dětmi zazpíváme koledy
v kostele sv. Kateřiny.
Všem občanům přeji radostné Vánoce a hodně zdraví, štěstí
a pohody v novém roce 2013.
Srdečně vás zvu na tradlční sllvestrovský
náměstí.

chňcstrcl

na

Mgr. Karel Jlischke, starosta

!)
Významná jubilea v posledním čtvrtletí letošního roku,
oslavili tito naši spoluobčané:
Paní Veselíková Marie
Paní Uhlířová Vlasta
PaníVavnchováOlga
Paní Lubasová Věra
Paní Kolínská Eliška
Paní Fibingerová Hana
Paní Bláhová Božena
Paní Vaňátková Miluše
Paní MUDr. Pižlová Jiřina
Paní Volochová Anna
Paní Veselá Hana
Paní Urbanová Františka
Paní Heppnerová Jindřiška
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Sofie

Senta Zoe

David Pechal

Daniel

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

V obřadní síni naší "radnice" 6. října pan starosta slavnostně uvítal do života nové občánky. Při této příležitosti jim
i jejich rodičům přišly zazpívat a zatančit děti z mateřské
školy. Novými občánky Stráže jsou:
Michaela Kulhavá
Elli Anna Vaverová
Sofie Pillmanová
Senta Zoe Balharová
David Pechal

Daniel Špelda
David Kalina
Jan Ďuriš
Jan Balák

David Kalina

Jan Ďuriš

Jan Balák
Michaela

Elli Anna

Všem dětem přejeme zdraví mnoho štěstí a rodičům, aby
jim jejich ratolesti způsobovali jen samou radost.

V listopadu vyšlo první číslo školního časopisu Strážžáček
- čtvrtletník ZS Stráž nad Nisou. Poděkování patří redaktorkám Mgr. Jindřišce Trčálkové a Mgr. Šárce
.
Nováčkové a žákům, kteří s nimi spolupracovali. Už pracujeme na vydání dalšího čísla.
19. ledna 2013 se uskuteční zápis dětí do první třídy. Někteří rodiče si přišli vyslechnout rady pracovnice
Pedagogicko-psychologické
poradny v Liberci zaměřené
na školní zralost a odklady školní docházky. Zájem o naši
školu je podle dosavadních dotazů velký, proto se škola nebrání ani variantě otevření dvou prvních tříd. Rozhodujícími
ukazateli pro otevření dvou tříd bude počet žádostí o přijetí, možnosti personálního zabezpečení, materiálního a finančního chodu školy.
Vánočním koncertem v kostele sv. Kateřiny 20. 12.
2012 v 17:00 hod. uzavřeme společně kalendářní rok. Proto
Vás srdečně zvu na tradiční předvánoční setkání.

Čtyři měsíce ve funkci ředitelky školy uplynuly jako
voda. A zjištění? Pro mě naprosto neočekávané. Za tuto
krátkou dobu jsem si stačila všimnout zásadního problému.
Láci školy často řeší situace, které jim nepřináleží řešit
vzhledem k jejich věku a zkušenostem. Inspirována praktickými radami ze školských periodik jsem se rozhodla promluvit prostřednictvím tohoto článku především k rodičům
žáků.
Souhlasím s' názory PhDr. Jany Kropáčové, PhD.
(proděkanka pro studijní záležitosti Pedagogické
fakulty
Univerzity Karlovy, která začínala v 80. letech jako mladá učitelka MŠ), která se domnívá, že děti v 80. letech nebyly
tak sebejisté, měly nižší sebevědomí, více se styděly a ostýchaly, nebyly tak dravé, více si vážily věcí i pozornosti a za
vše byly mnohem vděčnější. Dnešní děti jsou zahrnuty materiálním dostatkem, ale žijí dosti izolovaně a trpí emočním
deficitem. Ve školce nebo ve škole a školní družině tráví více času, než kolik činí délka pracovní doby rodičů. Rodiče
mají na děti stále méně času a je pořád větší a větší problém si čas najít. Mnohdy je dětem zcela upřena možnost
zůstat dítětem, protože často je mi dospělí nutíme předčasně dozrát, nenecháme jim přřliš prostoru na volnou, bezstarostnou hru, rozvoj tvořivosti a fantazie a děláme z nich uspěchané
dospělé,
takové
jako
jsme
my
sami.
Usnadňujeme si tím vlastní život. Mění se okolí dětí, které je
ovlivní pozitivně, nebo negativně. V tom vidím největší problém.
Hlavním úkolem pedagogů je podpořit optimální
rozvoj dítěte a pomoci mu co nejdéle si uchránit dětství.
Nejvíce může paní učitelka ovlivnit dítě předškolního věku a
pak ještě žáčka v 1. a 2. třídě, kdy si dítě vytváří smysl pro
hodnoty. Nejlepší je samozřejmě výchovně působit v součinnosti s rodinou. Při výchově dětí neexistuje jediné správné řešení, neboť každé dítě je jiné. Profesionální pedagog
musí respektovat jeho individualitu a rozvíjet jeho osobnost.
Někteří žáci jsou však příliš sebevědomí, sebejistí,"ale také
pohodlní a laxní. Mají problém respektovat dospělé jak na
veřejnosti, tak učitele ve škole. Práce s takovými žáky si vyžaduje velkou spolupráci školy a rodičů. Proto žádám rodiče za všechny pedagogy, aby využívali konzultačních hodin učitelů k řešení výchovných problému svých dětí a nesmiřovali se pouze s obrazem situace, který jim jejich ratolest vykreslí. Mnohdy může být tento problém zbytečně
zjednodušen nebo nepochopen. .Na ulici se problémynevyřeší". Prvním krokem na cestě ke spokojenosti na straně
žáků a rodičů je komunikace se školou a to nejen prostřednictvím žákovské knížky.
Přijdte do školy, nebojte se pojmenovat problém, který Vás
trápí. Pokusíme se najít řešeni, které bude pozitivní ve vztahu k žákům, rodičům i škole. Najít řešení, které pozitivně ovlivní vývoj Vašeho dítěte. Pojďme umožnit dětem být co
nejdéle dětmi, bez starostí a problémů světa dospělých.
Akce a plány školy
Ráda bych rodičům a žákům poděkovala za nasazení a píli při akcích ZŠ i MŠ v uplynulých měsících. Podzim
jsme
ukončili
ve školce
lampionovým
průvodem
.vtaštovičko leť", ve škole "Podzimními dílničkami" s hudebním a tanečním doprovodem. Vánoční atmosféru jsme
vdechli škole "Vánočními dílničkami" se zdobením perníčků
a výrobou vánočních dekorací, které jsme spojili s rozsvícením vánočního stromečku ve vestibulu školy. Sboreček
pod vedením Mgr. Jitky l1ezáčové a břišní tanečnice pod
vedením p. Mirky Šebkové přispěly ke zpříjemnění celé atmosféry. Patří jim pochval a a poděkování. Poděkování rovněž patřř celému pedagogickému
sboru ZŠ a MŠ, který se
na přípravě těchto akcí podílel.
V září byl ve škole zahájen sběr papíru a sběr PET
lahví. Jejich sběrem získává škola drobné finanční prostředky, které budou použity převážně na odměňování žáků v nejrůznějších školních soutěžích.

Mgr. Sabina Jonášová Čižiková
.v

Srdečně Vás všechny zveme

Kateřiny

Přijďte,

zasta

e se a azpívejte si s námi

v předvánočním shonu.

"

Ve dnech 17. a 18. listopadu pořádal Sportovně
střeleký klub Stráž nad Nisou ve velké hale Technické univerzity v Liberci - Harcově již 18. ročník Grand Prix NISA a
16. ročník Velké ceny Stráže nad Nisou ve střelbě ze vzduchových zbraní. Oba tyto závody byly zařazeny do nominačních závodů státní reprezenzace na významné mezinárodní závody v roce 2013. O důležitosti těchto soutěží svědčí účast reprezentantů nomincvaných pro rok 2013.

'.

V sobotu, 17. listopadu, se Grand Prix NISA zúčastnilo na 140 startujících ve střelbě ze vzduchové pušky
a vzduchové pistole ve třech kategoriích. Jako každý rok
měli převahu střelci ve střelbě za vzduchové
pušky.
Soutěžícf dosahovali velmi hodnotných výsledků a o pořadí
mnohdy rozhodoval až počet středových desítek.
Výsledky jednotlivých disciplin a kategorií:
Vzpu 60 - kat. muži-junioři: 1. Pajda Ondřej (PCR Ostrava)
594 b., 2. Rozum Michal (Plzeň-Slovany) 592 b., 3. Bečka
Jiří (Policie Rapid Plzeň) 590 b.
Vzpu 40 - kat. ženy-juniuorky : 1. Vránková Monika 396 b.,
2. Brabcová Aneta 395 b., 3. Bartošová Klára (všechny
Policie Rapid Plzeň) 393 b.
Vzpu 40 - kat. dorost : 1. Foistová Nikola (Stromovka C.
Budějovice)
391 b., 2. Janoušková
Kateřina
(SSK
Ruprechtice) 390 b., 3. Brázdová Lucie ( Slatina Brno) 387 b.
VzPi 60 - kat muži-junioři:
1. Malúšek David (Poličná) 575
b., 2. Buháček Jiří (Boletice n/L) 574 b., 3. Skopový Pavel (
Policie Rapid Plzeň) 573 b.
VzPi 40 - kat. ženy-juniorky : 1. Zámyslická Jarmila (Duel
Praha) 380 b., 2. Ježková Jitka (Rožnov) 369 b., 3. Bušková
Daniela (Liberec KPK) 368 b.
VzPi 40 - kat. dorost: 1. Petříková Tereza ( Škoda Vrchlabf)
357 b. (5 středových desítek), 2. Žváčková Magda (Rožnov)
357 b. (3 středové desítky), 3. Korec Tomáš (Duel Praha) 356 b.
Velice očekávaným závěrem sobotního klání bylo
..finále speciál" jehož vítěz zfská horské kolo. D" finále postupuje 14 střelců z předem určených umístění v konečném
žebříku a ti bojují systémem KO o vítězství. Dva s nejhorším
výsledkem vyhodnocených zásahů každé finálové rány odstupují až po konečný souboj dvou nejúspěšnějích. V letošním ročníku získal v disciplině vzduchová pistole horské kolo Pavel Světlík z Dukly Plzeň a v disciplině vzduchová puška Klára Bartošová z Rapidu Plzeň.
V neděli, 18. listopadu, se za účasti 130 startujích konal již
16. roční Velké ceny Stráže nad Nisou. I v tento den v mnoha případech rozhodovalo
pořadí počet dosažených středových desítek. Velmi očekávané byly výsledky nejmladší
kategorie, kategorie dorostu, jejíž vítězové získávají pohár
každoročně Věnovaný starostou obce Stráž n/N.
Výsledky jednotlivých disciplin a kategorif :
Vzpu 60 - kat. muži-junioři : 1. Rozum Michal (PlzeňSlovany) 594 b., 2. Kasper Tomáš (Ostrava-Poruba) 593 b.,
3. Pajda Ondřej (PCR Ostrava) 591 b.
VzPu 40 - .kat. ženy-juniorky:
1. Bartošová Klára (Policie
Rapid Plzeň) 395 b. (34 středových desítek), 2. Šostková
Zuzana (Manušice) 395 b. (32 středových desítek), 3. Širlová Michaela (Manušice) 391 b.
Vzpu 40 - kat. dorost : 1. Janoušková
Kateřina (SS K
Ruprechtíce) 390 b., 2. Brázdová Lucie (Slatina Brno) 388
b., 3. Foistová Nikola (Stromovka C. Budějovice) 386 b.
VzPi 60 - kat. muži-junioiři : 1. Světlík Pavel (Dukla Plzeň)
584 b., 2. Malúšek David (Poličná) 581 b., Hejna David
(PCR Ostrava) 575 b.,
VzPi 40 - kat. ženy-junoirky : 1. Brabcová Jana (Policie UNITOP Louny) 377 b., 2. Jonáková Šárka (Dukla Plzeň) 370
b., Ježková Jitka (Rožnov) 367 b.
.
VzPi 40 - kat- dorost: 1. Hrdlička Jakub (Benešov) 368 b.,
2. Petříková Tereza (Škoda Vrchlabí) 364 b., 3. Brázda Šimon (..50" Brno) 362 b.
Pohár věnovaný starostou obce vítězům kategorie
dorostu předal v zastoupení starosty pan Radim Koutník,
předseda výboru pro školství, kulturu a sport, v disciplině
vzduchová puška Kateřině Janouškové a v disciplině vzduchová pistole Jakubovi Hrdličkovi
Maraton obětavé práce členů klubu trvající tři dny
za spolupráce s kamarády z dalších klubů a podpory zastupitelstva obce byla velmi dobře ohodnocena sportovci i
trenery jednotlivých klubů. Tato hodnocení znamenají pro
členy strážského klubu vedle pochvaly·i závazek při pořádání dalších ročníků Grand Prix NISA
a Velké ceny Stráže nad Nisou.

Jeden ročník byl ukončen a již se rozb.íhají práce na přípravě ročníku dalšího.
.

Josef Diml, SSK Stráž n/N

Koncem října 2012 se v restauraci U Sokolíka sešli absolventi strážské školy ročníku 1967. Těch 45 let od skončení
školní docházky jim uteklo jako voda!
Dnešní šedesátníci si oživili setkání množstvím krásných
vzpomínek na školní léta. Zavzpomínali i na závěrečný školní výlet do Vysokých Tater. Teprve ted si uvědomili, že někteří z nich v patnácti letech vystoupili na nejvyšší vrchol tehdejší republiky! Byli patrně prvními obyvateli Stráže na
Gerlachovském štítě.
Ale pěkně od začátku.
Bilikova chata, 2. července 1967. Poslední den týdenního
putování po Tatrách. Budíček,v půl sedmé, v sedm jsou už
všichni chlapci připraveni k odchodu. Věci sbaleny, s sebou jen svetr a jídlo. Marně však získáváme pro dnešní závěrečnou túru některou z dívek. 'Jde s námi jediná - Jiřina.
Snídáme na Hrebienku a pak už netrpělivě čekáme na lanovku: má přijet bratr Ruda, cvičitel HO Liberec, na horolezecký kurs. A tak by s námi mohl udělat nějakou těžší túru
na závěr. Třeba letos hodně zasněžené Priečne sedlo. Ted,
když už je skoro 8 hodin a v 17 nám odjíždí vlak do Popradu
a odtud již domů? Konečně přijíždí lanovka a bratr s manželkou a jedním kamarádem, přátelé z horolezeckého oddílu. Krátká porada: jací jsou kluci?Dobří? Oobrá, jdeme na
Gerlach! Chlapci za ten týden ukázali opravdu zdatnost a
získali i určitou zkušenost. Rychle scházím informovat p.
Novotného o změně v programu. Kluci jdou zatím napřed již
známou cestou na' Sliezský dům, kde na nás počkají.
Děvčata nám vezmou naše zavazadla do Popradu a my pojedeme přímo z Poljanky.
My vedoůcí si necháváme batohy na chatě a hned vyrážíme, aby chlapci dlouho nečekali. Túra je časově a pochopitelně i fyzicky velmináročná.
Kluky doháníme až skoro u
Velického plesa. Jenom chvilka k napití a nabrání vody a již vysíupuierne na horní terasu.
U Kvetnicového plesa .rnužik ukazuje odbočku stezičky na
Gerlach. Brzy jsme u ústí dlouhého Velického žlabu spadajícího z
úzké ~těrbÍJly v hřebeni. Začátěk žlabu zdoláváme patnáctimetrovou exponovanou tzv.
Velickou
próbou,
pomocí
umělých
stupů a ·řetězů.
Postupujeme tak rychle, že sotva stačím udělat pár snímků.
I když jsme během výstupu žlabem .několikrát odpočívali,
byla to jistě nejnamáhavější část cesty! Trvala skoro hodinu,
rádi jsme proto v sedle přivítali krátké osvěžení. Další cesta
není příliš těžká, al~ vyžaduje dobrou orientaci.

Chtěli jsme se vyhnout nepříjemné ujíždějící suti, a tak jsme
si trochu zahráli na horolezce. výstup po úzkém balvanitém
žebru však jistě patřil k nejsilnějším zážitkům a všichni jej
dobře
zvládli.
Následuje
traverz
vysněženým
Gerlachovským kotlem, nemáme cepíny, a tak si každý pro
jistotu proti uklouznutí bere do ruky ostrý špičatý kámen.
Vzrušení se stupňuje. To už není vrchol republiky, na který
vystupujeme. To je vrchol lidských snů. Chlapcům se o něm
zdálo za minulých nocí!
Nebezpečný sníh jsme zdolali a pak už jen po balvanech, v
závěru pomocí řetězů, vzhůru na vrchol. 2655 metrů - jsme
na nejvyšším bodě naší republiky! Dole pod námi pluje několik mráčků, chvílemi zahalují Velickou dolinu, a nad námi,
nad námi nenf nic ... jen azurová modř oblohy.
Tradiční podání ruky libereckými horolezci všem chlapcům,
kteří poprvé na štít vystoupili a kamarádské Ahoj! Chlapci si
patrně vůbec neuvědomujf význam této chvíle. Jsou skoro
na konci svých sil. Byli na cestě několik hodin. Každý krok
byl zápas. Nepopsatelné vypětí vůle. Jsou jen rádi, že už
nemusí stoupat, že už nemusí myslet na cestu a dívat se
vzhůru s mučivou otázkou: půjde to ještě? Obloha nad námi je stále čistá, nikde ani obláčku. V těle jako by nastala
nějaká změna, cítíme se mnohem svěžejší. Je to tím, že
jsme dosáhli cíle?
Usedáme kde se dá, je nás tu celkem sedmnáct! A dnes
jsme zde první! Jíme a pijeme, radost z výstupu už se začíná projevovat, ovšem únava také. Je 12 hodin 10 minut - výstup byl na děti velmi rychlý! Po chvilce odpočinku se orientujeme, výhled je víc než vynikající.
Na vrcholu trávíme asi tři čtvrtě hodiny. Přicházejí čtyři němečtí turisté s horským vůdcem, které jsme cestou předešli. Zdravíme se a uvolňujeme jim místo. Loučíme se s vrcholem. Nejen s Gerlachem,
ale současně
s celými
Tatrami ...
Sestup nebyl zdaleka tak obtížný jako výstup. Scházíme poměrně rychle strmým vysněženým Batizovským žlabem,
bezpečněji se šlo po skalách při jeho okraji. A už se těšíme
na Batizovskou próbu! Asi 6 metrovou převislou stěnku zdoláváme při zachování opatrnosti vcelku bez problémů, pomohly nám opět kramle a řetězy, Po dobrých skalních stupech pak sestupujeme na sněhové pole pod Bielou stěnou,
kterým bezpečně
"sjíždíme"
k Batizovskému
plesu.
Obcházíme je k jeho výtoku. Malá zastávka - velké pití!
U plesa se potkáváme s košickou průmyslovkou, kteří měli
Batizovské pleso jako svůj konečný cíl!
Rychlou chůzí (jak krásně a lehce se nám jde!) pokračujeme po červené k rozcestníku se žlutou. Tam se 0'15. hodině loučíme s libereckými horolezci, děkujeme jim za pomoc
při výstupu, poslední .Hore zdar!" a pokračujeme v sestupu
do Tatranské Poljanky. Využíváme několika zkratek a v dobré náladě přicházfme za hodinu na malé nádražřčko. V potůčku u nádraží smýváme s prachem i únavu, po půl páté
nastupujeme do přeplněné električky - směr Smokovec, konečná Poprad. Tam se setkáváme s děvčaty, která nám
obětavě vzala všechna zavazadla, a všichni společně už
potom nedočkavě očekáváme rychlfk na Prahu a domů do
Liberce, Stráže.
Tento skutečně náročný vysokohorský výstup dokončili
v krátkém čase skoro všichni chlapci (J. Effenberger,
J. Egrt, M. Furyk, J. Hardulák, L. Koutník, P. Novotný,
J. Starý, A. Sudek, J. Šmíd, R. Schwertner, M. Vaňátko,
VI. Urbánek) a nejlepší z dfvek, J. Pančfková. I když někteří
vzhledem
k obtížnosti túry a slunečnému počasí byli dost vyčerpáni
- všichni zaslouží uznání a všichni byli jistě nadmíru spokojeni.
Vrcholy stojí za to dobývat, ale že neexistuje velké vítězství
za malou cenu, to jsme všichni poznali na vlastnf kůži!
V současnosti je výstup na Gerlach povolen turistům jen
s horským vůdcem. Ten bere nejvfce tři účastníky
za poplatek 230 eur !
Mgr. B. Nádhera

V letošním roce uplynulo ~40 let od zřízení prvního poštovního úřadu v naší obci. Zdejší c.k. Poštovní úřad byl zřfzen
s povolenfm c.k. Ministerstva obchodu 29. 2. 1872 a otevřen 1. srpna téhož roku v domě č. p. 119. Jako první poštmistr byl dekretem z 2. března 1872 jmenován tehdejší starosta obce Wenzel Seibt. Po jeho úmrtí v roce 1880 obdržel
-místo poštmistra jeho synovec Florian Seibt. Nástupcem se
po pěti letech služby stal na tři roky Ferdinand Rohlena. V
roce 1890 se stal poštmistrem Franz Diwok, který tuto službu zastával 11 let. Od roku 1901 do roku 1906 zde působil
Emanuel Hanke, od roku 1906 Emil Hossner. Poštovní úřad
sídlil v soukromých domech a to nejprve v domě č.p. 119,
potom č.p, 141, č.p, 25 a č.p. 184.
1. května 1914 nastoupila službu poštmistrové paní Marie
Kuhn, která dříve působila v Machníně. Poštovní úřad byl
přeložen z domu č.p. 184 do domu č.p. 193. Paní Kuhn
vedla Poštovní úřad do 16. ledna 1925, od tohoto data jej
převzal pan Otto Kostroun. Narodil se 30. srpna 1897 v
Lemberku v Podještědí jako syn tamějšího zámeckého zahradníka. 1. listopadu roku 1929 nastoupil na poštu jako nový poštmistr pan Friedrich Weidlich narozený 29. listopadu
1893 v Žitavě. Poštovní úřad se pfestěhoval do č.p, 174,
kam telefonní podnik 15. července 1932 nainstaloval a zprovoznil telefonní centrálu pro veřejný provoz. Pan Weidlich byl
v létě 1934 služebně přeložen do Mladé Boleslavi.
Další z řady poštmistrů nastoupil do svého úřadu 1. června
1934. Byl jím dosavadní poštovní revident Josef Pelc, narozený 23. července 1898 v Přepeřfch, okres Jičřn. Přinesl si
zkušenosti ze svého předchozího působení v těchto místech: Praha, Kolín, Karlovy Vary, Loket a Liberec. Pan Pelc
vedl strážský
poštovní úřad do 30. dubna 1936, než byl pověřen vedením poštovního úřadu v Horním Růžodole. Na jeho místo 1. května nastoupil poštovní revident Wenzel Kout
narozený 26. října 1906 v Luhu, okr. Frýdlant.
V tomto roce byla telefonní centrála na zdejším poštovním
úřadě částečně automatizována. Byla připojena na telefonní centrálu v Liberci. Společenské telefony zůstaly připojeny na původní centrálu a účastníci těchto stanic mohli hovořit jen během úředních hodin pošty. Na žádost směřovanou poštovnímu ředitelství získali stálé spojení Dr. Schmidt,
obecní úřad a hostinec "Koruna".
V roce 1938 vykonával poštovní služby do 20. října Adolf
Muller, posléze odešel na poštu u vlakovéhonádraží v Liberci.
Od 21. října 1938 převzal vedení poštovního úřadu sekretář
Breiter, po něm Olga Quaiser, která byla 14. fíjna 1939 přeložena na poštu do Ruprechtic. Od tohoto dne řídí zdejší
poštovní úřad Willibald Hergesell, narozený 17. 7. 1902 ve
Frýdlantu. Ten byl předtím činný v textilním oboru.
Pak přišel rok 1945, konec války, a po krátké době, koncem
května, přišli s českými učiteli do škol i první čeští úředníci. Byli dosazeni na místa na dráze, poště, obci a státní policii. O osudech pošty se v dalších letech budeme těžko dopátrávat, protože od této doby se v naší obci kronika nepsala.
Náprava přišla až v roce 1990, od kdy kroniku poctivě píše
paní učitelka L. Kubíková. To už je ale o něčem jiném.

Být chudý a nemět nic, nežli svou poctivost
jak je to pro svět málo, svět žádá víc
titul, šat pěkný a úlisnou líc.
Klanět se tam kde to žádá tón,
ten šlechtic je a chybí mu jen .von"
ten kdo v těle srdce má a citem není skoupý
tomu se svět vysmívá jak je ten člověk hloupý
R. Šetková

uskutečnila se exkurze do hasičárny a dále již probíhala tradičnf Hojsovecká pouť. Pro zájemce bylo zajištěno i krásné
ubytování s výhledem do Pošumaví. Sluší se proto poděkovat hojsoveckým organizátorům za vydařený třetí ročník setkání. A také se nesmíme zapomenout těšit na další Setkání
Stráží, které se za rok bude konat ve Stráži u Domažlic
(www.strazchodsko.cz).
odkud k nám přijela veselá skupina v chodských krojích.

Milf Strážáci!
~Hká se, že třetí ročník nové akce rozhodne o tom, zda se
stane tradicf, nebo zajde na úbytě. S napětím jsem proto očekával, jak se s letošním Setkánfm Stráží vypořádá ta nejmenší - Hojsova Stráž na Šumavě (www.sumava.net/hojsovka). Měl jsem obavu, aby nepřišlo vniveč úsilí, které vyvrcholilo prvním ročníkem u nás ve Stráži 26. června 2010.
Aby se prohloubily i neformální vztahy mezi účastníky a
strážskými spolky (zejména hasiči z jednotlivých Strážř jdou
příkladem), abychom se v budoucnu dočkali opět setkání
také u nás nad Nisou, až se kolečko zase celé otočí. Mé obavy se ještě zvětšily, když se termín třetího ročníku strážského setkání z organizačnfch důvodů o několik měsíců posouval. Naštěstí ale Strážáci z Hojsovky nezklamali a navzdory počasí a velikosti své Stráže připravili na sobotu 22.
září 2012 program, který obsahoval i několik velmi originálních nápadů. Tím prvním byla speciálnf trička věnovaná
setkánf, druhým umístění slavnostní strážské hostiny na
známé horské chatě Pancfř a třetím samotná cesta na hostinu, která obsahovala jízdu historickým autobusem i sedačkovou lanovkou. Restaurace horské chaty byla zaplněna Strážáky z pěti Stráží, premiéru si odbyla Stráž nad
Nežárkou. Naše Stráž nad Nisou tentokrát byla zastoupena
pouze tříčlennou výpravou v čele s panem starostou.

Ondřej Fábera
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Petr Brzák
tel.: 607 923 699
Bergerovo nám. 174
463 03 Stráž nad Nisou

prokolo66@seznam.cz
www.bike66.cz

RESTAURACE
,

SOKOLIK
Mikulášská zábava
Padly dotazy na naše hasiče, vzpomínalo se na první ročník pořádaný u nás. Poté se celá strážská společnost přesunula přímo do Hojsovy Stráže,

8.12.2012
se skupinou

LIMID
rezervace 774913091
728764001
kde bylo připraveno
mfstní občany,

představení

jednotlivých

Stráž! pro

vstupné

50,-

začátek 20.00 hod

Uzávěrkapříštího čísla Strážského občasnřku bude 23.2.2013. Přfspěvky prosím odevzdejte do tohoto termínu na Obecní úřad nebo v Trafice.
a-mail: zajlc-obcasnlk@saznam.cz, NAJDETE NAs NA INTERNETOVÝCH STRANKÁCH - www.straznnls.cz

