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27. Ročník

zprávy z „radnice“
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou nové vydání Strážského občasníku.
Až jej budete číst, bude letošní léto a s ním spojený čas prázdnin, 
dovolených, volna a  pohody nenávratně za námi a  my bude-
me jen vzpomínat. Než však tyto vzpomínky nadobro opustíme, 
musím se vrátit o pár dnů zpět. Chtěla bych se s vámi podělit 
o dvě významné události, které se v naší obci udály a nelze je 
opominout.

V pátek 13. srpna 2021 zemřel ve věku 87 let 
druhý strážský porevoluční starosta

Ing. Josef Dědek

Mnozí z nás ho máme v paměti jako člověka uvážlivého, pra-
covitého, zodpovědného a  vždy usměvavého. Narodil se 5. 
června 1934 v Třebechovicích pod Orebem. V Liberci vystudo-
val vysokou školu strojní a v roce 1959 přišel do Stráže nad Ni-
sou. S  manželkou Evou, dětskou lékařkou, zde založili rodinu 
a v nově postaveném rodinném domku vychovávali své děti.
Ing. Josef Dědek pracoval jako konstruktér v Navetě Jablonec 
nad Nisou, poté 22 let jako projektant výroby v Elitexu v Chrasta-
vě.
V roce 1990 byl zvolen za Občanské fórum do obecního zastu-
pitelstva, kde zastával funkci předsedy finanční komise, později 
se stal zástupcem starosty. Svou činností a vstřícným přístupem 
k lidem si získal důvěru občanů a byl v roce 1994 jako nezávis-
lý kandidát zvolen starostou obce. Tuto funkci vykonával až do 
roku 2002, kdy už cítil, že potřebuje zvolnit své tempo, a proto 
nadále pracoval jako místostarosta.
Že mu od počátku nebyl lhostejný vzhled a vybavenost obce, 
dokládá fakt, že se zasadil o budování nových povrchů místních 
komunikací, plynofikaci obce a postupnou výstavbu kanalizace. 

I obecní úřad prošel vnitřními úpra-
vami, byla znovu obnovena obřadní 
síň. Vysázela se nová zeleň na ná-
městí. Postavila se část nové mateř-
ské školy a  byla vybudována lávka 
v Myslbekově ulici, aby propojila že-
leznicí oddělené části obce.
Kulturní život se také dočkal podpo-
ry. Ať už tradiční vítání občánků do 
života, nově vzniklé setkávání dů-
chodců – jubilantů, ale i zrod Stráž-
ského občasníku.
Ve výčtu aktivit bývalého starosty 
ing. Josefa Dědka bych mohla po-
kračovat, ale snad někdy příště a ve-
seleji.

Dnes již jen: „ Vážený pane Dědku, za nás Strážáky, děkuji a sbo-
hem“.

A tak, jak to v životě chodí, smutnou zprávu o pár dní později vy-
střídala zpráva radostná. Přišla z Hejnické ulice, kde se slavilo úcty-
hodné životní jubileum.

19. srpna 2021 jako první občan obce Stráž nad Nisou 
oslavil 100. narozeniny

pan Josef Kudláček

naši jubilanti

Významná životní jubilea v třetím čtvrtletí letošního roku 
oslavili tito naši spoluobčané:

Kudláček Josef 100 let

Šmahelová Vlasta 94 let

Kolářová Kristina 90 let

Urešová Alenka 88 let

Juračka Zdeněk 86 let

Vyvadil Miroslav 85 let

Hrůza Vlastimil 85 let

Wieser Erich 83 let

Čuková Elena 82 let

Hrubá Květoslava 81 let

Křenek František 81 let

Šrajbr Jiří 80 let

Andrš Josef 80 let

Matras František 80 let

Čejková Anna 80 let

Sokol Stanislav 80 let

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

Ti, kdo občas zavítají na setkávání důchodců – jubilantů si okamži-
tě vybaví drobného, milého pána s šibalským úsměvem, který ani 
ve svém úctyhodném věku v sobě nezapře muzikantského ducha 
a výborného tanečníka. Jakpak by ne.

Již v rodné vesničce Lipovka u Rychnova nad Kněžnou jako mla-
dý hrával na trubku. Sólo, ale i společně s hudebníky v orchestru, 
hrával na zábavách či pohřbech.
Za války byl totálně nasazený na nucené práce do Vídně, odkud 
se mu spolu s pár kamarády podařilo na konci války utéci domů.
Po válce dostal nabídku odejít na sever, kde se osídlovalo. V roce 
1945 přišel do Stráže nad Nisou a jako vyučenému řemeslníkovi 
mu bylo nabídnuto sedlářství a čalounictví po původních němec-
kých obyvatelích.
Tím se živil do roku 1952. Vyráběl převážně postroje pro koně 
– hlavně ze Studánky, ale i z Růžodolu a Kořenova. Po velkém 
přemlouvání pak nastoupil do družstva Karosárna v Mníšku, kde 
se vyráběly karosérie z tvrdého dřeva a silných plechů.
Po roce 1989 svoji původní živnost obnovil a posléze ji předal 
svému synovi. Ten za dohledu svého otce v živnosti úspěšně 
pokračuje dál.
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Nezbývá tedy než popřát oslavenci ještě jednou vše nejlepší, 
hlavně pevné zdraví,
klid a pohodu. Všichni doufáme, že se uvidíme již na podzimním 
setkání jubilantů.

Závěrem bych vás všechny chtěla pozvat 11. září 2021 na Stráž-
ské slavnosti. Připravili jsme bohatý program, který bude začínat 
netradičně již v pátek odpoledne, pokračovat budeme přes celou 
sobotu a neděle bude patřit dětem.

Daniela Kysilková, starostka

OHlÉdnutÍ 
za šKOlnÍM rOKeM

Školní rok 2020/2021 byl poznamenán stejně jako všechny 
ostatní oblasti života víceméně na celém světě koronavirovou 
krizí. Slovo koronavirus, rouška, rozestupy byla v této době snad 
nejběžnějšími výrazy.
Naši žáci a pedagogové se ale nenechali zaskočit. Snadno na-
vázali na způsob distanční výuky z minulého školního roku, který 
byl usnadněn mj. tím, že jsme žákům mohli půjčit notebooky, 
které jsme zakoupili díky dotaci MŠMT nebo I pady, které jsme 
nakoupili prostřednictvím dotačního programu EU Šablony II. Ne 
vždy byla situace ideální, ale věřím, že se nám podařilo naplnit 
vzdělávací a výchovné cíle v maximální možné míře. Velkou pod-
porou nám byla i spolupráce s rodiči, bez kterých by distanční 
výuka zvláště na 1. stupni nebyla myslitelná. O  poctivé školní 
práci svědčí mj. i to, že se všichni žáci 9. třídy dostali na zvolené 
střední školy nebo učební obory.
V dubnu se uskutečnil zápis do první třídy. Bohužel jsme nemohli 
rodičům a dětem nabídnout tradiční seznámení se školou, proto 
jsme pro ně připravili alespoň poutavou prezentaci a pozápiso-
vé posezení s  bohatým občerstvením, které pro nás připravili 
zástupci rodičů. Letos bylo přijato celkem 37 prvňáčků, proto 
budeme otevírat dvě první třídy.
Po částečném návratu k prezenční výuce se žáci měli možnost 
zúčastnit i akcí, které byly v době lockdownu zakázány. Navště-
vovali místní knihovnu, kde pro ně paní knihovnice připravovaly 
zajímavé programy, absolvovali vzdělávací programy v ekologic-
kém centru Střevlík v  Hejnicích, zúčastnili se soutěží při příle-
žitosti Dne dětí. Letos jsme dostali hodně příspěvků a věcných 
darů od štědrých rodičů, díky kterým jsme mohli děti u příležitosti 
jejich svátku bohatě odměnit. Touto cestou bych jim chtěla velmi 
poděkovat.
Ale i  v době distanční výuky jsme se snažili žákům nabídnout 
pestré formy výuky zvláště v hodinách tělesné výchovy, výtvarné 
výchovy, pracovních činností aj., jak o tom svědčí fotodokumen-
tace na webových stránkách školy. I přes omezení zorganizova-
ly paní učitelky spoustu atraktivních akcí na oslavu Čarodějnic, 

Masopustu, Velikonoc aj. Dokonce pekly s dětmi online jablečný 
závin. Žáci 4. ročníku stihli absolvovat kurz pro mladé cyklisty 
a složit cyklistické zkoušky na dopravním hřišti. Na konci školní-
ho roku jely všechny třídy na školní výlet.
V závěru školního roku byli oceněni nejlepší žáci prvního i dru-
hého stupně a  uskutečnilo se neformální rozloučení s  žáky 9. 
ročníku a jejich rodiči na školní zahradě s následným přespáním 
deváťáků ve škole. 30. 6. se potom s žáky 9. ročníku oficiálně 
rozloučil pedagogický sbor a paní starostka.

O prázdninách naše škola poskytla zázemí pro organizaci pří-
městských táborů. Tradičně šlo o příměstský tábor organizovaný 
p. učitelkou Raabovou či organizací Music Time, nově byly zařa-
zeny dva turnusy táborů organizované společností Veselá věda, 
kde byla využita dotace MŠMT na podporu aktivit zaměřených 
na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu dušev-
ního zdraví, které byly pro děti zcela zdarma.
Zároveň jsme se snažili o zlepšení materiálních podmínek školy. 
V budově 1. stupně jsme nechali zrekonstruovat šatny a strop ve 
vestibulu a vybavili jsme zázemí pro asistentky pedagoga zamy-
katelnými skříňkami a zřídili jsme covidovou místnost a čítárnu 
pro žáky 2. stupně.
Nyní se před námi otvírá nový školní rok. Všichni doufáme, že 
bude už bez omezení a my se budeme moci dětem věnovat tak, 
jak tomu bylo před koronavirem.

Mgr. J Trčálková ředitelka školy

Okolo zeměkoule při distanční výuce

Ve druhém pololetí jsme si společnými silami zkusili zdolat trasu 
40 075 km, tedy okolo zeměkoule. Nakreslili jsme si trasu na 
mapě. Virtuální trasa vedla ze Stráže do Stráže, přes Asii, Aus-
trálii, Antarktidu, Jižní Ameriku, Afriku, Evropu.

Sčítali jsme kilometry, které zapojení žáci a učitelky naší školy 
ušli, uběhli, ujeli na kole, bruslích nebo koloběžce.
Nejaktivnější přispěvatelé byli pochváleni a odměněni drobnými 
dárky.

Mgr. Lenka Janoušková a Mgr.Markéta Raabová
2



zprávy z SdH 
StráŽ nad niSOu

Milí spoluobčané,
díky vládnímu uvolňování jsme mohli s dorostenci začít trénovat 
a soutěžit. V Okresním kole dorostu naši svěřenci obsadili krásná 
místa. Nikola Strnadová v  kategorii starší dorostenky obsadila 
2. místo a Lukáš Kvapil v kategorii středního dorostu obsadil 1. 
místo. V Krajském kole dorostu Nikola skončila na 2. místě a Lu-
kášovi unikl postup na Mistrovství republiky o pouhých 0,12 setin 
sekundy a obsadil 2. místo. Na otevřené Okresní kolo Požární-
ho sportu za náš sbor nastoupili naši dorostenci mezi dospělé 
v běhu na 100 metrů překážek. Nikola obsadila mezi ženami 3. 
místo a Lukáš mezi muži 2. místo a oba si zajistili postup do 
Krajského kolo Požárního sportu, kde Nikola obsadila 4. místo 
a Lukáš 14. místo. Oběma závodníkům gratulujeme za krásné 
výsledky a reprezentaci jak našeho sboru hasičů, tak i naší obce.
Výjezdové družstvo od začátku roku vyjelo ke 40 mimořádným 
událostem.

Planý poplach  11 událostí
Požár  9 událostí
Technická pomoc 20 událostí

Při červencových bleskových povodních jsme od 14. 7. do 17. 
7. vyjeli k 17 mimořádným událostem.Všem členům výjezdového 
družstva patří velký dík za jejich obětavou práci při výjezdech.
Díky finančním prostředkům zřizovatele Obcí Stráž nad Nisou 
a  dotačním programům Libereckého kraje jsme koupili nové 
vybavení pro výjezdové družstvo, a  to: 4 páry zásahové obuvi 
Haix FIRE FLASH GAMMA, 4 kusy hadice B, 4 kusy hadice C, 1 
motorovou pilu Husqvarna 550 XP Mark II včetně příslušenství, 
2 kusy neprořezných kalhot a 1 ochrannou přilbu pro obsluhu 
motorové pily.

Muži, ženy, děti, občané Stráže nad Nisou, jestli se vám líbí práce 
hasiče, přijďte rozšířit naše řady a staňte se Dobrovolnými hasiči.
Děkuji všem našim členům za jejich obětavou práci jak ve Sbo-
ru Dobrovolných Hasičů, tak i členům výjezdového družstva, za 
práci při výjezdech a školeních.

 Bohdan Kvapil
starosta a velitel SDH Stráž nad Nisou

Sběrná MÍSta 
prO třÍděný Odpad

Na jaře letošního roku došlo k navýšení četnosti svozu u kontej-
nerů na papír a plast. Na některých sběrných místech tříděného 
odpadu není možné již přidávat další kontejnery, byla nám tedy 
nabídnuta možnost navýšit četnost svozu na dvakrát týdně. Týká 
se to stanovišť U Kina, V Kopečkách, Voskovcova a křižovatka 
Pod Strání X Stříbrný kopec. Žluté kontejnery na plast se tak 
sváží v pondělí a v pátek a modré na papír v úterý a ve čtvrtek.
Pokud máte nějaký tip na vybudování nového místa na tříděný 
odpad, dejte nám ho vědět. My zjistíme, zda je místo vhodné 

z hlediska vlastnictví pozemku obcí v lokalitě a pokusíme se tak 
síť sběrných míst ještě více rozšířit.

Nádoby na oleje a tuky
Od loňského roku přibyla v obci nádoba na třídění jedlých olejů 
a tuků na stanovišti U Kina, do nádoby patří oleje a tuky z do-
mácností (například z fritování, oleje z nakládaných potravin atd.) 
a ztužené jedlé tuky. Je hezké vidět, že spousta z vás již toto za-
znamenala, odpad třídíte od ostatního a nevhazujete ho do po-
pelnice na směsný komunální odpad, nebo ještě hůře nevyléváte 
do kanalizace. V potrubí u vás doma a následně v kanalizační síti 
může dojít k ucpávání a následné čištění a opravy jsou opravdu 
nákladné.
Tuky a oleje vkládejte prosím do nádob v uzavřených PET lah-
vích, maximální velikosti 2 litry, aby prošla otvorem. V žádném 
případě nevhazujte do nádoby zavařovací sklenice či jiné skleně-
né nádoby, může dojít k jejich rozbití, vylití tekutiny a znehodno-
cení celého obsahu nádoby.
V současné době máme již nějakou dobu objednané další nádo-
by na sběrná místa křižovatka Hakenova X Pivoňková, V Kopeč-
kách, Majerova a křižovatka Pod Strání X Stříbrný kopec. Věřím, 
že v době vydání tohoto Občasníku budou již na svých místech.

Sběr BIO odpadu
Z důvodu deštivého léta, velmi rychle rostoucí trávy a s tím spo-
jeným zahlcením našeho sběrného místa v  ulici V  Kopečkách 
jsme se rozhodli otevřít od září do konce října areál na adrese 
Londýnská 42 (bývalá IZA, naproti firmě Retex). Otevřeno bude 
ve stejnou dobu jako stávající sběrné místo, tedy středa 15:00 
– 19:00 a sobota 8:00 – 12:00. Můžete sem vozit pouze BIO 
odpad, pokud ho máte naložen na vozíku za autem, areál bude 
otevřen a místa kam složit zvlášť větve a trávu budou označena. 
Do sběrného místa V Kopečkách můžete také dál vozit BIO od-
pad, pouze ale v menším množství, například na kolečku nebo 
na kárce. Pokud však přijedete s plným vozíkem za autem, bu-
dete odkázáni do areálu na Londýnské ulici, který je prostornější 
a dá se do něj tak lépe najet autem.

Termín podzimního svozu odpadů
Svoz velkoobjemového a  nebezpečného odpadu se uskuteč-
ní v  sobotu 30.10.2021 na obvyklých čtyřech místech v obci. 
Oznámení bude zhruba měsíc před termínem uveřejněno pro-
střednictvím webových stránek obce, aplikace Mobilní rozhlas 
a také obecních vývěsek.

Tereza Tluková

turiSticKý 
přÍMěStSKý tábOr

Letošní turistický příměstský tábor proběhl tradičně v červenci. Zá-
kladnou nám byla školní zahrada a  tělocvična pro případ deště. 
Tábor byl netradičně zahájen testováním ve školním altánu. Na-
štěstí jsme byli všichni negativní a mohlo se vyrazit do terénu.

Od pondělí do pátku jsme cestovali vlakem, autobusem a pěšky 
po blízkém okolí. Turistických nálepek a razítek táborníkům rychle 
přibývalo. Mezi navštívenými místy jsme hráli různé hry a povídali 
si. Jen jedno dopoledne jsme si zahráli hry v tělocvičně- víc nám 
kupodivu nepršelo.
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Během pěti dní jsme prošli Mníšek, Oldřichov v Hájích, stavili jsme 
se na Fojtce- vyzkoušet pádlování na kánoi. V Chrastavě nás prů-
vodce podrobně seznámil s exponáty Muzea hasičské techniky, 
v Bílém Kostele jsme pro vedro skončili v hospodské zahrádce. 
Zamířili jsme i do Liberce, kde mají v galerii moc pěkný program 
pro děti. Ochladili jsme se “na lesáku” a vykoupaní jeli na radnici. 
Zde nás čekal výstup na věž a pohled na Liberec z ptačí perspek-
tivy. V překrásné obřadní síni nás pan průvodce překvapil drahou 
rekvizitou z natáčení Spidermana..víc Vám poví táborníci. V pátek 
nás ve Frýdlantu čekal dětský okruh hradem a zámkem s šikov-
ným průvodcem. Posledním navštíveným místem byl pivovar. Zde 
na nás byli moc milí, dokonce nám rozdali pohlednice, které jsme 
napsali a oni je za nás poslali. V době elektronické to byl docela 
zážitek. Vic Vám opět poví sami pisatelé.

Poslední den se po příjezdu do Stráže rozdávaly diplomy na pa-
mátku, dohrála se poslední vybika a rozloučili jsme se. Většinou jen 
do září, skoro všichni se potkáme ve škole.

Děkuji naší strážské škole za poskytnuté zázemí, rodičům za príma 
děti, Hance a Klaudii za pomoc s táborníky.

 Mgr. Markéta Raabová

věda náS bavÍ
Letos poprvé se ve Stráži n. Nisou konal dětský tábor „Věda nás 
baví”Poslední dva týdny prázdnin děti mohly strávit na příměst-
ském táboře plném vědeckých pokusů a her. Táborníci vytvářeli 
sluneční hodiny, konzervovali jablka, slepovali geometrické tva-
ry, zkoumali půdu, tvořili koláže zalité sádrou a mnoho dalšího. 
Tábory byly koncipovaány tak, aby se děti něco naučily a aby 
rozvíjely svoji kreativitu.
Samozřejmě celý týden nebyl jen o experimentech. Když bylo 
hezké počasí, skupinka vyrazila na hřiště a hrály se hry. Velmi 
oblíbená byla vybíjená a mrazík. Celý tábor byl tedy plný pohybu, 
míčových a týmových her, ale i nových vědomostí a zkušeností.

Táborníci také malovali kameny, které následně rozmístili po okolí 
Stráže. Pokud byste tedy náhodou narazili na nabarvený kámen, 
bude zřejmě právě od dětí.
Za uskutečněním tábora z velké části stojí paní ředitelka Základní 
školy Stráž n. Nisou, Jindřiška Trčálková. Vedoucí tábora by jí 
tímto rádi poděkovali za její skvělé zorganizování.
Doufejme, že se příští rok tábory opět uskuteční, aby si děti léto 
opět užili jako mladí vědci.

Naďa Liebscherová, Tereza Deverová, Matěj Janoušek

vedoucí tábora
přÍMěStSKý tábOr 

Hravě zdravě
V létě se děti ze Stráže nad Nisou zúčastnily příměstského tá-
bora HRAVĚ ZDRAVĚ pod vedením Evy Kundrátové EMK-Style 
Liberec, kde se učily vařit, kuchtit a připravovat si nejrůznější po-
krmy. Formou her poznaly principy zdravé výživy, zorientovaly se 
v běžných surovinách a zjistily, jaké potraviny jsou pro dětské tělo 
prospěšné a s čím šetřit. Cílem příměstského tábora bylo, aby se

děti naučily o sebe postarat, když mají hlad a po ruce není žádný 
dospělák. Děti si vaření moc pochvalovaly, byla to jiná zábava, 
než k čemu je doma pustí maminky. Mohly si mnohé vyzkoušet, 
ochutnat, experimentovat a  odpoledne rodiče měli překvapivá 
díla k zakousnutí. Letní tábory jsme si společně pěkně užili, po-
chutnali a  již se teď všichni těšíme na další akce, jako je např. 
podzimní a vánoční vaření.

E. Kundrátová
asistentka pedagoga
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pOzvánKa 
K řÍjnOvýM vOlbáM

Vážení občané Stráže nad Nisou,
blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou 
pro nás – obyvatele Libereckého kraje – příležitostí ukázat, zda 
chcete pomoci sobě, své obci, svému kraji, i svému státu. Sami 
účastí ve volbách získáte pocit, že jste udělali vše, co jste moh-
li, Libereckému kraji umožníte získat vyšší počet poslaneckých 
mandátů, a náš stát bude mít šanci fungovat lépe a pružněji.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 totiž získal 
Liberecký kraj celkem jen 8 poslaneckých mandátů, protože 
průměr volební účasti Libereckého kraje byl v  těchto volbách 
velmi nízký – k volbám nepřišlo 140 tis. oprávněných voličů. Při 
vyšší volební účasti by náš kraj tehdy mohl dostat až 14 posla-
neckých mandátů.
Pokud by se nám letos v říjnu společnými silami podařilo zved-
nout volební účast nad celostátní průměr, mohl by náš kraj 
získat výrazně více poslaneckých mandátů, ať už budou z kte-
rékoli části spektra volebních stran. Jsme přesvědčeni, že tito 
poslanci se rozhodnou hájit zájmy kraje, v němž byli zvoleni.
Projektem PLNÁ URNA se my, spolek RADOSTI, pokoušíme 
nestranně navýšit volební účast při říjnových volbách. Nedě-
láme tedy žádnou volební kampaň! I  proto náš záměr získal 
osobní záštitu hejtmana. Chcete-li se o tom přesvědčit, podí-
vejte se na www.plnaurna.cz.

O součinnost se obracíme se i na obecní i městská zastupi-
telstva – víme, že mohou mít na volební účast svých obyvatel 
podstatný vliv, zejména pokud jim nejde o podporu konkrétní 
volební strany či jejího kandidáta. Pokud se podaří zvýšit voleb-
ní účast ve vaší obci, zveřejníme váš výsledek všemi dostupný-
mi prostředky. Zvláště si dáme záležet na publikování úspěchu 
dvou obcí/měst:

1. Obec/město s nejvyšší volební účastí 
v Libereckém kraji;

2. Obec/město s největším nárůstem volební 
účasti oproti volbám do PS v r. 2017.

Nemůže být vaše obec třeba jednou z nich?
Udělejme z našeho kraje ještě lepší místo k žití – pojďme k vol-
bám – ať je ve vaší obci plná urna!

Za spolek RADOSTI z. s.
S. Říman

5

Strážský občasník, periodický tisk obce Stráž nad Nisou, vychází čtvrtletně, vydání Stráž nad Nisou, číslo 3 ze dne 1. 9. 2021. 
MK ČR E 11809. Vydává Obec Stráž nad Nisou IČ 00671916, sídlo Schwarzova 262, 463 03 Stráž nad Nisou.
Uzávěrka příštího čísla Strážského občasníku bude 12. 11. 2021. Příspěvky prosím odevzdejte do tohoto termínu na Obecní úřad nebo 
v prodejně potravin „Harmonie“. Možno též zasílat na adresu: obcasnikstraz@centrum.cz. Najdete nás na internetu na www.straznnis.cz



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


