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- opravili jsme přístupovou komunikaci k místnímu nádraží, komunikaci včetně vpustí na Kateřinské ulici u bývalého Saré, ulici Pivor'ikovou a zbývá opravit komunikaci Londýnská odbočka
a chodník Werichova - Studánecká
do zimy ještě zrealizujeme
další drobnější opravy, které
byly způsobeny letošními přívalovými dešti
do konce září bude realizováno ještě přeznačení Studánecké
a Kateřinské u.Elekírárny"
Největší radost máme ze zprovozněného
obchvatu Stráže nad
Nisou, na který jsme tak dlouho čekali. Při pohledu na průjezd vozidel po této nové komunikaci je dobře vidět to velké množství automobilů, které předtím musela naše Studánecká ulice pojmout. V
této chvfli nastal čas jednat o změně statutu této silnice, její opravu
a možnosti vybudování tak dlouho a tolik diskutovaného chodníku.
Těším se na přivítání nových prvňáčků a jejich rodičů 2. září ve škole.
Děkuji tímto všem, kteří se podíleli na letošních Strážských slavnostech.
Mgr. Karel Jáschke,

starosta

Zastupitelstvo obce na zasedání v červnu 2013
projednalo a schválilo:
- rozpočtové opatření č. 3/2013/ZS, kterým se upravil rozpočet
základní školy částkou =1.810.667,- Kč - , která představuje dotaci krajského úřadu na mzdové prostředky
- vratku = 1.000,- Kč zaslanou zpět na účet krajského úřadu s následnou úpravou rozpočtu obce, která představuje
část nespotřebované dotace na volby prezidenta CR
- smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-124006981NB2
mezi Obcí Stráž nad Nisou a CEZ Distribuce pro p.č. 1107 v k.ú.
Stráž nad Nisou dle GP
1326-2388/2013
č.

- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP12-4003217/04 mezi Obcí Stráž nad Nisou a CEl Distribuce,
zastoupené firmou Bimont s r.o., Ceské mládeže 713/122, Liberec
pro p.č. 504 v k.ú. Stráž nad Nisou - Hakenova přípojka NN

Olomoucký rodák a europoslanec Edvard Kožušnřk se rozhodl v létě, kdy Evropský parlament nezasedá, běžet přes
1300 kilometrů napříč celou Českou republiku a na více než
300 zastávkách se setkávat s občany. V rámci běhu tak
navštívil v srpnu Stráž nad Nisou.
"Protože coby europoslanec se po celý rok věnuji práci v
Bruselu a ve Strasburku, nezbývá mi moc času na potkávání se s občany doma. Rozhodnul jsem se proto období letních prázdnin věnovat setkávání s lidmi v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku", popsal Kožušnřk důvody své cesty
přes Českou republiku.

- na základě potvrzení o získání Zlaté medaile MUDr. Jana
Janského za celkem 40 odběrů krve panu Ing. Janu Dvořákovi,
Stráž nad Nisou, finanční dar ve výši =5.000,- Kč. Zároveň tímto
vyslovuje poděkování za hluboce lidský postoj, kterým nezištně
přispěl k záchraně zdraví a života svých spoluobčanů
a za projev
humánního vztahu ke spoluobčanům
- vyhlášení prodeje p.č, 1272 (43m2) - zastavěná
dvoří se stavbou č.p, 182 v k.ú. Stráž nad Nisou

plocha a ná-

vyhlášení prodeje p.č. 288 (456 m2) - ostatní plocha v k.ú. Stráž
nad Nisou
finanční dar obci Mlékovice
skytnutý na účet obce

ve výši =30.000,- (třicettisíc) Kč po-

- zapojení obce do E-aukce - Projekt město občanům
září 2013

- termín

nabídku firmy Cautum, s r.o. ohledně montáže regulátoru stabilizace a inteligentního řízení el. proudu za účelem úspor 13-32%
elektrické energie prozatím 1x veřejné osvětlení a tx základní
škola - školní jídelna
- příspěvek pro p. Mirku Sebkovou - vedoucí
městský tanečně výtvarný tábor pro děti

=5.000,-

Kč na pří-

Aktuálně:
proběhla oprava Obecního domu s podřezávkou, zateplením
a fasádou. Uvnitř domu za vstupními
dveřmi vznikla nová sociální zařízení pro muže a ženy využívající hřiště
ve školním areálu bylo vybudováno
malé hřiště s brankami a umělým povrchem,
rozběhovou
dráhou a doskočištěm,
na hřišti školní družiny vznikla také zpevněná plocha

Do Stráže nad Nisou běžící poslanec dorazil v úterý 20. 8. Ve
Stráži ho uvítal starosta Karel Jšschke a společně si prohlédli
rnlstní kostel. Pro Kožušníka to byl návrat, jelikož letos v květnu měl ve Stráži přednášku a besedu se žáky základní školy.
Kožušník svým během propaguje jak zdravý životní styl, tak
i krásy České republiky. "V neposlední řadě bych běh rád

využil na podporu Terezky Zoubkové z Pardubic, která má
dětskou mozkovou obrnu a ke své léčbě potřebuje speciální zdravotní zvedák. Nejen že bych chtěl poukázat na souvislosti, které nese život s touto nernocř, ale také bych rád
pomohl se shromážděním finančních prostředků na pořízení potřebné zdravotní pomůcky. Proto za každý uběhnutý
kilometr věnuji na pořřzení zvedáku 50 Kč a budu rád, když
v této pomoci budu následován a budu vděčný za každou
korunu, kterou lidé rodině Zoubkových za trmto účelem věnují", apeloval Kožušnfk.
Informace o běhu naleznete zde:
http://www.facebook.com/kozusnik.eu.
Edvard Kožušník je poslancem Evropského parlamentu,
kde je členem parlamentního Výboru pro vnitřnř trh a ochranu spotřebitelů. Je jedním ze zakladatelů think-tanku
eStat.cz - Efektivní stát, občanské sdružení Michala
Tošovského, které se věnuje problematice byrokracie.
přivítání p. starosty

Kateřina

Nikola

Nela

Významná životní jubilea ve třetím čtvrtletí letošního
roku, oslavili tito naši spoluobčané:
Pan Kudláček Josef
Pan Mlateček Jaroslav
Paní Dimlová Emilia
Paní Šeřlová Věra
Paní OberdOrferová Marie
Paní Vargová Helena
Paní Kuželová Zdeňka
Paní Šmahelová Vlasta
Paní Brindzáková Zuzana
Pan Brindzák Michal
Paní Kolářova Kristina
Paní Janáková Helena
Paní Pospřšilová Helga
Paní Urešová Alena

92
91
89
89
88
88
88
86
82
82
82
81
80
80

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

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

V obřadní síni naší "radnice" se 25. května konalo vítání
nových občánků Stráže nad Nisou. Nové občánky slavnostně přivítal pan starosta a tradičně jim přišly zazpívat
děti z mateřské školy. Novými občánky Stráže jsou:
Kateřina Holinová, Nikola Novotná, Nela Wieserová,
Eduard Kinský,Miroslav Herčfk.

----

•
Eduard

Miroslav

Všem dětem přejeme zdraví, štěstí a jejich rodičům, aby
jim jejich ratolesti způsobovali jen samou radost.

Je začátek nového školního roku, a my už můžeme jenom
vzpomínat na to, co bylo přesně před rokem. V zárí jsme
přivítali 29 natěšených prvňáků, kteří se seznámili se svou
třídní učitelkou Mgr. Šárkou Nováčkovou. Pracovala s nimi
velmi svědomitě, věnovala se jim i mimo vyučování. Pani učitelka je i zkušenou a zručnou lektorkou keramiky. Výrobky,
které se žáky vyrobila, zdobí mnohé strážské domácnosti.
V uplynulém školním roce se nastartovala spolupráce školy s rodiči a s širší veřejností. Bylo dojemné sledovat činnost
rodičů nebo prarodičů s dětmi při tvorbě podzimních, vánočních i.velikonočních dekorací a prezentů. Dětem svítila
očka, byly spokojené, protože si jejich máma nebo táta našli čas na akce

.Podzimní, adventní a velikonoční dflničky". Práce pedagogů byla odměněna velkou účastí žáků a jejich rodinných příslušníků, kterým děkujeme za příspěvek na výtvarné pomůcky a materiál. Tvořivé dflny v jednotlivých ročních obdobích budou pokračovat a nadále se budeme snažit upevňovat vztah školy s žáky, jejich rodiči a prarodiči.
Hudební nadání našich žáků a vánoční atmosféru jsme si
společně vychutnali na tradičním zpívání v kostele sv.
Kateřiny. Připravily ho magistry Š. Vozková, L. Janoušková,
Š. Nováčková a J. Řezáčová ve spolupráci s panem starostou Mgr. K. Jaschkern.
Láci
školy vynikli
i ve sportovních
.soutěžfch.
Reprezentovali školu i mimo hranice obce, mnohokrát úspěšně. Chlapecké týmy 2. stupně obsadily 2. místo ve florbalu na Orion capu a 3. místo v turnaji škol v basketbalu. L.
Havelková, Z. Zelenková, K. Široká (1. tř.), B. Šlechtová, M.
Netušil (2. tř.), J. Adamec, Š. Skalický (3. tř.), Š. Koutníková
a M. Nagy (4. tř.) postoupili do krajského kola Olympiády
dětí a mládeže, kde se na 3. místě v kategorii chlapců 4. třídy umístil sportovec M. Nagy.
Ve vědomostních soutěžích bodovali zase jiní žáci. Mezi
úspěšné řešitelé okresního kola Pythagoriády
patři R.
Slouka, M. Shonová (6. tř.), Z. Topinková a M. Linková (5.
tř.), která rovněž bodovala v Matematické olympiádě, kde
obsadila 6. místo. L. Hauznerová získala čestné uznání za
svůj výkon v okresním kole Přehlídky v dětské recitaci.
Za výkony žáků můžeme poděkovat jednak přirozenému
talentu žáků, ale také učitelům, kteří je podporují, vzdělávají a vychovávají. Práce se jim daří lépe, když přiloží ruce k
dílu i rodiče. Konzultačních hodin dle rozpisu, který byl zveřejněn i na internetových stránkách, využívalo v průběhu roku stále více zákonných zástupců. Informovali se o studijních výsledcích, ale řešili i výchovné problémy svých ratolestí. Podařilo se tak podchytit i pár problémových nebo neprospívajících jedinců. Při práci s dětmi se speciálními poruchami učení využívala nové, moderní metody hlavně výc~ovná poradkyně M. Kodatová.

V samotném závěru školního roku byla vyhodnocena soutěž o LOGO školy, která byla vyhlášena ředitelstvím školy.
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ZS a MS Stráž nad Nisou
V soutěži se sešlo přes 100 grafických návrhů, z nichž některé nesplňovaly stanovené náležitosti. Do užšího kola se
dostalo celkem 10 návrhů, z nichž porota složená ze zástupců žáků každé třídy, zástupců pedagogů a zástupce Školské
rady, vybralo vítězné logo školy. Vítězkou se stala Anežka
Urbánková ze 6. třídy. Logo školy se již od září objeví na žákovských knížkách a na všech dokumentech školy.
Za úspěšný školní rok 2012/2013 musím poděkovat svým
zástupkyním Mgr. Š. Vozkové a Bc. D. Šimkové, všem pedagogickým i provozním zaměstnancům, Školské radě a
samozřejmě členům obecního zastupitelstva. Těším se na
další týmovou spolupráci s Vámi.
Mgr. Sabina Jonášová

Finanční prostředky na věcné odměny pro žáky, kteří dosáhli výborných studijních výsledků, reprezentovali školu nebo svědomitě pracovali, jsme získali sběrem papírů a PET
láhví, který zajišťuje koordinátorka environmentální výchovy
Mgr. M. Bestová a náš pan školnfk J. Bošek.
Školní rok je za námi, ale noví prvňáčci už pro nás nejsou velkou neznámou. Paní zástupkyně Mgr. Š. Vozková připravila
projekt .Předškolák".
Díky podpoře všech pedagogů 1.
stupně poznali předškoláci prostory školy, vyzkoušeli si řízenou činnost v lavicích, ale také si užili legraci a zábavu v podobě odpoledne spojeného s opékáním buřtů a soutěžemi.
Dění ve škole bylo i bude možné sledovat prostřednictvím
nového školního čtvrtletnfku .Strážžáček",
což neznamená
nic jiného než žáček ze Stráže. Redakci časopisu tvoří Mgr.
J. Trčálková, Mgr. Š. Nováčková a samozřejmě naší žáci. A
kam dále pro informace o škole? No přece na internetové
stránky www.skola-straz.cz.
které Mgr. Š. Vozková za spoluúčasti odborné firmy inovovala, zmodernizovala a neustále aktualizuje. Několikrát zodpovídali otázky týkající se školy i aktivní členové Školské rady. Zasedali jednou za měsíc
za účasti vedení, informovali se o dění ve škole a podfleli se
na jejím rozvoji. Komunikace s nimi a zřizovatelem je na velmi dobré a kvalitní úrovni. Všechno se řeší s ohledem na potřeby žáků a ke spokojenosti všech stran.

Čižiková, ředitelka školy

Většina lidí, přijde-Ii do neznámé obce a chce si o ní udělat úsudek, vybere si k tomu pohled na místní školní
budovu. Dělá dobře, protože údržba školní budovy říká
hodně o kulturní úrovni obyvatel obce. Použijeme-Ii toto
měřítko pro Stráž nad Nisou, můžeme být pyšni, víme-Ii
že stará nevysoká budova nalevo od kostela s popisným
čřslern 29, je nejstarší školní budovou na Liberecku a má
stále původní podobu. Založena byla v roce 1615, tedy
ještě před bitvou na Bílé hoře. Byla to škola se šesti třldami a sloužila dětem ve Starém a Novém Habendorfu,
Svárově a části Starých Pavlovic. Narůstajřcf počet žactva si postupně vynucoval konat školní výuku i v jiných
budovách.
Velkým pokrokem byla výstavba nové školní budovy v
centru obce v roce 1884. Velkou zásluhu o to měl místní
pekař Ferdinand Schwarz ve funkci zástupce starosty.
Ten už v osmnácti letech prošel světem, po návratu se
podílel na založení čtenářského
kroužku Bildungstufe
(Vzdělanost),
stal se jeho předsedou.
Tento spolek byl
vzorem pro zakládání dalších. Schwarz patřil mezi spoluzakladatele
rakouské (1874) i české (1878) sociální
demokracie.
Brzy se ukázalo, že ani tato nová německá obecná škola nestačí pobrat všechno žactvo do 14 let. Proto se začalo uvažovat o postavení ještě jedné budovy naproti
prvnf. To se ukázalo zbytečné, když poslední tři ročníky
pobraly školy liberecké, tvorbou druhého stupně. První
stupeň zůstal ve Stráži až do roku 1953.
.
Nelze pominout skutečnost, že ještě v čase první repubIlky: v roce 1936 se podařilo přes odpor henleinovců

založit v tehdejší budově českou školu, pro české i ně- .
které německe děti ze Starého Habendorfu, Svárova,
Starých Pavlovic, Schčnbornu (Krásné Studánky) a
Mníšku. Řídícím učitelem byl Karel Kyovský, pomáhal
Alois Gottler z české školy v Horním Hůžodolu, ručním
pracem vyučovala učitelka z Chrastavy a náboženství u
čitelka liberecká. Škola trvala jen dva roky a byla podpírána místním odborem Národní jednoty severočeské.
Hrobařem této školy byl osudný mnichovský diktát z roku 1938.
Teprve po osvobození ČSR z násilného područí v roce
1945 bylo možné národnostní výměnou obyvatelstva pohraničních oblastí zřídit ve Starém Habendorfu vpravdě
českou obecnou školu dnem 1. září. Protože se nenašel
pro německý název obce vhodný český překlad, byl občany jednoznačně zvolen český název Stráž nad Nisou,
s platností od 1. září 1946. Autorem návrhu byl první
předseda MNV František Voda, synovec generála
Ludvíka Svobody.
Každý ví, že mluvíme-Ii o škole, není to jeno vhodné budově. Dobrou školu tvoří především lidé, vedení, učitelé
a zaměstnanci školy. Prvními byli od roku 1945 řídící učitel Jindřich Černý a jeho manželka Marie. K nim přibyla brzy svobodná učitelka Libuše Tůmová, později provdaná jako Zvolánková, pak rovněž svobodná učitelka
Ivana MUllerová, později provdaná Zajícová. V prvních
poválečných letech přicházelo do Stráže nad Nisou četně Slováků, zejména východňárů, za prací v textilních
fabrikách, jichž tu bylo i se Svárovem osm. Počet
slovenských obyvatel dosáhl tří stovek, jejich děti, pokud
je tady někteří měli, se časem počeštily. Dočasně vegetovala ve Stráži i Matice slovenská.
Mimořádnou událostí strážského školství bylo rozšíření o
druhý stupeň v roce 1954.
Tato změna si vyžádala posílení učitelského sboru o odborné učitele. Ředitelem byl ustanoven příchozí Jaroslav
Srb, jeho zástupcem Václav Lukáš a další učitelé,
Miroslav Hajduk, Bohumil Nádhera a Jaroslav Dolana. S
některými přibyly i jejich manželky pro první stupeň.
Pokud jméno z nových učitelů chybf, není to úmyslem,
ale dlouhým odstupem času pro mou paměť.

Nejšfře se do paměti občanů Stráže zapsal z jmenovaných zkušený učitel Václav Lukáš. Nejvíce naplňoval
představu vesnického učitele. Místem jeho narození byl
Jičfn. Je zajímavé, že své narozeniny i svátek slavil v jednom dnu 28. 9. 1920. Své dětství i mladost prožíval téměř stejně jako republika. Celé školní vzdělání nabyl v
době, kdy na všech školních typech působilo množství
učitelů z řad ruských, italských a francouzských legionářů. Jejich výchovná působnost byla mimořádná, jejich
vlastenectví bylo mfřeno na aktivní práci pro zvyšování
materiální a kulturní úrovně národa. Zažil jsem tuto výchovu stejně po dobu 8 let.
Učitelskou kvalifikaci získal Václav Lukáš v jičínském učitelském ústavu, doplňoval ji samostudiem, živým kontaktem s veřejností a naplňováním osobních zájmů. Do
Stráže nad Nisou se přesunul v roce 1954 se svou manželkou a učitelskou kolegyní Květou.
Z jejich manželství se jim narodil syn David, který po vysokoškolském studiu byl následně jmenován profesorem
a vešel veřejnosti ve známost jako v pořadí sedmý rektor
Technické univerzity v Liberci.
Od příchodu do naší obce stál Václav Lukáš celá tři desetiletí až do své smrti v roce 1985 v čele všeho kulturního dění jako předseda Osvěty, ať to byly akce MNV,
společenskych organizací i jednotlivců. Zvlášť je třeba
jmenovat jeho podíl na činnosti divadelního spolku Alois
Jirásek, akce přizvávaných kulturních producentů do nezapomenutelného velkého sálu Zlaté koruny a množství
akcí pro děti a mládež. Při tom všem za to nečekal a nežádal žádné odměny ani funkční zvýhodňování v obci.
Zbývá už jen dodat, že plodný život Václava Lukáše
skončil 9. ledna 1985 v jeho 65 letech.
Naši vzpomínku a vděčnost si určitě bohatě zaslouží.
Mgr. Jaroslav Bláha

Tak se obyvatelé Studánecké, Hejnické a Kateřinské ulice
dočkali. Ve čtvrtek 8. srpna byla po dlouhé době zprovozněna nová komunikace mezi Svárovem a Krásnou
Studánkou. Výstavba 4 300 metrů dlouhého úseku trvala
celé čtyři roky a 4 měsíce. Odklonění dopravy z centra obce jistě přispěje i k větší bezpečnosti na Studánecké ulici.
Je sice škoda, že rekreační oblast Bělidla je protnuta novou komunikací, ale jiné lepší řešení se pravděpodobně
nenašlo.
Komunikace má myslím jeden primát v tom, že během jejf výstavby se vystřídalo ve vládě 7 ministrů dopravy. To mi
vychází 614 metrů na jednoho ministra.
Pro porovnání tempa výstavby jsem si vybral výstavbu železniční trati mezi Žitavou a Libercem. Ta trvala také čtyři
roky a 2 měsíce. Stavba byla započata 2. 10. 1855 a byla
dána do provozu 1. prosince 1859. Maličký rozdíl mezi těmito stavbami je ten, že železnice měří 26, 7 km a zmíněná komunikace jen 4,3 km. Když porovnám, jakou stavební techniku mají k dispozici stavbaři v dnešní době, a co
měli k dispozici v polovině devatenáctého století, tak mi
stále vrtá v hlavě: Jak to ti naši dědkové dělali?
I. Zajíc

Sobota 28. září
Od 8:00 do16:00 hod
Na obvyklých stanovištích
Uzávěrka přlštího čfsla strážskěho občasnfku bude 22.11.2013. Příspěvky prosfm odevzdejte do tohoto termfnu na Obecnf úřad nebo v Trafice.
a-mail: zajlc-obcasnlk@saznam.cz, NAJDETE NÁS NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH - www.straznnls.cz
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Li berecký kraj, Regionální agrární rada Li bereckého kraje
Územní rada územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Li herec
Territorialverband Zittau der Kleingártner e.V.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Stráž nad Nisou

Cls

Vás srdečně zvou, na

15. ročník "Regionální výstavy ovoce a zeleniny"
který se koná ve dnech 23. - 27.října 2013
v Obecním domě ve Stráži nad Nisou
středa až sobota od 10,00 do 17,00 hodin
neděle od 10,00 do 13,00 hodin
Záštitu nad výstavou převzali, pan J osefJ adrný, náměstek hejtmana Libereckého kraje, pověřený vedením resortu životního prostředí
azemědělství a pan Mgr: Karel Jáschke, starosta Stráže nad Nisou.
Představeny budou odrůdy jabloní a hrušní, pěstovanýchzejménav
oblasti Libereckého kr~e.
Výstava bude SM ena s prodq em konzumníchjablek a možností ogednávek ovocných dřevin a růží.
Pro zahrádkáře bude k dispozici odborná poradna,
V rámci výstavy bude uskutečněn "TEsrZNALOSTÍ"
pro dě1i a mládež, zeznalos1i semen našich plodin, kdejako odměna bude
vl astnoručně ozdobený perníček.
Vstupné dobrovolné

