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Milí StráÏáci, 
od bfiezna se pot˘káme s novou situací. S neãekanou, a proto
v‰echny zaskoãila nepfiipravené a nezbylo nám, neÏ se s ní
co nejrychleji vyrovnat. Myslím, Ïe zatím jsme v‰e spoleãnû
zvládli. 
Mám nyní moÏnost Vám v‰em podûkovat za zodpovûdn˘
pfiístup k Ïivotu v nouzovém stavu i se v‰emi omezeními.
Museli jsme pfiijmout mnoho nov˘ch opatfiení, jeÏ se stala
nedílnou souãástí bûÏného Ïivota. KaÏdodenní nezbytností
se mimo jiné staly i nedostatkové ústní rou‰ky. 
Velikou pomoc prokázali v‰ichni, ktefií bez váhání usedli k ‰icím
strojÛm a zásobili jimi prioritnû a nezi‰tnû na‰e spoluobãany.
MÛj velik˘ a upfiímn˘ dík za to patfií paní Libu‰i Kujanové, paní
Ivû Tvrzníkové, panu Radku Fibingerovi, paní Îanetû Stehnové,
paní Janû Polákové, paní Jitce Matou‰ové, paní Ivû Kosiewic-
zové a paní Lence Kysilkové. Panu Tomá‰i Forejtovi jednak za
nabídku ochrann˘ch ‰títÛ, ale i za ‰ikovného pomocníka – za-
kladaã na v˘robu tkaniãek k rou‰kám. Dále dûkuji panu Radku
Novákovi za zaji‰tûní pfiípravy obûdÛ, které na‰e zamûst-
nankynû obecního úfiadu Zuzana Vojtí‰ková a Tereza Tluková
rozváÏely stráÏsk˘m seniorÛm.
Nemohu opomenout ani stráÏské potraviny Harmonie a po‰tu
za spolupráci, ale i Libereck˘ kraj, kter˘ nás zásobil desin-
fekcí a vloÏkami do rou‰ek z nanovlákna. NanovloÏky jsme
pfierozdûlili mezi zamûstnance obce, zastupitele, dobrovolné
hasiãe a obãany star‰í osmdesáti let.

Čistota obce je na‰í prioritou a mûla by b˘t i prioritou v‰ech
obãanÛ.
Abychom místním umoÏnili zbavit se bez starostí pfiebyteã-

ZPRÁVY Z   RADNICE””

ného odpadu a zamezili tak ãern˘m skládkám, organizujeme
moÏnost likvidace odpadu na sbûrném místû V Kopeãkách.
Kromû toho nabízíme dvakrát do roka, vÏdy na jafie a na
podzim, také pfiíleÏitost zdarma odloÏit odpad do velkoobje-
mov˘ch kontejnerÛ. Jarní svoz komunálního odpadu,
nebezpeãného odpadu a zpûtného odbûru probûhl ve StráÏi
nad Nisou v sobotu 9. kvûtna 2020 od 8.00 do 16.00 na
ãtyfiech stanovi‰tích. Kontejnery byly opakovanû po celou
dobu vyváÏeny tak, aby mohl pfiebyteãn˘ odpad bezpeãnû
odloÏit skuteãnû kaÏd˘. Bûhem leto‰ního jarního svozu bylo
odvezeno enormní mnoÏství odpadu. Patrnû v dÛsledku
nouzového stavu, kdy vût‰ina na‰ich obyvatel byla nucena
zÛstat doma a voln˘ ãas vyuÏila k úklidu. I pfiesto, Ïe je
nabízeno legálnû odloÏit odpad nûkolika zpÛsoby, se stále
najdou lidé, ktefií své nepotfiebné vûci odloÏí kdykoliv a
kdekoliv. Odpadky pohodí a netrápí je, Ïe zneãi‰Èují a hyzdí
prostfiedí, ve kterém v‰ichni spoleãnû Ïijeme.
Ne v‰ichni  jsou v‰ak ke svému okolí lhostejní. Z vlastní inicia-
tivy zorganizují skupinu lidí a nepofiádek uklidí. Za pfiiloÏenou
ruku k dílu pfii posledním úklidu dûkuji celé skupinû paní
Pavlíny Bohunové. -  A Ïe toho nepofiádku byla pûkná hromada.

Znovu otevíráme
Obecní úřad:
S ukonãením nouzového stavu 17. 5. 2020 se Obecní úfiad
opût vrátil  k pÛvodní úfiední dobû.
Vstup do budovy je umoÏnûn se zakryt˘m nosem a ústy
rou‰kou ãi ‰átkem. 
U vstupu je pfiipravena dezinfekce na ruce a pracovnice
úfiadu jsou pfiipraveny se vám plnû vûnovat.

Knihovna:
Náv‰tûvníci  knihovny musí respektovat podobná nafiízení
jako v obchodech: napfi.• povinné no‰ení rou‰ky (nebo jiné
zakrytí úst a nosu) • dezinfekce rukou pfii vstupu do budovy
• dodrÏování rozestupÛ minimálnû 2 m •  
Dûti, které se nebudou úãastnit ‰kolní v˘uky,mají moÏnost
vyuÏít v˘pÛjãní dobu v knihovnû i v úter˘ dopoledne 
od 8.00 do 11.00 hodin. Pro ostatní zájemce je knihovna
otevfiena opût kaÏd˘ ãtvrtek v dobû od 12.30 do 17.30 hodin.
Vûfiíme, Ïe tato opatfiení jsou pouze doãasná a bûhem nûko-
lika t˘dnÛ budou uvolnûna.
Za pochopení dûkují a tû‰í se na Va‰i náv‰tûvu paní Marie

·mídová a paní Jaroslava Zvolánková.

Lanová pyramida
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zprávy z „radnice“

Vážení spoluobčané,
držíte v  rukou další vydání letošního Strážského občasníku. 
S posledním výtiskem každoročně přichází pro většinu z nás 
nejkrásnější období z celého roku. Nejen pro děti, které určitě 
již pečlivě napsaly a odeslaly dopis Ježíškovi a nyní s napětím 
očekávají, zda se jejich přání vyplní. I pro nás dospělé má tento 
adventní čas každý rok neopakovatelné kouzlo, kdy se snad 
všichni dokážeme radovat i z maličkostí, které v průběhu roku 
mnohdy nestíháme ani zaregistrovat. Letos však bude vánoční 
období trošku jiné, poznamenané omezeními, kdy jsme napří-
klad společně nemohli rozsvítit vánoční strom, ani oblohu nad 
Stráží nerozzáří novoroční ohňostroj. Letos žijeme přirozenými 
obavami o zdraví své i našich blízkých, ale nyní také očekává-
ním a nadějí, že se vše vrátí k normálu a my se budeme moci 
znovu všichni setkávat, ctít zaběhlé tradice a žít tak, jak jsme 
byli zvyklí.
To, co léta fungovalo a  připadalo nám samozřejmé, se jako 
mávnutím proutku stalo nemožné. Museli jsme zrušit všechny 
naplánované sportovní, kulturní, ale i  společenské akce. Nej-
více mne mrzí zrušená setkání s  jubilanty. Nepřivítali jsme ani 
nové občánky naší obce. Nesešli jsme se na oblíbených Stráž-
ských slavnostech.
Doufám, že příští rok už nám umožní si vše podle zvyklostí vy-
nahradit. Ač nejvyšší počet 43 infikovaných osob v naší obci 
z konce října klesl k poslednímu listopadu na 7 a postupně se 
rozvolňují opatření proti koronaviru, zůstane naše informační 
okénko s plánovanými akcemi zatím prázdné. Pevně věřím, že 
v příštím vydání Strážského občasníku bude již zaplněné.
Nastávající období není jen časem radosti a  odpočinku, ale 
i obdobím zimního úklidu. O tom, jak je naše obec připravena, 

se dočtete v článku p. Zuzany Vojtíškové. Co však může za-
bránit a co znemožňovat bezpečný provoz a pohyb na komu-
nikacích vám spolu s apelem na odstranění přiblíží Ing. Zdeněk 
Linka. O významu bydlení a plánovaných opravách bytového 
fondu obce v příštím roce samostatně informuje p. Miluše Hny-
ková. Pár praktických informací o označování hrobů, cenách 
odpadů, provozu sběrného místa a svozu vánočních stromků 
připojuje sl. Tereza Tluková.
Společně se všemi zaměstnanci Obce Stráž nad Nisou Vám 
přeji krásný a pohodový adventní čas, šťastné prožití vánoční 
svátků s Vašimi blízkými a především hodně zdraví a štěstí po 
celý nový rok

 Daniela Kysilková, starostka

Úklid místních komunikací a chodníků v zimním období
Obec Stráž nad Nisou se v  průběhu zimního období stará 
o sjízdnost přibližně 20 km místních a veřejně přístupných úče-
lových komunikací, úpravu asi 677 m2 ploch parkovišť a pro-
stranství i schůdnost cca 3 km chodníků.
Na základě zkušeností z minulých let, v souladu se zákonem 
o pozemních komunikacích a vyhláškou, kterou se tento zákon 
provádí, byly jednotlivé komunikace rozděleny podle důležitosti 
do 3 okruhů tak, aby posádky obsluhující jednotlivé mechani-
zační prostředky mohly pracovat plynule a  připravit pro nás, 
řidiče i chodce, bezpečné komunikace a chodníky v době co 
nejkratší.
Celý systém prací spojených se zimní údržbou (od vysvětlení 
základních pojmů, stanovení pořadí důležitosti, až po sezna-
my komunikací tvořících jednotlivé okruhy-pořadí důležitosti) je 
popsán v „Plánu zimní údržby místních komunikací obce Stráž 
nad Nisou 2020-2021“, který je dostupný na webových strán-
kách – obec – úřad – plán zimní údržby.
Naši připravenost však prověří až první vločky sněhu nebo 
namrzající déšť. Pevně věřím, že nikdo tím nebude zaskočen 
a pracovníci technického střediska zvládnou zimní nástrahy mi-
nimálně tak dobře, jako v uplynulých letech.

Zuzana Vojtíšková

Překážky na krajnicích komunikací a přesahující zeleň

Na některých místech v obci se na krajnicích komunikací obje-
vují veliké balvany, nebo jiné překážky. Umisťují je tam pravdě-
podobně majitelé přilehlých nemovitostí, aby zamezili vjíždění 
na zelený pruh mimo vozovku, nebo parkování na něm. Je však 
potřeba si uvědomit, že i tyto zelené krajnice jsou součástí ve-
řejné komunikace.
Z pohledu zákona č. 13/1997 Sb. (Zákon o pozemních komu-
nik.) se jedná o pevné překážky (§29). Dle znění zákona lze pev-
nou překážku umístit na pozemní komunikaci pouze na zákla-
dě povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání 
s  vlastníkem dotčené pozemní komunikace a  se souhlasem 
Policie České republiky.
Pevné překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, 
jsou jejich vlastníci povinni odstranit na svůj náklad. Apelujeme 
na obyvatele obce, kteří podél svých nemovitostí mají podobné 
překážky na komunikaci, aby je sami odstranili bez zbytečných 
správních řízení a vymáhání.
Podobným nešvarem je zasahování zeleně ze soukromých za-
hrad do profilu komunikace. Nejčastěji se jedná o  živé ploty, 
nebo stromky zasazené příliš blízko plotu podél komunikací.
Vlastníci by měli zeleň na svých pozemcích udržovat a zastřiho-



vat tak, aby větve nezasahovaly nad prostor vozovky, chodníku, 
nebo krajnice komunikace.
I  v  tomto případě bude mnohem jednodušší, když si každý 
zkontroluje, zda z jeho pozemku nepřesahují větve do prostoru 
komunikace a případně je sám zastřihne, než když toto bude 
muset být řešeno pomocí jednání, či postihů.
Odstraněním těchto překážek se předejde poškození strojů 
a technického zařízení při zimní údržbě. V neposlední řadě se 
jedná o bezpečnost našich spoluobčanů, chodců, či sportovců 
pohybujících se při krajích komunikací.

 Ing. Zdeněk Linka

Bydlení
Bydlení je základní potřebou člověka. Hlavní význam bydlení 
spatřujeme v tom, že aktivity s ním spojené umožňují realizaci 
dalších lidských potřeb. Ve Stráži nad Nisou se snažíme napl-
ňovat tuto myšlenku modernizací bytových jednotek ve vlast-
nictví obce. V současné době jsou aktuálně v procesu přípravy 
rekonstrukce pěti bytových jednotek s tím, že dokončení sta-
vebních prací lze očekávat počátkem příštího roku. V dalších 
bytových jednotkách se dokončují práce na vybudování sociál-
ních zařízení. A tak nám ke konci letošního roku zbývají pouze 
dva byty, z celkového objemu bytového fondu, které doposud 
nedisponují vlastním sociálním zařízením. Vzhledem ke stáří ne-
movitostí v majetku obce a také k jejich vnitřním dispozicím, je 
v  některých případech značně složité zakomponovat sociální 
zařízení do prostoru tak, aby vše bylo v souladu s požadavky 
kladenými platnou právní úpravou na danou oblast. I přesto, je 
z naší strany vynakládána velká snaha, která vede k tomu, aby 
každá bytová jednotka ve vlastnictví obce disponovala vlastním 
sociálním zařízením, aby se pak kvalita bydlení v obecních by-
tech přiblížila standardům moderního bydlení 21. století.

 Miluše Hnyková

Označení hrobů na místním hřbitově
V průběhu podzimu probíhalo označování hrobových míst na 
místním hřbitově. Většina hrobů je označena ze zadní strany na 
levé straně. Hroby a hrobky nacházející se na zdi jsou značeny 
v  levém spodním rohu z čelní strany. Štítky jsou nenápadné, 
obdélníkového tvaru, velikosti 2 x 6 cm, stříbrno-černé barvy 
a  svým vzhledem nijak nenarušují hrobové zařízení ani pietu 
místa samotného.
Ve vestibulu je ve vitríně k nahlédnutí plán hřbitova s číselným 
označením hrobů, jejich očíslování tak pomůže k lepší orientaci 
na hřbitově. Ve stejné vitríně je umístěn soupis volných hrobo-
vých míst k pronájmu. Pokud tedy máte zájem o nové hrobové 
místo, můžete si ho sami vyhledat a požádat o jeho pronájem 
v kanceláři obecního úřadu.

Informace k cenám odpadů, provozu sběrného místa 
a odvozu vánočních stromků

Vážení občané,
máme pro vás dobrou zprávu - pro rok 2021 se nebude navy-
šovat cena za svoz a likvidaci komunálního odpadu – tedy za 
popelnice na domovní odpad u vašich domů.
Dle sdělení svozové firmy FCC Liberec, s. r. o. budou stávající 
ceny prozatím zachovány, jelikož doposud nedošlo ke schvále-
ní nového Zákona o odpadech. Nová podoba schvalovaného 
zákona má přinést zvýšení některých poplatků a zavedení no-
vých úhrad. Z tohoto důvodu se zvýšení cen promítne i do cen 
placených občany, pro vás ale nejdříve až od roku 2022.
Připomínáme, že se od prosince mění otevírací doba sběrného 
místa V Kopečkách 782. Bude otevřeno vždy v sobotu od 8:00 
do 12:00 hodin, a to až do konce února. Pouze ve státní svátek 
26.12.2020 a také 2.1.2021 bude zavřeno.
Jako každý rok nabídneme občanům odvoz odstrojených vá-
nočních stromků v průběhu měsíce ledna. Termín bude ještě 
upřesněn prostřednictvím webových stránek obce, vývěsek 
a mobilního rozhlasu.

 Tereza Tluková

naši jubilanti

                                                                             

    

 

Významná životní jubilea ve čtvrtém čtvrtletí letošního 
roku oslavili tito naši spoluobčané:

Paní Lubasová Věra 95 let 
Paní Fibingerová Hana 94 let
Paní Bláhová Božena 93 let
Paní Volochová Anna 91 let
Pan Šetek Karel 87 let
Pan Meyer Vilém 85 let
Pan Böhmer Waltr 85 let
Pan Pech Bohumil 85 let
Pan Paĺa Juraj 83 let
Paní Lopotová Helena 82 let
Pan Juris Milan 81 let
Paní Pechová Vlastimila 81 let
Paní Hlozáková Helena 80 let
Paní Macháčková Marie 80 let

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

Vážení sousedé, vážení rodiče dětí.
V úvodu chci poděkovat vedení obce za snahu řešit bezpečnost 
dětí a  obyvatel Stráže nad Nisou v  oblasti Bergerova náměstí 
a u školy. Tou je nově zbudovaný chodník na náměstí a navazující 
přechod pro chodce směrem ke škole. Považuji však tento krok 
za nedostatečný a nekoncepční. Obrátili jsme se tedy na občany 
Stráže nad Nisou, sousedy a  rodiče. Žádali jsme je o podporu 
petice, kterou chceme pomocí široké diskuse zajistit mnohem 
lepší a bezpečnější provoz před naší základní školou a školkou.
Petice byla předána na obecní úřad dne 13.11. 2020 se 117 
podpisy, které doplnilo 20 elektronických podpisů na internetu. 
Vzhledem k současné situaci kolem pandemie nebyla petice nijak 
výrazně propagována například mezi rodiči žáků přímo u školy. 
I  tak je počet 117 podpisů myslím zásadní a ukazuje, že téma 
je nutné dále řešit. Petici prodiskutovalo zastupitelstvo obce dne 
26.11. s usnesením, že přechod pro chodce bude doplněn par-
kovou pěšinou směrem ke škole a budou se upravovat stávající 
parkovací plochy u školy.
Cílem petice však bylo ustavení komise, která by nalezla krátko-
dobé a dlouhodobé řešení v ulici Majerova a kolem školy a školky. 
Komise však zatím nevznikla, a tak budeme i nadále podporovat 
diskusi, jak dále situaci zlepšit.
Jako jedno z ideálních řešení by bylo vybudování chodníku mezi 
budovami školy a  v  případě, že by se lépe vyřešilo parkování 
v blízkosti školy, rádi bychom omezili provoz v ulici před školou. 
Vše je ale nutné diskutovat a zvážit z různých pohledů, a to jak 
z pohledu žáků, zaměstnanců školy, rodičů, ale i z pohledu oby-
vatel žijících v ulici.
Více informací o samotné petici a dalším vývoji získáte na elek-
tronickém informačním portále obce na adrese www.prostraz.cz.

Za petiční výbor Ing. Lukáš Beneš
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petice za bezpečný 
pohyb dětí u školy



V  první jarní vlně pandemie dozrála myšlenka elektronického 
média určeného obyvatelům obce Stráž nad Nisou. V průběhu 
léta jsem projekt spustil a nyní je v plném proudu a postupně 
je doplňován a obohacován. I  tento Strážský občasník bude 
možné číst elektronicky na tomto portále.
Portál by měl především zajistit maximální informovanost oby-
vatel Stráže nad Nisou. Možná to je jen můj názor, ale informa-
ce se v obci doposud šíří jen kanálem „jedna paní povídala“. 
Trochu aktuálnější jsou sociální sítě a skupiny na nich. Jednou 
z nejaktivnějších je skupina Strážáci nad Nisou na facebooku.
Ne každý však využívá sociální sítě nebo je na nich aktivní. Plat-
forma na adrese ProStraz.cz by měla být dostupná všem, kdo 
má přístup k internetu. Celý obsah je i optimalizován pro zob-
razení na mobilních zařízeních. Více jak 90% uživatelů stránek 
přistupují k obsahu přes mobilní telefon.
Tvořit obsah může kdokoliv. Případného zájemce o tvorbu ob-
sahu buď zaučíme nebo může jakoukoliv formou zasílat své 
články nebo jiné informace o dění v obci.
Zatím informace na portále dělíme do čtyř okruhů:
 1. Zajímavosti
 2. Aktuality
 3. Osobní pohled
 4. Občan

Zajímavosti
Naše obec má spousty zajímavých zákoutí a bohatou historii. 
Stále o čem vyprávět. Více jak polovina obyvatel jsou relativně 
krátce nastěhovaní a tak odkaz na historii a vysvětlení souvis-
lostí myslím bude něco, co by mohlo upoutat mnohé čtenáře. 
Ale i zajímavosti od jednotlivých obyvatel je něco, co nás může 
bavit. V naší obci je mnoho zajímavých lidí, kteří dělají ještě za-
jímavější a mnohdy i záhadné činnosti. Stále bude o čem psát, 
co číst.

Aktuality
Bez informování o aktuálním dění v obci by to ani nešlo. K utu-
žování vztahů se sousedy jsou nejlepší mnohé akce v obci. Od 
Strážských slavností přes dětské dny, po promítání… Ale i in-
formování o  tom, co se připravuje, co nás čeká, co se mění 
nebo naopak nezmění. Vždy platilo a platí, že víc hlav víc ví. 
Většina věcí, které se mají v obci odehrát nebo změnit, vždy na 
každého občana dopadnou jinak. Je dobré tak vše, než něco 
rozhodneme, prodiskutovat a najít to nejlepší řešení pro všech-
ny.

Osobní pohled
Tato sekce má navazovat na předchozí okruh. Většinu věcí vi-
díme z vlastního úhlu pohledu. Trápí nás jiné problémy, dává-
me přednost jiným věcem. Jiné věci trápí mladé rodiny s dětmi 
a jiné problémy řeší starší obyvatelé. Něco jiného je problém na 
Zlatém/Stříbrném kopci, něco jiného v blízkosti Studánecké uli-
ce. Nikdo nemůže tzv. nosit naše boty, ale můžeme se pokusit 
popsat náš pohled.
V  této sekci očekávám nejširší diskusi. Takováto diskuse by 
ale měla být s největší úctou k autorům. To, že má někdo jiný 
pohled, názor nebo potřebu, neznamená, že je špatný nebo 
že nemá pravdu. Tyto články pomůžou pochopit druhé, a ještě 
lépe nacházet společnou řeč.

Občan
Do sekce Občan patří vše, co by mohl občan potřebovat. Do 
určité míry chci suplovat dle mě nepřehledné stránky obce. Na-
víc doplním důležité informace, které na stránkách obce nejsou 
a mnohdy ani být nemusí. Nyní zde naleznete nahrávky a usne-

sení z  jednání zastupitelstva obce a postupně doplňuji platné 
vyhlášky obce.
Bylo by fajn napsat, že portál bude apolitický. Má se ale zabývat 
děním v obci, a tak politika bude ve všem co bude na stránkách 
uveřejněno. Myšleno v tom původním a dobrém významu slova 
POLIS = MĚSTO. A ač mnohdy budou články vyjadřovat osob-
ní pohled, z kterého bude patrný i politický postoj, neměl by 
být tento portál nikdy zaměřen jen jedním směrem. Od počátku 
dávám možnost všem prezentovat své postoje a uveřejňovat 
své názory. Nikdy neodmítnu uveřejnění podepsaných článků 
na jakékoli téma. Moji velikou snahou bude získávat co nejvíce 
různých názorů a pohledů. Portál by měl být místem, kde se 
budou politické názory potkávat. Velmi se ale budu bránit hád-
kám a „přestřelkám“. Vždy by mělo být zřejmé, kdo je autorem 
zveřejněných názorů. Nepodepsané články a  komentáře tak 
budou filtrovány.
Doufám, že tento můj koníček bude přínosem nejenom pro 
mne, ale i pro mé spoluobčany. Zároveň věřím, že tvorba to-
hoto média přejde do režimu, kdy ho bude spravovat redakč-
ní rada a celý projekt se převede na neziskové sdružení nebo 
podobně.
Budu rád, když se v této fázi projektu ke mně přidají další nad-
šenci a bude se to vše rozvíjet dál…. Už dnes přispívá na strán-
ky svým obsahem nemalá skupinka občanů. Přidejte se. Váš 
názor je důležitý. Vaše informace můžete předat dalším.

Pro návštěvu portálu stačí do vašeho prohlížeče na mo-
bilu nebo počítači zadat jen výraz prostraz.cz.

Ing. Lukáš Beneš

Na začátku nového školního roku se naše škola zapsala do 
programu podporující základní a střední školy v začleňování 3D 
tisku do výuky. Průša Reaserche je název projektu, ale i celé 
firmy vizionáře a vývojáře 3D tiskáren pana Josefa Průši, který 
se věnuje 3D tisku více než 10 let. Filozofií projektu Průša Re-
aserche je poskytnout žákům možnost práce jak s online mo-
delovacími programy tak s hardwarem tiskárny.
Do školy byl zaslán model i3 MK3S ve stavu stavebnice a 1 
kg filamentu. V rámci projektu je tiskárna škole nejprve zapůj-
čena po dobu 3 měsíců. Následně na základě smysluplného 
užívání 3D tiskárny ve výuce nebo v  jiném zájmovém útvaru 
organizovaném školou je tiskárna darovací smlouvou převede-
na do majetku školy. Průša Reaserche i dále podporuje školy 
v užívání 3D tiskáren. Po celou dobu zapojení do projektu je 
možné zdarma školit pedagogy, servisovat zařízení a výhodněji 
nakupovat filament.
3D tiskárna je impulzem, který povede ke změně výuky infor-
matiky. Vhodné je také začlenit práci s  3D tiskem do výuky 
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praktických předmětů jako jsou pracovní činnosti nebo výtvar-
ná výchova, kde je možné propojit technické a kreativní činnos-
ti. Ve škole už máme rozkládatelný model egyptské pyramidy, 
který doma vytiskla naše žákyně Eliška Forejtová s tatínkem.
Naši žáci již byli s možnostmi 3D tisku seznámení při dobrovol-
né akci Code Week, kterou na škole pořádáme již 6 let. Code 
Week nebo-li Evropský týden programování je iniciativa, jejímž 

cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programová-
ní a digitální gramotnost každému žáku. Pro potřeby našeho 
Code Weeku byla vytvořena online digitální učebna v systému 
Google Classroom, do které se žáci mohli zapsat. Odpoledne 
jsme se pak setkali při online konferenci, kde se žáci sezná-
mili s 3D tiskem jako takovým, konstrukcí 3D tiskárny a online 
modelovacím programem. Na tinkercad.com tak začaly vznikat 
první návrhy vlastních mincí.
Věřím, že až se zase sejdeme ve škole, bude určitě příležitost 
projekty dokončit, vytisknou a užívat si radost z nově pokořené 
výzvy.

Petra Červenková

16. ročník soutěže O Křišťálovou popelnici v netradiční 
podobě! Zástupci EKO-KOM se tentokrát rozjeli předat 
ocenění přímo do nejlepších obcí
Česká republika, 11. listopadu 2020 – Po letošní konferenci 
Odpady a obce 2020, která se v minulosti konala vždy za 
přítomnosti stovek účastníků v  Hradci Králové a  letos si 
kvůli koronavirovým omezením odbyla svou on-line pre-
miéru, proběhlo v  netradičním kabátu i  předání ocenění 
vítězům celorepublikové soutěže obcí v  třídění odpadů 
„O Křišťálovou popelnici“ za rok 2019. Na rozdíl od minu-
lých let neproběhlo předání ocenění zástupcům nejlépe 
třídících obcí na slavnostním večeru konference v Hradci 
Králové. Naopak zástupci společnosti EKO-KOM se roz-
jeli dnes přímo na radnice a obecní úřady, kde ve stejnou 

chvíli předali ocenění a zveřejnili jim umístění v soutěži. Vy-
hlášení tak proběhla v komorním duchu, na radosti to ale 
oceněným obcím neubralo.

Stejně jako v  minulých letech byla i  tentokrát soutěž určena 
všem obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM a soutěžilo 
se ve třech velikostních kategoriích. Do užšího výběru 16. roč-
níku soutěže O Křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších 
měst a obcí – pět zástupců z každého kraje a hlavní město Pra-
ha. Ocenění získaly 3 nejlepší obce a města z každé kategorie 
a z těch vítězných vzešel i absolutní vítěz. Květiny, malé křišťálo-
vé popelnice a v případě vítězů i šeky s finanční odměnou pře-
dali nejlepším obcím a městům v rámci dnešní svatomartinské 
tour zástupci EKO-KOM, a. s.
Kategorii obcí do 500 obyvatel ovládly tentokrát Potůčky, 
v kategorii obcí od 501 do 5 000 obyvatel zvítězily Vigantice 
a v kategorii nad 5 001 obyvatel dosáhl na vítězství Vimperk. 
Jihočeský Vimperk se stal zároveň absolutním vítězem 16. 
ročníku soutěže O  Křišťálovou popelnici a  doplnil tak se-
znam vítězů na putovní Křišťálové popelnici, kterou starostce 
Jaroslavě Martanové předala regionální manažerka AOS EKO-
-KOM Lenka Pravdová.

Co je hodnoceno?
Každý kraj měl pětici nejlepších zástupců. Do celostátního už-
šího výběru totiž postoupili automaticky vítězové z  krajských 
soutěží, další 2 zástupce z každého kraje nominovali příslušní 
regionální manažeři EKO-KOM, a. s., vybírat však mohli pouze 
z obcí, které se umístily v krajské soutěži nejhůře na 5. místě. 
V užším výběru pak o těch nejlepších rozhodovala celá řada kri-
térií. Jako vždy se hodnotilo nejen dosažené množství vytřídě-
ného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu, hodnotil se 
také poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu, hustota 
sběrné sítě (včetně pytlového sběru a  individuálních nádob), 
přihlíželo se také k  tomu, jestli obec sbírá i  nápojový karton, 
bílé sklo a kovy a celkově jaké jsou v obci vytvořené podmínky 
pro nakládání s  odpady. Hodnocení je tedy velmi komplexní 
a provádí se především na základě údajů poskytovaných obce-
mi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví.

Výsledky soutěže O křišťálovou popelnici 2019

Absolutní vítěz: Vimperk

kategorie Obce do 500 obyvatel:
 1. Potůčky
 2. Český Jiřetín
 3. Albrechtice v Jizerských horách

kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel:
 1. Vigantice
 2. Velké Bílovice
 3. Pržno

kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:
 1. Vimperk
 2. Telč
 3. Jilemnice
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Aby na pomůcky pro handicapované a

Cílem je získat finanč
střechy, prostor na uskladnění 
kompenzačních
(elektrických postelí, elektrických a mechanických 
vozíků, schodolezů, elektrické zvedáky
handicapované a seniory. 
Máme pracovníky na koordinaci
rozvoz. Bohužel máme prostor do kteréh
 
 

Kdo sbírku organizuje? 
Život bez bariér, z.ú.
provozuje rozsáhlou
sociální služby, zaměstnává postižené v 
projekty v oblasti bezbariérovosti, prevence proti úrazům ve školách, 
organizuje
v roce 2006 objekt opuštěné bývalé
cílem oživ
zde komunitní centrum a prostor pro setkávání lidí všech cílových skupin 
bez rozdílu věku a

 
 
Proč ji organizujeme? 
Život bez bariér, z.ú. nemá vlastní finanční prostředky na 
investice typu oprava střechy. Přitom
potřebujeme pro sklad kompenzačních pomůcek je ideální 
svou polohou: nachází se v blízkosti dílny údržby, prostor má 
bezbariérový přístup, vhodné parkování pro zájemce,
koordinátora pomůcek. Ostatní prostory areálu jsou plně využité 
anebo čekají na opravu.  
 
 
 

Život bez bariér, z. ú. – Nová Paka  

Sbírka se koná díky www.donio.cz, která předá 100 % vybrané částky …

Kdo chce pomoci, hledá způsob, 

Aby na pomůcky pro handicapované a seniory nepršelo

Cílem je získat finanční prostředky na opravu 
prostor na uskladnění 

kompenzačních pomůcek 
(elektrických postelí, elektrických a mechanických 
vozíků, schodolezů, elektrické zvedáky atd.) pro 
handicapované a seniory. Vlastníme 150 pomůcek. 

áme pracovníky na koordinaci půjčovny, údržbu, 
Bohužel máme prostor do kterého prší. 

Život bez bariér, z.ú. se sídlem v Nové Pace v podkrkonošském kraji 15 let 
provozuje rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek, poskytuje 
sociální služby, zaměstnává postižené v chráněných
projekty v oblasti bezbariérovosti, prevence proti úrazům ve školách, 
organizuje sportovní, kulturní aktivity. Organizace zakoupila na splátky 
v roce 2006 objekt opuštěné bývalé nemocnice (kdysi paulánský klášter) s 
cílem oživit areál pro zajištění sociálních a doplňkových služeb,
zde komunitní centrum a prostor pro setkávání lidí všech cílových skupin 
bez rozdílu věku a postižení.  

nemá vlastní finanční prostředky na 
. Přitom prostor bývalé fary, který 

potřebujeme pro sklad kompenzačních pomůcek je ideální 
nachází se v blízkosti dílny údržby, prostor má 

bezbariérový přístup, vhodné parkování pro zájemce, kancelář 
pomůcek. Ostatní prostory areálu jsou plně využité 

% vybrané částky … 

Kdo chce pomoci, hledá způsob,  
kdo ne hledá důvod! 

 

seniory nepršelo 

ní prostředky na opravu 

se sídlem v Nové Pace v podkrkonošském kraji 15 let 
půjčovnu kompenzačních pomůcek, poskytuje 

chráněných dílnách, realizuje 
projekty v oblasti bezbariérovosti, prevence proti úrazům ve školách, 

. Organizace zakoupila na splátky 
nemocnice (kdysi paulánský klášter) s 

it areál pro zajištění sociálních a doplňkových služeb, vytvořit 
zde komunitní centrum a prostor pro setkávání lidí všech cílových skupin 



Život bez bariér, z. ú. 
 

… Sbírka se koná díky 
 

 
Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?
Peníze ze sbírky budou použity na opravu střechy
celou střechu – demontáž staré střechy, nové trámy, krovy, krytina, montáž a na 
nejvíce postižených míst střechy, oprava krytiny.
 

Cílová částka: 600.000 Kč 
 
Milníky:  

1) 100.000 Kč - oprava nejvíce postižených míst střechy
2) 300.000 Kč - oprava střechy, kromě stropu. Objekt pot
3) 600.000 Kč - oprava střechy, stropu a

objektu. Objekt bude připraven na sklad a
možno využít na představení pomůcek zájemcům. 

 
 
Pokud nás chcete podpořit, je to opravdu jednoduché
1) Stačí si dát na webové stránky odkaz Donia 
https://www.donio.cz/ZivotBezBarier
2) Po pravé straně se můžete rozhodnout jakou částkou nás podpoříte
3) Dá se platit přes bankovní účet a nebo online platební kartou
4) Zadáte svojí e-mailovou adresu (posílá se zpětná vazba, že platba přišla v pořádku)
5) Můžete si nechat zaslat potvrzení o daru, které lze využít do účetnictví
6) A jako poslední krok kliknete na tlačítko přispět a je to!
 
 

Děkujeme, že nám pomáháte!

Život bez bariér, z. ú. – Nová Paka  

Sbírka se koná díky www.donio.cz, která předá 100 % vybrané částky …

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity? 
opravu střechy. Výhodou je, že lze rozdělit opravu dle výběru ze sbírky na 

demontáž staré střechy, nové trámy, krovy, krytina, montáž a na část střechy
nejvíce postižených míst střechy, oprava krytiny. 

Cílová částka: 600.000 Kč  

nejvíce postižených míst střechy, ta potom vydrží alespoň zimu
prava střechy, kromě stropu. Objekt potom bude možno využít jako sklad
prava střechy, stropu a tím komplexní úprava 

objektu. Objekt bude připraven na sklad a dílnu, interiér bude 
možno využít na představení pomůcek zájemcům.  

Pokud nás chcete podpořit, je to opravdu jednoduché 
1) Stačí si dát na webové stránky odkaz Donia - 
https://www.donio.cz/ZivotBezBarier  

straně se můžete rozhodnout jakou částkou nás podpoříte 
3) Dá se platit přes bankovní účet a nebo online platební kartou 

mailovou adresu (posílá se zpětná vazba, že platba přišla v pořádku)
daru, které lze využít do účetnictví 

6) A jako poslední krok kliknete na tlačítko přispět a je to!  

Děkujeme, že nám pomáháte!
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Výhodou je, že lze rozdělit opravu dle výběru ze sbírky na 
část střechy – demontáž 

, ta potom vydrží alespoň zimu 
om bude možno využít jako sklad  

mailovou adresu (posílá se zpětná vazba, že platba přišla v pořádku) 

Děkujeme, že nám pomáháte! 


