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Březen 2013
- cenovou přílohu pro rok 2013 - A.SA - s navýšením cen
o 3% bez DPH. Pověřilo starostu obce jejím podpisem. Tři
předešlé roky A.SA držela cenu bez navýšení krom DPH,
které neovlivníme.
- na základě potvrzení o získání Zlatého Křfže III. st. za celkem 80 odběrů krve panu Bohdanu Kvapilovi
a panu
Václavu Radostnému, Stráž nad Nisou, finanční dary ve výši po =10.000,- Kč.
Dále na základě potvrzení o získání Zlaté plakety Dr.
Janského za celkem 40 odběrů krve panu Petru Kosařovi
a paní Ivaně Lukáčové, Stráž nad Nisou. finanční dary ve
výši po =5.000,- Kč. Zároveň tímto zastupitelé vyslovují
poděkování za hluboce lidský postoj, kterým dárci nezištně přispěli k záchraně zdraví a života svých spoluobčanů
a za projev opravdového lidství.
- výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Stráž nad
Nisou, příspěvkové organizace,
za minulý školní rok,
předloženou ředitelstvím školy a schválenou školskou radou dne 29.10.2012

Zastupitelstvo obce na zasedáních v listopadu, prosinci 2012 a lednu 2013 projednalo a schválilo:
plnění rozpočtu obce za období 1.- XII. měsíce 2012 v jednotlivých kapitolách s těmito hlavními skutečnostmi:
Plnění rozpočtu
Prfjmy:
z toho: Daně
Ostatní příjmy
Výdaje celkem

Roční plán
po změnách
18.579.700, 18.952.300,14.100.000,4.479.700,18.579.700, 20.094.300,00

Skutečnost 1.- XII. %
109,4
20.736.092,21
16.776.954,10
4.017.766,96

119,00
89,70

19.610.256,50

97.59

- úpravu rozpočtu obce Č. 4/2012 =6.943,- Kč a č.5/2012,Kč =1.000 - dotace krajského úřadu na volby ..
- na návrh finančního výboru byly provedeny úpravy rozpočtu přesunem kapitol a paragrafů na straně príjmů a výdajů.
- úpravu rozpočtu základní školy Č. 7/2012 =16.287,- Kč
- dotace krajského úřadu na mzdové prostředky.
- úpravu rozpočtu Č. 3/2012 obec =5.414,- Kč - dotace
krajského úřadu na akceschopnost místních hasičů.:
- úpravu rozpočtu Č. 6/2012 základní škola =1.965.949,- Kč
- dotace krajského úřadu na mzdové prostředky.
- pověřilo starostu obce
měsíc prosinec 2012.

k provedení

úpravy rozpočtu

za

- ustavilo hlavní inventarizační komisi pro inventarizaci majetku obce za období kalendářního roku 2012 ve složení:
Předseda:
Ing. Miroslav Kračmar
Členové: Daniela Kysilková, Bohdan Kvapil
• smlouvu TX 45/2013 na zajištění údržby SSZ Studánecká
na rok 2013 za cenu =3.050,- Kč měsíčně. Pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
- smlouvu TSML 80/12 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.
Pověřilo starostu obce jejím podpisem.

- pořízení nového územního plánu obce Stráž nad Nisou na
základě výzvy k možnosti čerpání dotačního titůlu z EU.
Předpoklad finanční náročnosti byl 2 mil. Kč. Na základě této výzvy byla urychleně zpracovávána žádost o dotaci a připravovala se soutěž na tvůrce - architekta. Po necelém měsíci však byl grant zastaven. Na základě této skutečnosti zastupitelstvo rsvokovalo .původnf schválení pořízení nového
územního plánu, jelikož obec v současnosti nebude z vlastních prostředků hradit tvorbu nového územního plánu, který má včetně pěti změn dle nové legislativy jinak platnost
do roku 2020, zastupitelstvo dále zamítlo přípravu a tvorbu
dalších rozvojových ploch v obci z důvodu nedostačující infrastruktury i finanční náročnosti správy a údržby nově
vzniklých komunikací,
veřejného osvětlení a chodníků.
Případným pořizovatelem
nového územního plánu byl
schválen Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování jako příslušný Úřad územního plánování pro ORP Liberec.
- dle usnesení Č. 3/2012 bod 2.2 - převod předmětných pozemků dle geometrického plánu bezúplatně na obec a následné zpevnění komunikace a doplnění veřejného osvětlení - ulice Za Lesem - odbočka.
- bezúplatný převod p.č. 555 v k.ú. Stráž nad Nisou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec.
Jedná se o pozemek v blízkosti ulice Meruňková u dvou bytových domů.
- odměnu ředitelce základní školy
- navýšení kapacity žáků v základní škole s účinností od
1.9.2013 na 230 žáků.
-vyrovnaný rozpočet obce na rok 2013 s příjmy a výdaji ve
výši =19.258.700,- Kč a v rozpočtu jsou zahrnuty investice
ve výši =650.000,- Kč a opravy ve výši =4.250.000,- Kč.
0,65 mil. Ke
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odpis pohledávek na nájemném a službách ve výši
=42.090,- Kč. Pro neznámý pobyt dlužníka je pohledávka
roky nevymahatelná.
- odpis pohledávek za odvoz komunálního odpadu v celkové výši =2.562,- Kč. Pro neznámý pobyt dlužníků jsou pohledávky nevymahatelné.
inventarizaci majetku obce za rok 2012 s tím, že stav celkových aktiv rozvahy činí k 31.12.2012 =173.512.086,- Kč.

Ivana Lukáčová obdržela za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve ZLATOU PLAKETU MUDr. Jana Janského.
Myslím, že tato oceněn! ve sboru našich dobrovolných hasičů poukazuji na to, jací lidé vám v případě nouze pomáhají a rozhodně bychom měli jim touto' cestou poděkovat za
jejich kladný přístup k životům nás všech. Nikdo z nás neví,
co se mu může stát.
Jana Kuhnová

s odvoláním na ustanovení zákona Č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, §84, odst. 2, písmo b, účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012.
- úpravu rozpočtu obce Č. 1/2013/0bec, kterou se upravil
rozpočet obce o částku =27.300,- Kč - dotace krajského
radu na volby prezidenta ČR.
ú-

dodatek č.5 pro rok 2013 k Rámcové smlouvě o nákupu a
zpracování knih uzavřenou mezi KVK v Liberci, p.o. a obcí a
částku po nákup knih pro rok 2013 v hodnotě 20.000,- Kč.
Pověi'ilo starostu obce podpisem této smlouvy.
- prodloužení smlouvy o zápůjčce rad aru pro měřeni rychlosti MP Chrastava v obci Stráž nad Nisou s cenou =4.800,Kč/měsíc, uzavřenou mezi Obcí Stráž nad Nisou a Městem
Hrádek nad Nisou.
.
Pověi'ilo starostu obce jejím podpisem. Výnos z pokut uhradil pronájem rad aru v minulém roce a ještě ponřžil náklády
obce na činnost MP Chrastava.
příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů v přibližné
výši =6.500 Kč/rok na jednoho žáka umístěného v libereckých mateřských školách v roce 2013.
smlouvu o spolupráci pi'i zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro rok 2013 OLP/3484/2013 uzavřenou
mezi obcí Stráž nad Nisou a Libereckým krajem, jejrnž
předmětem je závazek obce zaplatit na zajištění dopravní
obslužnosti částku ve výši =195.030,- Kč.
Pověi'ilo starostu obce jejím podpisem.
- opravu obecního domu bez přístavby.
ní výbor vypsáním výběrového řízení.
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Kowalská Anna
Krejčová Jarmila
Bartoňová Anna
Bláha Jaroslav
Vrančíková Božena
Kubíková Libuše
Kocourková Anděla
Pavlíková Terezie
Scholz František
Horák Jiří
Koutníková Libuše
Žernba Valentin
Kendiková Marie
Neumanová Helena
Horáková Marie
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Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho dalšfch
let prožitých v kruhu svých blízkých.

pověřuje staveb-

uložilo obecnímu úřadu prověření stávajících bytových
situací s ohledem na přřpadné
neplatiče a vypovězením
nájemních smluv na základě soudních příkazů.
- v měsíci dubnu plánujeme opět sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu termín včas oznámíme na
vývěskách a WNW stránkách obce.
obecní oslavy jsou plánované
22. června - pozvěte své známé

pro letošní rok na sobotu

Děkuji všem přátelům, kamarádům a známým'
ze Stráže nad Nisou a okolí, kteřl se přišli naposledy
rozloučit s rnojí milovanou manželkou, tetou a babičkou
paní Jaroslavou Vlkovou
ve velikém počtu dne 30. listopadu do libereckého krematoria ..

setkání Stráží - prozatím neznáme termín, ale místem
setkání bude letos Stráž u Domažlic.
Přej Vám, vážení spoluobčané,

hezké Velikonoce

Mgr. Karel Jaschke, starosta

Naši Strážští dobrovolní hasiči, jak víme, pomáhají pi'i požárech, dopravních nehodách a živelných katastrofách.
Pomáhají pořádat pro občany Stráže nad Nisou kulturní a
společenské akce. Jsou mezi nimi i tací, kteří však pomáhají
i jinak. Jak?
Jsou dárci krve a plazmy. Ti'i z nich již mají za sebou tolik
odběrů, že dosáhli na celorepublikově uznávaná ocenění.
Bohdan Kvapil se stal za darování krve nositelem ZLA T~HO
KŘílE MUDr. Jana Janského za osmdesát bezpříspěvkových odběrů.
Nositelem ZLAT~HO KŘílE MUDr. Jana Janského se stal i
Václav Radostný, též za osmdesát bezpříspěvkových
odběrů.

Zemřela náhle a nečekaně ve věku nedožitých 68 let.
Je to pro nás velká rána, která se jen tak nezahojí.
Za účast a květinové dary děkuje za rodinu manžel Jaroslav

V záři 2013 vymění školku za naši školu 30 dětí. Zápis proběhl 18. ledna v budově 1. stupně v prostředí připomínající
les a statek. Zúčastnilo se ho 39 předškoláků.
Některým dětem znemožnila nemoc účastnit se zápisu v řádném termínu, a proto byl pro tyto děti vypsán náhradní termín. Zákonní zástupci třech předškoláků po poradě s pedagogy požádali o odklad povinné školní docházky. Pět zapsaných před školáka s trvalým p~bytem y Lib~rci, bez s.ouro,zenců na naší škole, nebylo přijato k základnímu vzdělávánř.

O přesném termínu a programu Vás budeme informova! ..
Činnost školy se v této době nezaměřuje pouze na zaprs
dětí do 1. třldy a do mateřské školy. Těšte se na příspěvky
a práce žáků vdalšfrn čísle školního. časopisu Str~žáček,
na kterém pilně 'pracují paní UČitelky Mgr. Jindřiška
Trčálková a Mgr. Sárka Nováčková. Velikonočními svátky
škola přivítá tvořivými Velikonočními dílnami. Přesný termín
konání bude včas zveřejněn. Sledujte aktuality na internetových stránkách a nástěnky v prostorách školy, kde se dozvíte více informací.
Děkuji rodičům, kteří využřvajř konzultačních hodin a spolupracují se školou k prospěchu svých dětí.
Mgr. Sabina Jonášová Čižiková

Děkujeme vedení obce Stráž nad Nisou za zhotovení zpornalovacích retardérů v ulicích Stříbrný Kopec a Mezi Kopci.
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Teď je na Vás rodičích, abyste si s budoucím školákem povídali o tom, jak to ve. škole vypadá, a co ho v ní čeká.
Vysvětlete mu, v čem to bude jiné než ve školce. Zkuste dítě na škoJu naladit, aby se do ní začalo těšit. Občas mužete dát k dobru i nějakou vlastní milou vzpomínku na pobyt
ve školních lavicích. My Vám s tím také pomůžeme. Děti přijaté k základnímu vzdělávání rádi uvidíme v květnu při pořádaní projektu .Předškolák", který organizujeme za finanční podpory rodičů, Cílem je seznámit budoucí prvňáčky s
prostředím školy při různých tvořivých, hudebních a sportovních činnostech.

Zpomalovací retardéry přispívají k větší bezpečnosti nejen dětf, ale i všech pěších. Tím plní svů] účel a není dobré je rušit.
Klára a Petr Kosařovi

Obecní úřad ve Stráži nad Nisou
Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou,
příspěvková organizace

OZNÁMENf
Obecní úřad ve Stráži nad Nisou ve spolupráci se Základní
školou a Mateřskou školou, Stráž nad Nisou, příspěvková
organizace vyhlašují termín pro podání

Žádosf

o přijetí k předškolnímuvzdělávání na školní rok 2013/2014

na pátek 26. dubna 2013
v době od 10:00 do 16:30 hodin
v budově MS
v kanceláři Bc. Dany Simkové - zástupkyně ředitelky školy

11.4.2013

Dny otevřených dveří v MS:
a 12. 4. 2013 v době od 13:00 do 16:00

- mažete se informovat o provozu, výchovně vzdělávacím
programu, mimoškolních aktivitách ...
- můžete si vyzvednout tiskopis " Žádost o přijet( k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2013/2014" ( je k stažení na internetových stránkách školy)
Za OÚ Stráž nad Nisou
Mgr. Karel Jáschke
starosta obce

Za ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou
Mgr. Sabina Jonášová Čižiková
ředitelka školy

V letošním K>ce uplynulo sto let od vysvěcení Křížové cesty,
která se nachází v našem kostele. Vysvětil ji P. Apoliner z kapucínského kláštera v Liberci dne 13. února za velké účasti
věřícfch. Jednotlivá zastavení maloval Franz Melichor z
Rychnova u Jablonce dle předloh známého chrastavského
malíře FOhricha. Na Křížovou cestu byla vypsána sbírka natolik úspěšná,
že kromě platby panu Melichorovi ve výši
600Kč, mohl být pořízen i nový mariánský obraz za 300 K.
Ten na zakázku vytvořil liberecký umělecký malíře Reiss, který jako podklad ke svému dílu použil jednu z kreseb Murilla.

5. dubna 1913 se konala schůze, aby se objasnila práva a
povinnosti obce jako člena družstva meziměstské elektrárenské centrály vůči daňovým poplatnfkům. Na této schůzi
pan ing. Jung zevrubně vysvětlil zřízenf a rentabilitu tohoto
podniku a došel k závěru, že obec přistoupením k družstvu
jako jeho člen zvolila jedině správnou cestu. Jeden člen
spolku majitelů uvedl nepodstatné argumenty proti, ty mu
ale další řečníci věcně a temperamentně vyvrátili, takže četnf daňovf poplatnfci došli k přesvědčenf, že obecnf zastupitelstvo přistoupilo k tomuto dnu nezištně a v zájmu obce.
Na jaře roku 1913 začala stavba elektrárny na pozemcfch
Andělské Hory.
31.května byl na přejezdu dráhy u železniční stanice ve
Starém Habendorfu nákladnfm vlakem zachycen povoz s
koňmi, na kterém jel majitel cihelny Karl Quaiser s kočím
Antonem Krausem. Vlak zachytil zadnf část povozu a vlekl
jej asi 20 metrů, povoz byl zcela zničen, jeden z koňů těžce
zraněn, kočí s frakturou lebky a zlomenou nohou převezen
do liberecké nemocnice. K neštěstf došlo následkem příjezdu vlaku před stažením závor.
1. června v noci ze soboty na neděli okolo druhé hodiny vypukl požár v přádelně Ferdinanda Zedlitze Č. p. 41, který by
při panujícím. suchu mohl mít nedozírné následky. Oheň
vznikl ve volně ležící kupě vlněného materiálu a odtud zachvátil budovu skladu. Jen díky hasičům ze Starého i
Nového Habendorfu a okolních obcf, kteří se rychle sjeli a
zasáhli, byl požár zdolán a zabránilo se jeho rozšíření i na
další budovy. Škody se vyšplhaly na několik tisíc, ale naštěstí je krylo pojištění. Provoz továrny nebyl vůbec narušen .

.,

19. června navštívil naši obec litoměřický biskup monsignor
Josef Gross. Jeho cesta z Liberce do Starého Habendorfu byla lemována hustými špalíry. Doprovázen býl patronem Karl
von Zimmermannem, kanovníkem. Josefem Funkern a vikářem
Gustavem 8uderem. U kostela před nádhernou slavobránou
jej přivítal místní farář P. Fr. Schlupek a zástupci uniřorrnováných spolků. Při slavnostnf bohoslužbě udělil monsignor 600
věřícfch svátost biřmování. Poté se odebral do školy, kde prověřil žáky ze znalostí katechismu. Závěr návštěvy se konal ve
slavnostní hale domu rodiny Zimmermannů.Léto v roce 1913
bylo neobyčejně vlhké. Po
naopak velmi suchém jaru
od 20. června pršelo téměř
denně, takže obilí nedozrálo a shnilo mnoho sena.
Žně začaly teprve začátkem srpna a končily uprostřed září. Vytrvalé deště
způsobily i povodeň, která
16. a 17. srpna zaplavila
louky u Nisy a způsobila
značné škody. Díky přehradám byly naštěstf škody daleko menší než se
dalo původně očekávat.
20. října začala stavba
místní elektrické sítě pro
světlo a pohon.
Protože
podzim byl velmi pěkný a suchý, šlo usazování sloupů čile
kupředu. Také stavba elektrárny v Andělské Hoře a transformační stanice Č. p. 250 ve Starém Habendorlu rychle pokračovaly, takže 10. června 1914 byl do elektrické sítě
vpuštěn proud. Nejprve z elektrárny v Hirschfelde, protože
elektrárna v Andělské Hoře měla být dokončena teprve na
podzim roku 1914. Rozsvítily se první elektrické lampy v obci, a to nejprve v hostincfch a postupně pak byla vybudována připojení do všech domů.

Z překladu kroniky Alt Habendorfu

a farní kroniky
zpracoval

I. Zajíc

Činnost knihovny se řídí knihovním řádem, jehož součástí je
výpůjční řád a ceník služeb. Upozorňujeme Vás, že byl vydán dodatek k ceníku služeb, který se týká hlavně sankcf za
nedodrženf výpůjčnf lhůty. Tento dodatek nabývá účinnosti
dnem 1. 3. 2013. Knihovnf řád je k nahlédnutf jak v knihovně, tak i na našich webových stránkách (knihovnastraznadnisou.webk.cz). Je hlavně ve Vašem zájmu se s knihovním
řádem seznámit.
Těšfme se na Vás v naší knihovně.
Knihovnice Vajdová a Šmídová
Uzávěrka přfštího čfsla Strá2ského občasnfku bude 24.5.2013. Prfspěvky prosím odevzdejte do tohoto termfnu na Obecnf úřad nebo v Trafice.
a-mail: zaJlc-obcasnlk@saznam.cz,
NAJDETE NÁS NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH - www.straznnls.cz

