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- úpravu rozpočtu základní školy 2120131Z~,kterou se upravil rozpočet základní školy v souvislosti s přijmem dotace krajského úřadu na mzdové prostředky ve výši =1.721.885,- Kč.
hlasování: pro... 8.. proti ... 0.. zdržel se... 1..
prodloužení smlouvy o poskytování sociálních služeb, uzavřenou mezi Centrem zdravotní a sociální péče Liberec, p.o.,
Krejčího 1172, Liberec 6, a Obcí Stráž nad Nisou, jejímž předmětem je poskytnutí pečovatelských služeb pro občany obce, kteří
tuto službu potřebují v souladu se zákonem 108/2006 Sb. Pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
hlasování: pro ...8.. proti ...0.. zdržel se... 1..
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na p.č, 59/1 - plynovodní přípojka uzavřenou mezi Obcí Stráž nad Nisou a RWE GasNet, s.r.o se sídlem
Klíšská 940,401 17 Ústí nad Labem. C.sml. 9900074473/1/BVB.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
hlasování: pro ...9.. proti ...0.. zdržel se... 0..

Zastupitelstvo obce na zasedáních v březnu, dubnu a
květnu 2013 projednalo a schválilo:
úpravu rozpočtu Z~
1/2013/Z~, kterou se upravil rozpočet
základní školy v souvislosti s příjmem dotace krajského úřadu na
mzdové prostředky ve výši =1.721.883,- Kč
hlasování: pro ... 7.. proti ...O.. zdržel se ...O..
č.

rozdělení hospodářského výsledku základní školy za rok 2012 v
celkové výši =89.231.60 Kč do
a) fondu odměn =40.000,- Kč, b) rezervního fondu =49.231,60 Kč
hlasování: pro ...7.. proti ... O .. zdržel se ...0..
s odvoláním na ustanovení zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích v
platném znění, §102, odst. 2, písmo q, účetní závěrku základní
školy sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012
hlasování: pro ...7.. proti ... O.. zdržel se... O..
- rozpočtový výhled na období let 2014 - 2017. ve kterém se počítá s výší príjmů a výdajů ve stejné výši jako je stávající rozpočet
hlasování: pro ... 7.. proti ... O .. zdržel se... O ..
s účinnostíod 1.5.2013nástup nové referentkyobecního úřadu
na pracovní pozici evidence obyvatel, fakturace, vidimace, legalizace, Czech-Point a stanoví její plat dle platného předpisu
hlasování: pro ... 7.. proti ...O .. zdržel se ...0..
prodej části p.č. 38/5 (cca 30m2) - ostatní plocha v k.ú. Stráž
nad Nisou, vyhlášeného k prodeji v zákonné lhůtě za cenu dle
znaleckého posudku s tržní doložkou.
hlasování: pro ... 7.. proti ... O .. zdržel se ... O ..
prodloužení nájemní smlouvy mezi obcí a společností DIMATEX
CS, spol. s r.o. do 31.12.2014. Tato společnost má po obci rozmístěny sběrné boxy na starý textil.
hlasování: pro ... 7.. proti ...0 .. zdržel se...0 ..
- projednalo žádost o pródej č.p. 182 na p.č. 1272 v k.ú. Stráž
nad Nisou, která není ve vlastnictví obce, s konstatováním, že
před vyhlášením předmětné nemovitosti k jejímu prodeji bude
provedeno místní šetření.
hlasování: pro ... 7.. proti ... O .. zdržel se ...0 ..
- plnění usnesení
2 ze dne 28.2.2013, splněno
hlasovánf: pro ... 8 .. proti ... O .. zdržel se ... 1..
č.

- celoroční hospodaření obce, a to bez výhrad
hlasování: pro... 8.. proti ... O .. zdržel se ... 1..
- směmici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
hlasování: pro...8.. proti... O.. zdržel se ... 1..

- vzalo na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí ve dnech 25.-27.2.2013 na zdejší základní škole.
hlasování: pro ...9.. proti ...0 .. zdržel se ...0..
- deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmoř) zákona
č. 128/2000 Sb., v platném znění (zákon o obcích) na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a.s. konanou dne
13.6.2013 v Teplicích starostu obce.
Delegovaný je oprávněn na této valné hromadě jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva. Delegování platí pouze pro uvedenou jednu valnou hromadu.
hlasování: pro ...9.. proti ...0 .. zdržel se...0..
- projednalo žádost o prodej p.č, 1209/3, části p.č.1209/2, p.č,
1239/2, část 1231/3 a 1230/2 v k.ú. Stráž nad Nisou s konstatováním, že vyhlášení prodeje předmětných pozemků bude realizováno po projednání s novým majitelem p.č. 1238 a 1239/1 a CD.
hlasování: pro ...9.. proti ... 0.. zdržel se ...0..
plnění usnesení č. 3 ze dne 4. dubna 2013, splněno
hlasování: pro ...9 .. proti ... 0.. zdržel se ...0..
plnění rozpočtu obce za období 1.- IV. měsíce 2013 v jednotlivých kapitolách s těmito hlavními skutečnostmi:

Hočnf plán
Plnění

rozpočtu

Prfjmy:
z toho:

Daně

Ostatní příjmy
Výdaje celkem

po změnách
19.258.700,19.286.000,15.155.300,-

Skutečnost 1.- IV. %
41,43
7.979.641,38
6.389.990,28

42,16

4.103.400,19.258.700,19.286.000,-

1.589.651,10
7.201.830,41

38,74
37,40

- hlasování: pro... 9 .... proti ... O ... zdržel se... 0....
- zápis z jednání bytové komise ze dne 10.4.2013 a pořadí uchazečů o přidělení obecního bytu.
hlasování: pro... 9.... proti ... O ... zdržel se... 0....
- neschválilo dodatek ke smlouvám o sdružených službách dodávek plynu pro obecní objekty č.p. 262, 314 a 144 se společností
RWE, jejichž předmětem je zlevnění zemního plynu o 10% a bonus při podpisu smluv na 24 měsíců. Nabídka s úvazkem obce na
dva roky se jeví jako nevýhodná a bude se hledat možnost E-aukce.
hlasování: pro ...O.... proti ... 9... zdržel se... 0....
- smlouva o zřízení věcného břemene
IV-124005857NB2 mezi Obcí Stráž nad Nisou a CEZ Distribuce pro p.č. 1107 v k.ú. Stráž
nad Nisou dle GP
1092-128312009.
hlasování: pro... 9.... proti... O ... zdržel se ...O ....
č.

č,

- smlouva o zřfzení věcného břemene Č. IV-124005857NB2 mezi Obcí Stráž nad Nisou a CEZ Distribuce pro p.č. 1107 v k.ú. Stráž
nad Nisou dle GP Č. 1092-1283/2009.
hlasování: pro... 9.... proti... 0 ... zdržel se ...O....
- žádost Ceského zahrádkářského svazu Liberec o příspěvek 25
tis. Kč na 15. ročník Regionální výstavy ovoce a zeleniny, která se
bude konat ve dnech 23.-27.10.2013.
hlasování: pro ...9 .... proti ... O... zdržel se ... O....
- změnu nájemce části p.č. 90 v k.ú. Stráž nad Nisou - zahrada
(237m2) novým žadatelům pro účely zahrádky.
hlasování: pro ...9 .... proti...O ... zdržel se ... O....
- vyhlášení záměru směnit p.č. 126/1, 126/2 a 125 včetně příslušné budovy v k.ú. Stráž nad Nisou za p.č. 477/1 v k.ú. Stráž nad Nisou.
hlasování: pro... 9.... proti ... 0 ... zdržel se ... 0 ....
- podporu obce Centru pro celou rodinu Brumlik, o.p.s., volí členem představenstva za obec p. Jaroslavu Zvolán kovou a schvaluje =30.000,- Kč na činnost organizace.
hlasování: pro... 9.... proti ... 0 ... zdržel se ...0 ....
- vyhlášení prodeje p.č. 1243 (1196 m2) - zahrada v k.ú. Stráž
nad Nisou na základě žádosti a po předchozím místním šetřenr.
hlasování: pro... 6.... proti ... 3... zdržel se ...O....
- projednalo žádost o prodej p.č. 288 (456 m2) - ostatní plocha,
k.ú. Stráž nad Nisou, za účelem scelení pozemků a pověřuje stavební výbor místním šetřením.
hlasování: pro... 9.... proti ...0 ... zdržel se ... O....
- žádost ohledně pomoci v zájmu záchrany sochy na p.č. 607/1 (
.u křížku v polích směrem na Krásnou Studánku") s konstatováním, že obec bude jednat s majitelem předmětného pozemku a
odborem ochrany památek o možnostech záchrany sochy.
hlasování: pro ...9 .... proti... 0 ... zdržel se ... O....

Významná životní jubilea ve druhém čtvrtletí letošního
roku, oslavili tito naši spoluobčané:
Paní Vorobčuková Vasilina
Pan Tomič Ladislav
Paní Lukášové Květuše
Pan Dongres Miloslav
Paní Viktorínová Jana
Paní Častotická Zdenka
Paní Lacinová Jiřina
Pan Tesař Bedřich
Paní Molnarová Zdenka
Paní Králová Marie
Paní Egrtová Pavlína
Paní Effenbergerová Anna
Pan Petr Zdeněk
Pan Kopecký Jiří
Panf Dvořáková Anna
Pan Unger Jiří
Paní Urešová Zdeňka
Panf Vojtěchová Anna
Panf Bigelová Eva

91 let

90 let
89 let
89 let
89 let
88 let
88 let
88 let
86 let
84 let
84 let
83 let
83 let
82 let
82 let
81 let
80 let
80 let
80 let

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

- zamítlo vyhlášení prodeje části p.č. 114 - trvalý travní porost, jelikož dle územního plánu obce se jedná o funkční plochu .veřejné
zeleně", kterou nelze prodat
hlasování: pro ... 9.... proti... O... zdržel se ... 0 ....
Přijměte,
prosfm, mé pozvánf na Strážské slavnosti
2013. Užijme si příjernné dopoledne s Vřlou Nisou a

vašimi dětmi na podiu a hřištl, odpoledne a večer potom s hudbou, atrakcemi a stánky. Letošní ohňostro]
bude obohacen naprosto novými prvky. Pevně věřfm,
že nám vyjde počasf a nevyženou nás opět kroupy.
Dále Vám všem přeji pěknou letní dovolenou.
Mgr. Karel Jaschke. starosta

V obřadní síni naší "radnice" se 23. března první letošní
vítání nových občánků Stráže nad Nisou. Nové občánky
slavnostně přivítal pan starosta a tradičně jim přišli zazpívat děti z mateřské školy.
Novými občánky jsou:

Připomínám tímto všem občanům Stráže nad
Nisou, že stále platí vyhláška Č. 3/2011 ze dne 24.
února 2011. Vyhláška se týká rušení nočního klidu
a používání hlučných strojů v nevhodnou denní dobu. O nedělích a státem uznaných svátcích lze provádět veškeré práce spojené s užíváním zařízení
způsobující hluk, (sekačky, motorové pily apod.)
pouze v době od 9.00 hod. do 12.00 hod.
Vyhláška též stanovuje dodržování nočního klidu v
době od 22.00 hod do 6.00 hod. Dodržování této
vyhlášky se jistě vztahuje i na firmy, které působí v
průmyslové zóně Sever, na katastrálním území
Stráže nad Nisou. Doufám, že znění této vyhlášky
si někdy přečtou, a vezmou ji na vědomí firmy, které ve zmíněné zóně působí, a obyvatelé v ulici
Stříbrný Kopec si budou moci v nastávajícím letním
období nechávat při spaní otevřená okna.
I. Zajíc

---

Adriana Zvolánková
Kateřina Grimová
Martin Fortelka
Filip Horák
Sebastian Gistr
Jakub Merhaut
Jan Hanzal

V kostele Nalezení svatého Kříže na Malém náměstí v Liberci
probíhá do 25. června .Listovact výstava středověkých rukopisů". Je to unikátní výstava s možností listování dvěma desítkami faksimilií středověkých rukopisů v originální velikosti s
dobovými ilustracemi. Mezi exponáty nalezneme i bibli
Václava IV, jejíž originál je v rakouské národní knihovně.
V Severočeském muzeu v Liberci můžete navštívit výstavu,
která je věnována prusko - rakouské válce v roce 1866.
Výstava má vazbu i na naší obec, neboť zde máme pomník
a hrob první oběti této války, četaře husarského pluku Č. 10
Emmericha Berty. Výstava potrvá v Severočeském muzeu
do 9. června.
I. Zajíc

přivítáni p. starosty

Adriana
Mateřská škola ve Stráži nad Nisou je už mnoho let známa
svým hodnotným výchovně vzdělávacím programem, který
všechny pedagogické pracovnice důsledně praktikují nejen
při hrách a řfzených činnostech, ale i při pobytu venku, nebo
při akcích pro rodiče s dětmi. Kromě plnění závazných plánu
se mohou děti zapojit do činností v zájmových kroužcích.
Rodiče jim mohou zvolit výuku angličtiny, cvičení jógy, hru na
flétnu nebo pohyb v tanečním kroužku Lentilky. Tančit v rytmu
veselé hudby tu chodí šestnáct šikovných děvčátek pod vedením paní učitelky Lenky Zfkové. Už v loňském roce několikrát vystupovaly. Ovšem letos 16. března se Lentilky zúčastnily Liberecké Mateřinky. Je to celostátní nesoutěžní přehlídka pódiových vystoupení dětí z předškolních
zařízenř.
Naše holčičky od září zvládly téměř desetiminutový program
nazvaný "Léto je léto". Tančily v nápadité choreografii, s různým náčiním a ještě si k tomu zpívaly. Ve žlutých sukénkách
přímo zářily. Za vystoupení na jevišti v liberecké
je sál plný diváků odměnil dlouho trvajícím 'potleskem a spokojenými
úsměvy. Paní učitelce Lence Zfkové a Lentilkám děkujeme za
skvělou reprezentaci a přejeme mnoho dalších úspěchu a
společných veselých chvil.

zus

Kateřina

Martin

Filip

Sebastian

Jakub

Jan

Chcete vidět jejich taneční radování? Přijdte na letošní
Strážské slavnosti, kde se Lentilky zúčastni dopolednfho programu základní a mateřské školy.
Jaroslava Zvolán ková

Vynášení Smrti nebo Morany je starodávný rituál zahánění
zimy a vítání jara, jenž se zachoval z pohanských dob.
Svobodná děvčata nebo mládež použila pro zhotovení
Morany symbolizujícf ženskou postavu z nepotřebného materiálu - suché větve, roští, starou slámu, suchou trávu.
Morana byla nejčastěji ustrojena do bílého a ozdobena náhrdelníky z vyfouknutých vajec a prázdných šnečích ulit.
Z barev se používala především bílá a černá.
Smrtka byla děvčaty vynesena z vesnice, kde byla spálena
nebo vhozena do vody. Vhozením do vody pak lidé věřili, že
posílají smrt a zimu zpět do podsvětí.
Lidé přisuzovali ohni a vodě očistnou moc, která měla z vesnice odnést zimu, smrt, nemoci, bídu a neštěstí. Po vynesení Morany následovala obchůzka s májíčkem (ozdobeným

stromkem). který symbolizuje život a začínající jaro.
Dříve zcela běžný zvyk se dnes již nevidí přfliš často, přesto
jsme tradici oživili s našimi nejmenšími. Tuto lidovou tradici
jsme s dětmi v Mateřské škole ve Stráži nad Nisou pojali poněkud veseleji, s názvem .Vítán! jara" a vyzkoušeli jsme si
kousek cesty ve stopách našich předků.
Letos poprvé se této akce zúčastnili i rodiče dětí z mateřské
školy. Součástí programu bylo tvoření Moreny, kterou si děti
mohly odnést, nebo se s ní rozloučit u místní řeky. Protože
jsme školka zaměřená mimo jiné na environmentální výchovu,
vyrábělo se z materiálu, který neznečistí naši malebnou obec.
....':~$
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dobré obědy. Obsahovou úroveň měl i proslov pana starosty Mgr. Karla Jáschkeho k nám přítomným jubilantům.
Přijetím nového celostátního zákona o registrech obyvatelstva již obce nemají využívat svých podkladů pro oslovení
seniorů ke gratulaci ani rodičů k vítání občánků. Ách jo.
Následovalo osobní předávání dárkových balíčků s květinami. Když se někdo z oslavenců nemohl dostavit, obdržel dárek později. Škoda, že přišel o slavnostní přípitek na zdraví.
Paní kronikářka Libuše Kubíková pořídila každému oslavenci pěkné foto. Rozesmáté seniorky a senioři byli obslouženi
občerstvením a nechyběla ani pěkná muzika. Bratři Jerijovi
hráli lidovky i evergríny ke zpěvu i k tanci a hráli výborně.

'"

I přes nepříznivé počasí jsme se společně vydali k řece Nisa.
Na první jarní den jsme shodili Morenu do řeky a s nadšením
navázali barevné pentličky na májíček, který se stal součástí naší pestrobarevné jarní výzdoby v mateřské škole.
Tradice - loučení se zimou a vynášení smrtky by měla být
pro naše nejmenší především radostným zážitkem, proto
jsme náš program obohatili zpěvem jarních písní a říkadly.

Napsala: Bc. Šimková Dana

Nás seniorů - co do celkového počtu obyvatelstva v Ceské
republice - přibývá. Svůj podzim života chceme trávit v místech svého aktivního žití. U starousedlíků je to jednoznačné
- v naší obci. Přes věkovou sedmdesátku je nás ve Stráži
nad Nisou 54 dědečků a 91 babiček.
22. března se v hasičské zbrojnici konalo .seniorské odpoledne" s oslavou jubilantů. V sále byla tentokrát obsazena
všechna místa.

Oslavy tu mají dlouholetou tradici. S dobrou muzikou a programem se konaly kdysi třeba v Tesle
či v Navetě. Ty naše seniorské zahájil po roce 1990 pan
Mgr. J. Bláha. Od té doby se konají
pravidelně čtyřikrát do roka, protože nás babiček a dědečků je stále
dost. Dobře se nám sedělo v sále
našich dobrovolných hasičů. I na
ně můžeme být hrdí. Letos si vylepšili a zmodernizovali kuchyňku,
jejich diplomy, čestná uznání ze
soutěží a poháry zdobí všechny
prostory hasičské zbrojnice.
Na závěr chci konstatovat: lidé v
naší obci si pomáhají a zbytečně se nedohadují ve věcech
veřejných.
Neodstrkují seniory či zdravotně postižené.
Nemáme tu bezdomovce.
Velké díky za kulturní zážitek dětem a učitelkám z mateřské
školy. Za pěkné přijetí panu starostovi Mgr. K. Jáschkeovi,
za přípravu, organizaci a přijemný průběh místostarostce
J. Zvolánkové, zastupitelům B. Kvapilovi
aJ. Kobosilovi i těm, kteří dlouhá léta rádi pomáhají
I. GOrtlerové a R. Novotnému. Jejich práce pro nás občany,
to je opravdová.vizitka obce Stráž nad Nisou.
Jiří Lifka

My senioři rádi vše hodnotíme, komentujeme, většinou hubujeme a kritizujeme současnost. Politickému, či ekonomickému dění však moc nerozumíme. Vadí nám zdražování,
ničení přírody velkoplošnými slunečními panely, rostoucí zadluženost státu, krajů i obcí. Rušení pošt a vesnických prodejen potravin. Takové či podobné jsou prakticky každodenní informace v médiích. Zhoršují se sousedské vztahy a kulturnost obyvatelstva. Samé negace, negace ... Ale nejsou v
naší obci. Ano, Stráž je zřejmě výjimkou.Vrátím se
k seniorskému jaru.
Začalo perfektním vystoupením dětí z mateřské školky. V jejich programu byly zpívánky, tanečky i recitace. To stojí za
pochvalu - i to, že v obci máme stavebně i vybavením na úrovni pěknou školku a školu, kde se i pro nás seniory vaří

areál u fotbalového hřiště TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou
- posilovna s klasickými posilovacími stro]
- rotopedy, běžecký pás, veslovací trenazer
- sauna (6-8 osob), vířivka (2- 4 osoby), masáže
- profesionální fitness trenérka

Od července 2013 znovu otevřenol
pondělí-pátek
9-13 a 16-19 hodin
sauna, vířivka a masáže
na objednání
www.fitness-straz.cz
fitness-straz@seznam.cz

Uzávěrka přlštřho čísla Strážského občasníku bude 23.8.2013. Příspěvky prosím odevzdejte do tohoto termínu na Obecní úřad nebo v Trafice.
e-mail: zajic-obcasnlk@seznam.cz,
NAJDETE NÁS NA tNTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH - www.straznnls.cz

Strážské slavnosti
22. června na Bergerově náměstí

Program:

9.00
9.30
9.45
10.15
10.30

Poselství řeky Nisy - přivítání Víly Nisy
Taneční vystoupení kroužku "Lentilky"
Flétny - vystoupení žáků MS a ZS
Břišní tance
Turnaj dětí a rodičů v T-ballu
v

v

(hřiště u obecního domu)

13.00
14.00
16.15
17.00
20.00

Ukázka
-16.00
- 16.45
-19.00
- 01.00

malých hasičů
Celestýnka
Ukázka ZUMBY
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 orchestrů:
CELESTÝNKA
BOHEMIA UNIVERSAL BAND
CHŘESTÝŠI

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

