
S jarem přichází nový výtisk elektronického média prostraz.cz. 
Tištěné vydání bude  k dispoziciu každé 2 měsíce.  

Doporučená cena je 10,- Kč a dobrovolnou platbu můžete 
učinit do kasiček v obchodech na náměstí nebo si můžete zařídit předplatné.

Náklady na vydávání tohoto média hradíme z reklamy a za podpory mnohých firem z obce. 

Doporučená cena 10,-

ev. č. MK ČR E 24147

Po roce i v tištěné podobě
Již více jak rok jsou uveřejňovány informace z obce na portálu  www.prostraz.cz 

Dnes poprvé vycházejí i v tištěné podobě

Informační kanál obyvatel Stráže nad Nisou, duben 2021
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Už jsme NA HRANĚ!?
Ukliďme Stráž nad Nisou

zásilkovna Stráž nad Nisou 
cukrárna COMEL cafe

Doba COVIDová

Dnešní dobu bych nazval „na hraně“. My-
slím, že to v mnohém vystihuje současný 
stav. Však to také každý den čteme v novi-
nách a slyšíme ve všech médiích. Zdravot-
níci jsou na hraně svých sil, nemocnice na 
hraně svých možností zvládat nápor covi-
dových pacientů, podnikatelé jsou na hra-
ně svých finančních možností. 

... pokračování na straně 2

Loňský rok byl pro služby Zásilkovny extrémní. Jak služba fungovala 
v pobočce ve Stráži nad Nisou na Bergerově náměstí.

... pokračování na straně 10 

Přes aprílové počasí a složitou pandemickou situaci se akce 
zúčastnilo 36 obyvatel Stráže nad Nisou. Letos nás velmi mile 
překvapilo značné nadšení některých dobrovolníků. Podle od-
hadů se sebralo kolem 2.250 litrů odpadu. Mezi sebraný odpad 
patřily i nějaké pneumatiky, televize nebo přístrojová deska au-
tomobilu. 

Ještě jednou chceme za pořadatele moc a moc poděkovat 
všem dobrovolníkům a jsme pyšní na to, že si to tu ve Stráži umí-
me udělat pěkné. 

STRÁŽ SPOLU

Těsně před tiskem novin jsme získali informaci, že se k akci Ukliďme Česko 
jako každý rok připojila i ZŠ. Můžete se tak ještě přidat 10.4. od 9:00 před 
budovou ZŠ.

w
w

w
.prostraz.cz
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Ing. Lukáš Beneš

Dnešní dobu bych nazval „na hraně“. Myslím, že to v mnohém vystihuje sou-
časný stav. Však to také každý den čteme v novinách a slyšíme ve všech médi-
ích. Zdravotníci jsou na hraně svých sil, nemocnice na hraně svých možností 
zvládat nápor covidových pacientů, podnikatelé jsou na hraně svých finančních 
možností. Žít na hraně může být pro někoho životním stylem, ale většina lidí se 
v takové situaci necítí dobře. Jsme mimo svoji komfortní zónu.

Věřím, že už jsme na hraně v boji 
s pandemií a že brzy přijde bod 
zlomu. Je možné, že i přes pomalé 
očkování, bude v průběhu dubna 
naočkováno celkem 2 mil obyvatel 
– aspoň první dávkou vakcíny. Když 
přičteme odhadovaných 4,5 mil lidí, 
kteří nemoc s příznaky nebo bez 
prodělali, dostaneme se nad 60% 
obyvatel, kteří mají protilátky. Šíře-
ní nemoci se pak výrazně omezí a 
vše se rychle začne zlepšovat.

Tak daleko ale ještě nejsme. Vět-
šina z nás je, jak jsem psal v úvo-
du, „na hraně“. Tak nějak jsme ale 
všichni na hraně. Všem nám přibyly 
starosti. Spousty starostí. Máme 
plno podobných, ale i vlastních pro-
blémů a starostí. K tomu se přidalo 
plno strachů a obav.

Stáváme se sobeckými asociály

To vše výrazně přispívá ke stále 
větší polarizaci společnosti. Chybí 
nám jednoznačné a pochopi telné 
informace. Naše potřeby a obavy 
se tak snažíme řešit po svém, svými 
možnostmi a na základě vlastního 
poznání. Čím dál více zužujeme náš 
pohled na vlastní svět, vlastní po-
třeby a problémy. Sobecky myslíme 
na vlastní potřeby.

Čím dál méně nás zajímají důvo-
dy jednání druhých. Čím dál méně 
jsme ochotni chápat rozhodnutí ji-
ných, natož je respektovat.

Mnohým nám chybí vzor, přiro-
zená autorita. Hlavní chybou sou-
časné vlády je kromě zmateného 
řízení, ztráta autority a důvěry spo-
lečnosti. Prožíváme dobu plnou 
anarchie a zmateného jednání. A 
to se netýká jen řešení pandemické 
situace.

Žijeme v bublinách
K tomu všemu sociální distanc. 

Uzavíráme se do vlastních bublin. 
Přicházíme o reálný kontakt s ostat-
ními. Neumíme si mnohé věci ově-
řit nebo je nevidíme na vlastní oči. 
Jsme odkázání na zprostředkované 
informace. Z druhé strany jsme za-
vřeni v takové malé ponorce s na-
šimi blízkými, a to působí zákeřně 
na naši psychiku. Děti jsou doma s 
rodiči, všichni přilepení ke své kra-
bičce snažící se plnit své úkoly – učit 
se nebo pracovat. Nejsme zvyklí na 
takové uzavření. Vysvětlovat tyto 
komplikace nemá smysl, moc dob-
ře je všichni prožíváme.

Otevřená diskuse
Komunikace založená na lásce a 

úctě je něco, co nás posune dál na 
cestě k překonání současné krize.

Víra nás všech v to, že se vše poda-
ří a vrátí k normálu je něco, co nás 
drží na cestě. Ano, každý vidíme 
jinou cestu, jak toho dosáhnout. 
Důvodem jsou jak jiné potřeby, tak 
i znalosti a obavy. Svoji cestu si do 
značné míry vybíráme sami. Ale 
cestu celé společnosti ovlivňují její 
představitelé, kteří tvoří pravidla. 
Něco tak přímo ovlivnit můžeme, 
něco už ne. Zaměřme se tak přede-
vším na to, co ovlivnit můžeme a je 
v našich silách.

Důležité je ale vědět, že obecný 
cíl, tedy zvládnutí pandemie a ná-
vrat k „normálnu“, máme všichni 
stejný. Je naivní myslet si, že se vše 
vrátí do stejných kolejí, ale do jisté 
míry se vrátíme k běžnému chodu 
společnosti.

Pro efektivnější kroky na cestě 
za vyřešením současné krize nám 
pomůže jen jediné – a to je komuni-
kovat mezi sebou. Komunikace za-
ložená na snaze pochopit druhého 
a s úctou k jeho pohledu.  Čím více 
má někdo moc ovlivnit cestu spo-
lečnosti – jedná se o někoho, kdo 
zastává nějakou veřejnou funkci – 
tím více má povinnost naslouchat a 
vysvětlovat. To vše s nefalšovanou 
láskou a úctou k ostatním.

Ne všechny z nás ale cesta dove-
de k vysněnému cíli. Někteří přijdou 
o podnik, někdo o zaměstnání, jiný 
o zdraví a další může přijít i o něko-
ho blízkého. To vše se může stát a 
také se to asi stane.

Úsměv je vidět i za rouškou. Je 
slyšet i v telefonu. Upřímný úsměv 
je něco, co v komunikaci otevírá 
dveře a léčí naše šrámy. Tak se pro-
sím na sebe usmívejme, vnímejme 
a mějme k sobě vzájemnou úctu. 
Naše společnost vždy z každé velké 
krize vyšla společně, bok po boku, 
kdy jeden podpíral druhého a silní 
pomáhali slabším. Jsme na hraně a 
za hranou přijde zvrat.

Buďme na něj připraveni!

Komunikace založená 
na lásce a úctě je něco, co nás 
posune dál na cestě k překo-
nání současné krize

Už jsme NA HRANĚ!?

Čím dál méně 
nás zajímají 
důvody jednání 

druhých. Čím dál méně 
jsme ochotni chápat 
rozhodnutí jiných, natož 
je respektovat.

KOMENTÁŘ
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PROSTRAZ.CZ  V TIŠTĚNÉ PODOBĚ

AKTUALITY

O tom, k čemu portál prostraz.
cz byl před více jak rokem vytvo-
řen, již bylo napsáno v článku na sa-
motném portálu www.prostraz.cz 
nebo v prosincovém vydání Stráž-
ského občasníku. To, co se změni-
lo, je tato tištěná verze. Přístup k 
informacím prostřednictvím Face-
booku, mailového newsletteru a 
podobně je jen částečná možnost, 
jak informace mezi obyvateli sdí-
let. Stále velká část obyvatel dává 
přednost tištěným mediím a tento 
výtisk je tak cestou k předání infor-
mací i těmto čtenářům.

Výhoda elektronické verze je v 
aktuálnosti a rychlosti předání in-

Strážská květinka 
otevřená od 9.9. 2019

Sortiment
•	 Hrnkové a řezané květiny
•	 Pohřební věnce a vazby
•	 Svatební kytice a příprava sva-

tební výzdoby
•	 Dětské květinové dorty
•	 Květiny z klobás, bonbónů,  

bankovek atd.
•	 Čaj, káva, čokoláda  
•	 Víno z Kobylí 
•	 Drogistické balíčky
•	 Exotické palmy a rostliny vět-

ších rozměrů na objednávku
•	 Keramika
•	 Dárkové předměty 
•	 Svíčky 
•	 Zemina, semínka,  cibuloviny, 

hnojiva
•	 Potřeby pro zahrádkáře 

Co připravuji
•	 Sadba: okurky, rajčata, cukety, me-

louny, bylinky
•	 Muškáty, petúnie, surfínie, molice, 

hortenzie,  rododendrony, azalky, 
netřesky a další

•	 Osazování truhlíků a květníků Vámi 
dodaných

V závěru bych chtěla poděkovat všem 
svým zákazníkům za věrnost, shovívavost 
a důvěru ve mě vloženou.

Vím, že tato doba je velmi složitá nejen 
pro mě, ale i pro Vás, proto se snažím své 
květinářství  udržet nad vodou a dělat tak 
radost Vám i Vašim blízkým.

Děkuji Vaše květinářka Lucka 

formací. K tomu, jak získat okamži-
té informace o dění v obci je několik 
jednoduchých cest. Jedná se např. 
o instalaci aplikace „V OBRAZE“, 
která je takovou elektronickou 
verzí obecní vývěsky. Dále je mož-
né si celý portál www.prostraz.cz 
instalovat jako aplikaci do chytré-
ho mobilního telefonu nebo si za-
pnout upozornění na vydání článků 
na tomto portále. Další možností je 
registrace k tzv. newsletteru nebo 
k tzv. „mobilnímu rozhlasu“ – tedy 
registrace vaší e-mailové adresy, 
na kterou vám několikrát měsíčně 
přijdou upoutávky na novinky. Více 
o tom, jak takové informace získat 
včetně návodů na instalaci, najde-

te na uvedené stránce www.pro-
straz.cz. Můžete se na mne kdy-
koliv obrátit, rád vám pomohu vše 
potřebné nastavit nebo instalovat 
na váš chytrý telefon.

Nejdůležitější informace budou 
po úpravě vytištěny a pak roznese-
ny do schránek obyvatelům obce 
zdarma každé 2 měsíce. Náklady 
na tisk a tvorbu tohoto média jsou 
hrazeny z reklamy a z příspěvků fi-
rem a jednotlivců z obce. Nemalou 
pomocí by mohl být i váš příspěvek 
– tedy dobrovolné uhrazení do-
poručené prodejní ceny 10,- Kč do 
kasiček v obchodech na Bergerově 
náměstí. Další možností je nákup 
předplatného nebo zaslání jiného 
příspěvku prostřednictvím ban-
kovního převodu. Více informací, 
jak přispět, získáte přímo na strán-
kách. Předem děkujeme. 

Další nemalou pomocí a pod-
porou je tvorba obsahu, tedy buď 
přímo vytvářením článků nebo pře-
dáním informací redakci média. 
Chybí-li vám nějaké informace v 
tomto médiu, napište nám. Nejjed-
nodušší kontakt je přes e-mailovou 
adresu pisu@prostraz.cz 

LB
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Přelom března a dubna je každoročně ve znamení podání přiznání k dani z příjmů. Vláda dne 8. března 2021 schválila 
vydání v pořadí 16. generálního pardonu ministryně financí. Ten posouvá lhůtu pro podání daňového přiznání a zaplacení 
daně z příjmů o jeden měsíc. Pokud ho podáte elektronicky, máte čas až do 3. května.

Výběr daní je něco, co tu bylo 
od nepaměti. Vybrané daně vyu-
žíváme na pokrytí nákladů na spo-
lečné soužití lidí. Od bezpečnosti, 
přes kulturu po zdravotnictví. Vy-
užití vybraných daní se nás někdy 
dotýká přímo, někdy jejich využití 
není přímo vidět.

Pěkným příkladem toho, jak 
jsou vybrané daně využity, je na-
hlédnutí pod pokličku rozpočtu 
obce. Obec hospodaří především 
s přerozdělenými daněmi. Za po-
slední roky (od roku 2009 po sou-
časnost) se rozpočet obce výraz-
ně proměnil.

Za těch pár let se příjmy z daní 
(především z DPH a daní z pří-
jmů ZVČ) výrazně zvýšily. Zvýšil 
se i mírně počet obyvatel, tedy 
konkrétně z 2099 obyvatel obce 
v roce 2009 na dnešních přibliž-
ných 2400 obyvatel. Od loňského 
roku je nově nemalým příjmem i 
daň z hazardních her, tedy příjem 
z nově postaveného kasina. Kon-
krétně je to více jak 11,2 mil Kč z 
daně z technických her. Pokud ne-
budu do rozpočtu zahrnovat část 
transferů a dotací (především na 
provoz školy), jsou příjmy obce v 
roce 2020 na úrovní cca 52 mil. Kč. 
Data pro rok 2020 uvádím podle 
plnění k 31.12. 2020 uvedeném v 
rozklikávacím rozpočtu na strán-
kách obce. Pro rok 2021 vycházím 
z plánovaného a schváleného roz-
počtu.

Investiční výdaje obce se za po-
sledních 10 let změnily z částek 
menších než 1 mil Kč po plánova-
ných 30 mil v letošním roce.

Přehled příjmů a výdajů od roku 
2009 po současnost uvádím pře-
hledně v následujících grafech:

Rozpočty obce Stráž nad Nisou

Pro období 2009 až 2019 jsem čerpal ze zveřejněných závěrečných zpráv, které jsou ke stažení u elektronické verze 
tohoto článku na prostraz.cz.
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Letošní investice
Střecha na byt. domech č.p. 30 a 174 na Bergerově nám. 500 tis
Oprava 4 bytů v č.p. 174 na Bergerově nám. 3,2 mil
Oprava bytu č.p. 314 Voskovcova 500 tis
Studie náměstí ‐ park 50 tis
Studie Bergerovo nám. ‐ obecní dům 50 tis
Proj. dokumentace obecního domu na Bergerově nám. 300 tis
Rozšíření veřejného osvětlení 1 mil
Střecha ZŠ 1 mil
Projektová dokumentace chodníku u ZŠ 100 tis
Studie přístavby multifunkční haly 50 tis
Sběrné místo na kontejnery za obecním domem 330 tis
Hydroizolace obecního domu 1 mil
Přístřešky na odpadové nádoby 300 tis
Projektová dokumentace tech. služeb II. 1 mil
Přeložka plynu na základně TS 700 tis
Proj. dokumentace umístění zastávky v Kateřinské ul. 100 tis
LED osvětlení hřiště 70 tis
Rekonstrukce hřiště ul. Řadová 500 tis
Vlastní podíl na venkovní hřiště 200 tis
Územní plán 400 tis
Proj. dokumentace kanalizace Zlatý a Stříbrný kopec 500 tis
Rekonstrukce mostů 500 tis

Rozpočet na letošní rok je plánován se 
schodkem ve výši cca 18,6 mil Kč a nej-
spíše bude využito prostředků, které ne-
byly využity v minulých letech. Příkladem 
toho jsou například převedené investice v 
částce 12,4 mil. z loňského rozpočtu a to 
3. změnou schválenou na konci listopadu 
2020. Jedná se o seznam převedených in-
vestic uvedený v tab. č.1

Rozpočet pro tento rok je velice ambici-
ózní a uvidíme, co se v letošním roce pove-
de realizovat. Proinvestovat skoro 30 mil 
za rok se v naší obci ještě nepovedlo.

Více informací k dlouhodobým plánům 
obce se mi nepodařilo zjistit. Vzhledem k 
blížícím se volbám je možné, že větší akce 
a obsáhlejší plány čekají až na nové zastu-
pitelstvo.

Jak hodnotíte vy investiční plán obce? 
Jaké investice vám v rozpočtu chybí a co je 
naopak v rozpočtu navíc? Jedná se o roz-
počet obce – nás občanů a je tak vhodné 
diskutovat o tom, co je pro nás prioritou. 
Pakliže vzniknou nějaké zajímavé nápa-
dy, které můžete uvádět v komentáři pod 
tímto článkem na internetovém portálu 
prostraz.cz, spustíme o těchto nápadech 
hlasování pomocí metody D21. Více o me-
todě D21 uvádím v článku Demokracie pro 
21. století na prostraz.cz

LB

Tabulka č.1 - investice převedené z roku 2020

Tabulka č.2 - nově plánované investice pro rok 2021

Navýšení částky pro oboustranné napojení Zlatého kopce 7,5 mil
Rekonstrukce mostu u nového sběrného dvora 5 mil
Rekonstrukce bytů v č.p. 30 na Bergerově nám. 1,1 mil
Výměna žel. lávky v ul. Myslbekova 1,5 mil
Projektová dokumentace lávka na Zlatý kopec 500 tis
Chodník u ZŠ 500 tis
Projektová dokumentace chodníků v ulici
Kateřinská (pod koupalištěm) a Studánecká

1 mil

ZŠ traktůrek 70 tis
ZŠ – žaluzie II. stupeň 100 tis
ZŠ – zelená učebna 300 tis



Je březen 2021 
a my jsme stále zavřeni pod rouškou 
lockdownu vládou, která si z nás udě-
lala míček na ping pong ve hře, kde se 
pravidla mění za pochodu. Je to situa-
ce, která rozdělila rodiny, firmy připra-
vila o možnost výdělků a obětmi býva-
jí ti nejstarší a nejslabší. Jsme z toho 
všichni unavení a snažíme se zůstat 
pozitivní v tom pravém slova smyslu.

Přináší to však i pozitivní změny, 
a to jak pro zaměstnané, tak pro za-
městnavatele.

Home Office se stává věcí zažitou a 
firmy vidí, že jsou lidé leckdy i produk-
tivnější z domova.

Žáci v domácích online školách si 
navykli aplikaci ZOOM nebo Google 
Meet a školy zase přišly na to, jak dále 
kontrolovat progres a předávat žá-
kům k domácímu studiu materiál, ať 
již pro covidové omezení, nebo pro 
jinou nepříjemnost. Jsou to posuny, 
které s námi již zůstanou nehledě na 
pandemii.

Jsou to výdobytky doby zlé, která 
přinesla posun v komunikaci a řešení 
problémů a v mnoha případech při-
nesla čas řešit úkoly, na které jinak v 
běžném dni nezbýval čas ani energie.

My jsme ovšem občané Stráže nad 
Nisou, kde se zase tak moc věcí nemě-
ní. A jsem tu opět s tou svou negací na 
vedení obce. Promiňte mi to prosím, 
ale když to vidím, je mi z toho smutno.

V první vlně doby covidové byl po-
chopitelný strach, který jsme prožívali 
všichni z toho velkého neznáma, které 
se na nás celosvětově hrne. Vlna dru-
há začala optimizmem, podporovaná 
hesly “Česko je best in covid!” Ve vlně 
třetí jsme už všichni unavení z pravi-
del, která se mění jak míčková výměna 
stolního tenisu. Na každé vlně omeze-
ní je velmi zajímavé, jak si lidé poradili 
s nastavenými pravidly. Otevřela se 
výdejní okénka, kde to bylo trochu 
možné se z kamenných obchodů staly 

obchody internetové a všichni dělali 
vše pro to, aby obchody zůstaly ales-
poň částečně otevřeny dle stávajících 
pravidel. Ostatní čas byl věnován ino-
vacím, renovacím a realizování myšle-
nek, na které v běžné době nebyl čas. 
Každá organizace, ať zkostnatělá stát-
ní správa, nebo soukromý sektor, má 
business plán, výhled do budoucna co 
se musí a co by se mělo zavést. Tak, 
aby se posunuly vpřed s cíly, které si 
vytýčily, aby přežily v konkurenci.

V našem obecním měřítku, kde se 
příjem obce nevydělává, ale přede-
vším dostává z rozdělených daní, sa-
mozřejmě nejde o přežití, ale o takzva-
ný strategický rozvoj obce.

Strategický plán rozvoje obce je 
ucelený koncepční program roz-
voje obce v podobě písemného 

dokumentu. Plán rozvoje obce slouží pro 
zpracovávání investičních záměrů reali-
zovaných v obci (průběžné dotační tituly 
kraje, ministerstev a fondů EU), pro se-
stavování rozpočtu apod., především pak 
pro formulování toho, jak se bude 
lokoalita rozvíjet v dalších letech.

Nenechte se zmást. Takový plán 
je zásadní pro obec jakékoli velikos-
ti. Nejde totiž o to nejnutnější z roku 
na rok, ale o to, co by se ve výhledu 
řekněme dalších 5-15 let mělo dělat 
pro to, aby se obec rozvíjela tím správ-
ným směrem. Nejde tu o partaje, lidi 
u kormidla, nebo momentální potřeby 
obce. Jde tu o vizi do budoucna. Nejde 
dokonce ani o směrodatný dokument, 
kterého se vedení obce musí držet a 
plnit jej. Jde čistě o to, kam by obec 
měla směřovat v dalších letech.

Tento plán není důležitý jen pro bu-
doucnost obce, ale také se dokládá k 
žádostem o čerpání dotací z vládních 
zdrojů. Jsem si jist, že takový plán je, 
jelikož obec již několikrát s žádostí o 
dotace uspěla, ale jsem si zároveň jist, 
že jde o dokument velmi zastaralý, 

který s obcí vlastně nemá co dočinění 
a je jen nutnou výplní kritérií žádosti.

Rozpočet obce se dělá vždy na je-
den fiskální rok a nárokuje si nutné 
investice a závazky ze strany obce. 
Občas se počítá s výdaji na projekty 
přesahující více než jeden, možná dva 
roky, a tak se alokují zdroje do bu-
doucna. To ale, nemá nic společného 
s plánem strategického rozvoje obce, 
který má být vizí do budoucna.

Na posledním zastupitelstvu v led-
nu 2021 bylo patrné, jak se v rozpočtu 
škrtá z leva do prava. Doba covidová 
dolehla. I tak se ale našel prostor pro 
naštěstí neschválený návrh mimořád-
ně odměnit paní starostku jedním mě-
síčním platem (cca 60,000 Kč) a teď 
čtěte pozorně, navržený zaměstnanci 
obce. Slyšel jsem již hodně, ale aby 
nadřízenému navrhli jeho podřízení 
mimořádný příspěvek, to není rozhod-
ně běžné. V době škrtů v rozpočtu je 
to pak rozhodně zvláštní. Jsem rád, 
že hlasovali pro schválení jen členové 
ANO nebo za ANO. Malý příklad o co 
by se nemělo žádat v době covidové.

Kdyby navrhli tuto mimořádnou od-
měnu zastupitelé, kteří znají míru zá-
sluhy, neřekl bych ani slova.

Zpět ale k tomu nadhledu. Plán stra-
tegického rozvoje obce má obsaho-
vat, jednoduše řečeno, to co je dobré 
pro obec do dalších let. Je toho spous-
ta, ale jak jsme již viděli v uplynulém 
volebním období (v říjnu 2018 byly po-
slední volby do zastupitelstev obcí), 
vše se řeší jen na podnět občanů nebo 
zájmových skupin. Obec není schopná 
se starat o svůj majetek natož o něja-
kou vizi do budoucna.

Byli jsme svědky toho, že se na 
ustavujícím jednání koalice hovořilo o 
strategickém plánu obce a o tom, že si 
jej pan zastupitel Jiří Zvolánek vezme 
celý na starost a do jednoho roku jej 
zpracuje a předloží zastupitelstvu ke 
korekcím a k veřejnému projednání. 
Prozatím se tak nestalo.  Čas běží dál 
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Doba covidová, aneb co se neděje
Vladimír Pekuláš
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Naše obec ve spolupráci s firmou FCC Liberec, s.r.o. provede svoz velkoobjemového komunálního odpadu, nebezpeč-
ného odpadu a zpětného odběru „elektrošrotu“ (lednice, pračky, rádia, televize atp.) od občanů. Jedná se o svoz nábyt-
ku nebo jeho částí, koberců, linolea, atp. prostřednictvím VOK (velkoobjemových kontejnerů), odpadů s nebezpečnými 
vlastnostmi (barvy, laky, ředidla, autobaterie atp.), které při neodborné manipulaci nebo při uložení do nádob na běžný 
komunální odpad mohou ohrozit životní prostředí. Sběr bude proveden mobilní sběrnou přistavenou v den sběru na 
uvedených stanovištích. Odpady budou přejímat kvalifikovaní pracovníci společnosti FCC Liberec, s.r.o..

Sběr bude proveden 

v sobotu 8. května 
od 8.00 do 16.00

na stanovištích: 
1.	 ulice U Kovárny – u obecní vývěsky
2.	 křižovatka Myslbekovy a Kateřinské ulice u bý-

valého LITESU
3.	 Bergerovo nám. – parkoviště u Obecního domu 
4.	 Stříbrný kopec – křižovatka ulic Stříbrný kopec 

a Pod Strání

SNAŽTE SE PROSÍM MAXIMÁLNĚ 
VYUŽÍT TÉTO MOŽNOSTI!!!

informace převzaty ze stránek obce

KOMENTÁŘ

a obec tak zůstává bez tohoto zásad-
ního dokumentu, který je skutečně 
důležitý pro Stráž, nejen pro současné 
vedení obce, ale i pro další volební ob-
dobí.

Tento dokument má obsahovat pta-
čí perspektivu, nadhled nad všedními 
problémy obce a má se snažit nezá-
vazně kormidlovat obec roky dopředu 
tak, aby bylo patrné proč a kam vlast-
ně směřuje jako celek.

Argumentem může být snaha a 
veřejné deklarování paní starostky v 
GenusTV, že bude nový obecní dům v 
centru obce postaven do konce jejího 
volebního mandátu. Opak je zde však 
pravdou. Nový obecní dům by byl jen 
pomníčkem v jinak nepřipraveném 
projektu.

K tomu, abychom mohli vůbec nad 
takovou věcí jako obec přemýšlet, je 
nutné vzít v potaz vše s tím spojené. A 

není toho málo. Vizuální vzhled domu, 
koncepce Bergrova náměstí, dopravní 
napojení na školu a bezpečí dětí, par-
kování v okolí, dopravní obslužnost, 
vytíženost a časovou potřebu takové 
stavby, atd. Zjednodušeně řečeno to 
bez onoho nadhledu do budoucna 
nejde. Nelze jen říct “tady bude stát 
tento dům na konci mého volebního 
období a bude vypadat takto”.

Nelze zjednosměrňovat ulice bez 
zřetelu dopadu na okolní komunikace 
a bezpečnost.

Nelze rozhodovat bez přemýšlení 
nad propojením a dopadem na ostatní 
přilehlé komunikace, či části obce. Co 
lze, je dělat věci systematicky s vidi-
nou toho, proč to děláme v kontextu 
několika let.

Nechci se tu rozepisovat o potřebě 
nového obecního domu. Dávám tím 
jen příklad o nepřipravenosti a vlastně 

o neschopnosti dlouhodobě plánovat 
budoucí osud obce.

Máme krásný domov s bohatou his-
torií a jistě na to můžeme být pyšní. 
Přál bych si ale méně mikromanage-
mentu a více systematického vedení 
obce do budoucna. Bohužel to nejde 
bez připravenosti a naslouchání ob-
čanů, kteří konec konců jsou tou silou 
formující budoucnost obce.

Je jen třeba naslouchat jejich názo-
rům a potřebám a zformulovat je v re-
álný plán pro obec.

Už vás nebudu trápit úvahami o 
tom, co vše lze zlepšit a zrychlit, o 
tom, jak komunikovat s občany a o 
tom, co je v obci potřeba udělat. Kaž-
dý jsme strůjci svého osudu a občasná 
sebereflexe neuškodí ani na obecní 
úrovni. A tak, prosím, zůstaňte pozi-
tivní, usměvaví a hleďte do lepší, bez 
covidové budoucnosti.

Svoz velkoobjemového komunálního odpadu, 
nebezpečného odpadu a zpětného odběru
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Rozhodně nepatřím mezi histori-
ky nebo dlouholeté pamětníky. Moje 
úryvky se mnohdy budou dotýkat 
historických faktů, které mi někteří 
z vás mohou pomoci upřesnit nebo 
doplnit. Ve Stráži nad Nisou dnes žije 
již mnoho rodin, které se přistěho-
vali v posledních letech a s historii 
obce se možná vůbec neseznámili. 
Hodně historických materiálů sebral 
a zveřejnil Jaroslav Bláha, první sta-
rosta znovuobnovené Stráže nad Ni-
sou 1.12.1990. Patřil k nejvýraznějším 
osobnostem novodobé obce a já z 
jeho materiálu a celoživotní práce 
budu často vycházet.

V úvodním díle nejde začít jinak než 
vznikem obce. Přesný rok vzniku obce 
neznáme. Neexistuje žádná ustavují-
cí listina, která by jednoznačně určila 
datum založení. Můžeme tak jen vy-
cházet z historických materiálů a hle-
dat zmínku o obci Habendorf, tedy 
po původním německém názvu obce. 
V jedné darovací listině z roku 1411 se 
objevuje zmínka o Habersdorfu po-
blíže Liberce, ale není jistota, že jde 
o pozdější Habendorf, protože v jiné 
listině z roku 1454, kde jsou vyjmeno-
vány obce tohoto obvodu, tj. Radčice, 
Šenborn (Krásná Studánka), Svárov 
a Machnín, žádná zmínka o Haben-
dorfu není. První doklad o existenci 
Habendorfu se vztahuje k roku 1469, 
tedy do doby Česko-uherských válek 
a vlády Jiřího z Poděbrad. Roku 1466 
prohlásil papež Pavel II. Jiřího z Podě-
brad jako kacíře a vyhlásil proti kališ-
nickým Čechám křížovou výpravu. Jiří 
z Poděbrad byl tak nucen vést stálé 
obranné války s vnitřními i vnějšími 
nepřáteli. František Palacký ve svém 
čtvrtém díle Dějin národu českého o 
jednom takovém tažení proti Čechům 
zaznamenal: „Vratislavští, Svídničtí, 
Javorští a pan Fridrich z Biberštejna 
přibyli k Žitavě 29. srpna (1469 pozn. 
redakce), načež nazítří 30. celé vojsko, 
asi 400 drábů a 750 jízdních, hnuvši se 
k Liberci, položilo se u Habendorfu a 
31. srpna vypravilo se asi 1 200 drábů 
k retování Navarova. Když ale téhož 
dne přišla pověst, že Čechové u veliké 
síle se blíží, Vratislavští první strachem 
podjatí dali se na útěk a celé vojsko se 
rozprchlo, jen Lužičané se vrátili do 

předešlého ležení u Žitavy zase a ob-
rátili se pak k dobývání hradu Tolštej-
na v Čechách.“ (citát ze 4. dílu Dějin 
národu českého v Čechách a v Moravě 
str. 586-587 od Františka Palackého, 
vydání z roku 1939).

Toto je tak první zmínka o obci, kte-
rá musela být krátce předtím buď za-
ložena nebo obnovena. Zatímco sou-
sední obce v povodí Nisy — Svárov a 
Machnín — mají svůj původ slovanský, 
o původních obyvatelích Habendorfu 
kolují jenom dohady. Němečtí histori-
kové se domnívají, že obec byla zalo-
žena německými kolonisty, kteří mohli 
pocházet z obce stejného jména, kte-
rá se nachází v horní Lužici, kde měli 
svá původní panství jak Biberštejnové, 
majitelé frýdlantského panství v letech 
1278 — 1551, tak Rödernové v letech 
1558 — 1620. Mohli být tedy odtud 
přesídleni, ale žádný důkaz o tom ne-
existuje. První konkrétní doklad o oby-
vatelích pochází až z roku 1559, skoro 
sto let po založení obce, kdy vesničku 
obýval rychtář, 7 sedláků a 2 chalupní-
ci. Podle jmen to byli Němci (Peuker, 
Keil, Plischke, Kirchhof aj.), ale v té 
době bylo už i ve Svárově německé 
obyvatelstvo. Rozvoj Habendorfu byl 
v prvních třech stoletích velmi malý. 
Drsné podnebí neposkytovalo valné 
podmínky pro zemědělství. Nejlepší 

obdělávatelné pozemky užíval dědič-
ný rychtář, z jehož hospodářství se 
pravděpodobně vyvinul pozdější pan-
ský dvorec. Kdy tento dvorec vznikl, 
není známo, ale víme, že existoval již 
v 16. století. Po prohrané bitvě na Bílé 
hoře v roce 1620 přešel koupí do vlast-
nictví Jakuba Talovce, později náležel 
frýdlantským pánům. Díky své poloze 
byla obec často pleněna procházející-
mi vojsky. Počty obyvatel se tak za sta-
letí výrazně nezměnily – v roce 1630 v 
obci žil rychtář, 7 sedláků, 5 chalupní-
ků, 2 domkaři a 8 tkalců. 

Ač byla obec Habendorf nejmladší 
z okolí, stala se díky své poloze jejich 
přirozeným centrem a v roce 1599 zde 
byl vybudován kostel sv. Kateřiny. V 
roce 1600 získal kostel velký a bohatě 
zdobený zvon, který přečkal až do 2. 
světové války, kdy byl pro válečné po-
třeby v roce 1943 zabaven. Dnes je v 
kostele zvoněno na malý zvon, který 
měl původně funkci umíráčku.  Zdro-
jem dat pro dnešní článek byla přede-
vším publikace Jaroslava Bláhy z roku 
1969 vydaná k pětisetletému výročí 
obce. 

LB

Na obrázku je původní rozložení 
panského dvora (dnešního Bergerova 
náměstí) zakreslené na císařských ma-
pách z roku 1843 – zdroj ČÚZK

HISTORIE

Úryvky z historie obce Stráž nad Nisou
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Pandemie COVID-19 je něco, co nás 
všechny trápí víc jak rok. Je potřeba 
zvýšit úsilí v boji s tímto onemocně-
ním a zároveň pomoc těm, na které 
doléhají potíže současné doby. 

Tato výzva vznikla jako následná re-
akce na můj článek „Už jsme na hra-
ně!?“. Sdružení STRÁŽ SPOLU a další 
obyvatelé Stráže se v poslední době 
snaží jakkoliv pomoci. Díky elektronic-
ké adrese

POMOC.PROSTRAZ.CZ
spojujeme ty, kteří pomáhají s těmi, 

co pomoc potřebují. 

Je na čase se přestat hádat a rozši-
řovat propasti mezi námi. Je na čase 
přiložit ruku k dílu a udělat něco, co 
povede k ukončení pandemické krize.

Trápí nás strach nejen z onemoc-
nění a s ním spojenými komplikacemi. 
Bojíme se i o ekonomické ztráty. Co je 
nejhorší – bojíme se jeden druhého a 
musíme tak být pořád ve střehu. Mož-
ná to je důvod, proč mnohé diskuse 
nad jednoduchými úkoly ztroskotávají 
a jsou komplikované.

Je potřeba hledat taková řešení, 
která současný stav zlepší a jsou reali-
zovatelná. Hlavním nositelem této ak-
tivity je sdružení STRÁŽ SPOLU a pro 
všechny z.s., ale pomoc by měl/mohl 
každý.

To, co dnes již pomáhá:

Otevření školní jídelny 
a dětského hřiště

Zajištění obědů pro děti a důchodce 
je něco, co velmi pomůže v běžném 
denním provozu rodin. Jsme moc rádi, 
že se na základě iniciativy zástupců 
obce našel způsob, jak znovu zahájit 
stravování v uzavřené škole. Od 12.4. 
se částečně obnovuje výuka někte-
rých žáku (tedy snad) a tak vše bude 
ještě jednodušší. Stejně tak otevření 
dětského hřiště pomůže  především 
rodinám, které nemají zahrady a hle-
dají způsob jak vyvětrat sebe a děti.

Vyzvedávání obědů  
v jídelně a v restauracích

Samotný rozvoz jídla je něco, co 
má plno pravidel, na která dohlíží hy-
gienická stanice a potravinářská in-
spekce. Zajistit rozvoz podle již dlou-
holetých pravidel je něco, co je velmi 
složité, i když ze služeb jako je Dáme 
jídlo a podobných nám přijde, že o nic 
nejde. Velkou komplikací je například 
zajištění teploty pokrmů a celkové 
dodržení hygieny. Na celý proces je 
potřeba vytvořit pravidla, kterým se v 
odborné praxi říká HACCP – tedy Sys-
tém analýzy rizika a stanovení kritic-
kých kontrolních bodů. Když k tomu 
přidáme nová pravidla a potřeby dané 
ochranou před šířením nákazy CO-
VID-19, získáme zeď, kterou nemůže 
běžný občan – dobrovolník – překo-
nat. Jako reálné řešení je pomoc dob-
rovolníků, kteří nabízejí odnos nebo 
odvoz objednaného jídla z restauraci 
nebo z jídelny. Nejedná se tak o klasic-
ký rozvoz, ale pověření souseda nebo 
známého zajištěním dopravy objed-
naného jídla. V případě potřeby jsou 
k dispozici dobrovolníci a technika k 
zajištění odvozu objednaného jídla a 
případnému nákupu potravin nebo 
jiného zboží. Stačí poslat žádost přes 
elektronickou adresu pomoc.pro-
straz.cz a spojíme vás s dobrovolníky.

Zajištění antigenního 
testování lékařem

Celá myšlenka je tvořena již od 21.3. 

Zprvu jednoduchý úkol, stojící přede-
vším na získání povolení od dotčených 
orgánů, narazil na problém získání 
prostor k testování. Původní návrh 
byl zástupci obce zamítnut a dohoda 
na jiném vhodném místě se zadrhá-
vala. I přes urgenci na zastupitelstvu 
obce 25.3. získal pan doktor nájemní 
smlouvu teprve v průběhu velikonoč-
ních svátků.  Nyní běží proces schva-
lování dotčenými orgány a možná, že 
v době, kdy vyjde tento list, bude vše 
připraveno na testování. To, že bude 
možnost se v obci otestovat, pomůže 
nejenom těm, kteří test denně potře-
bují, ale všem těm, kteří potřebují mít 
jistotu. Někdy např. potřebujeme na-
vštívit někoho blízkého a chceme mít 
jistotu, že je vše v pořádku. Tak jako je 
tomu při návštěvě domova důchodců. 
Takových důvodů je víc a je výhodou, 
že nemusíme kvůli tomu cestovat 
mimo obec. Jakmile bude testování 
spuštěné, bude nutné se na něj regist-
rovat. Adresa pro registraci bude

testovani.prostraz.cz
Co dalšího by se mělo udělat pro to, 

aby se už konečně přiblížil konec této 
krize? Co by vám pomohlo k lepšímu 
zvládání této pandemické situace? Ja-
kou pomoc byste uvítali? Opravdové 
a reálné návrhy, které můžeme reali-
zovat, piště na stránkách pomoc.pro-
straz.cz nebo na email pomoc@pro-
straz.cz. Návrhy a hádky tipu „měly 
by se více nosit roušky“, „děti by měly 
jít do školy“, „průmysl by se měl uza-
vřít“… tu jsou stále, ale my o nich 
nerozhodneme. Můžeme ale zlepšit 
situaci u nás v obci. Váš návrh může 
pomoci a tak napište.                       LB

VÝZVA

Výzva POMOC PRO STRÁŽ
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SLUŽBY V OBCI 

Společnost Zásilkovna byla založena v roce 2010 českou 
podnikatelkou Simonou Kijonkovou. Od roku 2019 je vý-
dejní místo dostupné také v prostorách kavárny a cukrár-
ny COMEL cafe na Bergerově náměstí ve Stráži nad Nisou. 
Vývoj této služby byl velmi dynamický a poslední rok tuto 
službu ještě více umocnil. V počátku jsme patřili mezi první 
pobočky této služby na liberecku a denně nás zavážela do-
dávka až z Prahy. Dnes je veliké depo v Liberci, které svou 
kapacitou již nedostačuje a zároveň jsou nově budována 
tzv. mikrodepa. V průběhu těchto posledních 2 let navíc 
přibyla služba „Mezi námi“ a je možné balíčky i odesílat.

Vývoj ve Stráži nad Nisou se také výrazně proměnil. Od 
prvních pár kusů balíčků za týden po desítky a stovky za 
den. Poslední, dost specifický, rok se vše ještě umocnilo. 
Kolik balíčků týdně prošlo naší pobočkou od března 2020 
do března 2021 ukazuje následující graf:

Celkem to bylo víc jak 20.000 balíčků.

Části zákazníkům je odeslána žádost o hodnocení našich 
služeb. Zákazník nás tak hodnotí z několika pohledů – od 
označení po kvalitu obsluhy. Navíc je nám měřena rychlost 
výdeje. Mile mě překvapuje, že jsme dlouhodobě hodno-
ceni známkou 4,9-5,0. Podle vyjádření zástupců spol. Zásil-
kovna patříme mezi TOP pobočky v ČR.

Toto hodnocení možná v sobě skrývá i vývoj v posledním 
roce, kdy v první vlně jsme i přes totální uzavření vydávali 

balíčky ve večerních hodinách. V současnosti se otevírací 
doba upravila tak, abychom dokázali obsloužit většinu zá-
kazníků a zároveň provoz ještě více nedotovali. Sužba není 
od začátku koncipovaná jako čistě výdělečná. Zásilkovna 
nám „pouze“ přivede zákazníka do provozovny a na nás je, 
zda mu dokážeme něco prodat. Provoz zásilkovny chápe-
me především jako službu obyvatelům obce, proto mnoh-
dy po vzájemné domluvě vydáváme zásilky i mimo pracov-
ní dobu.

Stráž je specifická svoji ojedinělou informační službou 
„jedna paní povídala“ a tento informační kanál k nám do-
nesl informaci, že někteří obyvatelé obce nejsou s našimi 
službami zásilkovny spokojeni. Na tento druh šíření infor-
mací neumíme reagovat, ale uvítáme každou konkrétní při-
pomínku, která nám pomůže ještě více zlepšit naše služby. 
Kontaktujte mě tak prosím přímo a určitě najdeme způsob, 
jak vše napravit.

V letošním roce byla otevřena další pobočka Zásilkovny  
v naší obci a to v prodejně Elos, prozatím ve zkušebním 
provozu. Od dubna je nově v provozu Uloženka v prosto-
rách Strážských květin.

S nastupujícím jarem plánuje naše pobočka další rozšíře-
ní pracovní doby. 

A jak jste spokojeni s našimi službami vy sami? Napište 
nám na lukas.benes@comel.cz. Děkujeme.                         LB

Stráž nad Nisou – cukrárna
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17.2. 2021 byl ustavující schůzí zalo-
žen spolek STRÁŽ SPOLU a pro všech-
ny z.s. O vzniku spolku se hovořilo již 
více jak rok. Doba nebyla a zatím na-
kloněná nějakému scházení a schůzo-
vání. Proto proběhla ustavující schůze 
on-line. Spolek založilo 8 zakladatelů, 
kteří se shodli na cílech spolku. Spolek 
by měl sdružovat různé skupiny oby-
vatel Stráže nad Nisou a díky diskusi 
a poznání potřeb ostatních chceme 
nacházet efektivní řešení toho, co je 
možné v obci zlepšit. Měl by být part-
nerem jak občanům, kteří hledají řeše-
ní na jejich problémy, tak zástupcům 
obce nabídkou řešení.

V příštích letech nás možná čeká 
úprava náměstí, stavba obecního úřa-
du, multifunkční haly, sálu pro spo-
lečenské události a další významné 
stavby v obci. Ale i menší projekty jako 

je parkování na náměstí, vybudování 
chodníku u školy, stavba lávky na „Zla-
tý kopec“, budování občanské vyba-
venosti, zavádění nebo rušení někte-
rých jednosměrek a další.

Myslíme si, že je vhodné o téma-
tech diskutovat a hledat taková řeše-
ní, která budou respektovat potřeby 
různých skupin občanů, a nejen potře-
by jednotlivců. Každý máme své sta-
rosti a nejsme schopni sami některé 
nápady dotáhnout až k jejich realizaci. 
Sdružení by mohlo spojením více ob-
čanů lépe řešit celý proces zlepšení. 
Od definování potřeb, přes nalezení 
a vykomunikování řešení, až po jejich 
předání vedení obce a jejich realizaci.

Rádi bychom měli ve sdružení vel-
kou škálu obyvatel obce. Od mladých 
a svobodných, přes maminky a mladé 

rodiny, až po starší spoluobčany. Od 
sportovců po lenochy. Od samotářů 
po společenské extroverty. Všichni 
takoví tu bydlíme a máme možnost 
utvářet naši obec pro naše potřeby.

Registrace členů je možná na strán-
kách www.strazspolu.cz. Po registraci 
bude každý nový člen zapojen do ko-
munikace a diskuse. Diskuse je samo-
zřejmě možná i mimo sdružení, ale na 
úrovni sdružení má komunikace svá 
pravidla včetně možnosti hlasovat a v 
diskusi ovlivnit navrhované změny.

STRÁŽ SPOLU

Důvody, proč se staly členy sdruže-
ní, uvádějí někteří členové:

STRÁŽ SPOLU a pro všechny z.s.

MARCELA:
Důvod, proč jsem se bez zaváhá-

ní rozhodla být u zrodu STRÁŽ SPOLU a pro 
všechny z.s. byl jasný.  Nehodlám za každou 
cenu měnit věci, které spolehlivě fungují. Mám 
ale zájem a chci se podílet na vylepšování, 
zdokonalování věcí a situací. Baví mě hledat 
nové možnosti, způsoby a cesty. Souhlasím s 
citátem, který říká, že pokrok nezastavíš. Ne-
smí to být ale pokrok vynucený vůlí, ten je kře-
čovitý a o takový nestojím. Důležité je při tom 
všem nezapomínat na pokoru. Ta je 
pro mě v životě nesmírně důležitá.

IVA:
Proč stojím u založení spolku? 

Protože plkání nad šálkem kávy nebo 
sklenkou vína či pivem je jedna mož-
nost. Ale opravdu se zapojit do dění ales-
poň trochu a v něčem být nápomocná je 
možnost druhá. Tak já se rozhodla zku-
sit tu druhou a doufám, že do budouc-
na se přidá mnohem víc lidí.

KATKA:
Důvodů pro vstup do spolku STRÁŽ 

SPOLU a pro všechny z.s. bylo více. Věřím, že díky 
spolku můžeme efektivněji pomáhat tam, kde to 
bude potřeba a zároveň zlepšovat a měnit to, co 
co se nám nelíbí. Nečekat na to, jestli to někdo 
za nás udělá a zda to vůbec někoho napadne, ale 
aktivně ovlivňovat dění a způsob života v obci. 
Čím více členů spolku bude, tím hlasitěji budeme 
znít a naše nápady, potřeby a problé-
my nezůstanou bez povšimnutí.

Lukáš:
Jen společně můžeme najít ty 
nejlepší a nejohleduplnejsi ces-

ty k lepšímu životu v obci. Každý problém 
má několik řešení,každá mince má dvě 
strany. Na to, abychom dokázali 
něco užitečného vytvořit, potře-
bujeme znát pohled z více stran.

VLÁĎA:
V obci jsem aktivní a rád se zapojuji 

do dění, když vidím, že je potřeba něco udělat, 
nebo něco zlepšit. V komunitě, která vzniká pod 
křídly STRÁŽ SPOLU, je spousta lidí, kteří myslí 
věci vážně a snaží se je řešit s osobní zkušeností, 
která je leckdy nepřenositelná na vedení obce. 
Je potřeba se semknout a zkoušet najít řešení 
na mnohé problémy obce, které byly 
dlouhodobě přehlíženy.
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Říká se: Lepší vyhořet než se stě-
hovat. Možná to vyjde podobně, 
ale jistě se všichni shodneme na 
tom, že stěhování je přeci jen lepší.  
28.ledna letošního roku kompletně 
shořel jeden strážní domek kousek 
od dálnice a železničního mostu.

Podle vyprávění Luboše H., maji-
tele objektu, vše přišlo velmi rych-
le. Po příjezdu z práce zatopil v 
kamnech a šel se sprchovat. Ze spr-
chy ho vytáhl až štěkající pes. Pak 
už vše bylo velmi rychlé. Z domečku 
utekl jen v županu, v bačkorách a se 
dvěma psy. Jak mi pak s úsměvem 
vyprávěl, dokud měl v sobě adrena-
lin a bylo teplo od hořícího domku, 
docela to šlo. Neuvědomoval si ješ-
tě, co ho čeká. Pak ale přišla zima a 
s ní i uvědomění toho, co se stalo. 
Přišel o všechno. Zbylo mu jen to, 
co měl v tu chvíli v autě.

Ještě tu noc se přes elektronická 

media spustila sbírka „na Luboše 
a jeho psy“. Během pár hodin se 
vybralo velké množství oblečení, 
kosmetiky a žrádla pro psy. Násled-
ná finanční sbírka vynesla pár tisí-
covek. Dárci byli jak jednotlivci, tak 
firmy. Mnoho materiálu a oblečení 
bylo nových.

Pro Luboše to byla velká změ-

na. Čím je člověk starší, tím více je 
zvyklý na své rituály. Pak mu nejví-
ce chybí takové maličkosti, jako je 
například káva ze svého oblíbené-
ho hrnečku. Do dnešních dní využil 
možnost bydlení u známé. V těchto 
dnech se už snad stěhuje do prona-
jatého bytu.

Touto cestou by chtěl Luboš H. 
moc a moc poděkovat těm, kteří 
mu v jeho těžké době pomohli.

LB

Sbírka pro Luboše

Závěrem
Jsme na konci 1. vydání. V první řadě chci poděkovat sponzo-

rům a všem, kteří přispěli k tomuto vydání. Kus práce je za námi a 
větší před námi. Vytvořit něco takového není úplně jednoduché, 
ale už nyní se těšíme na další číslo, které vyjde v červnu. Rádi by-
chom se zaměřili na Zlatý kopec. Bude nás zajímat jak nové napo-
jení, tak územní studie nebo projektování kanalizace. V úryvcích 
z historie se chci podívat na proměny obce v čase. Zaměříme se 
i na již dlouho řešené parkování na náměstí nebo jak pokračuje 
plánování chodníku u školy. Témat je hodně, ale zajímaly by nás 
především vaše témata. Váš pohled, naše postřehy a názory.

Stejně tak nás můžete kontaktovat s vaším hodnocením těch-
to novin. Pochvala potěší, připomínka pomůže ke zlepšení. Ná-
měty, připomínky a hodnocení tak pište na info@prostraz.cz. 
Předem děkujeme.


