NOVINY MĚSTA KAMENICKÝ ŠENOV

Č E RV E N E C - SR P E N 2 0 1 8 | Č Í SL O 7 - 8 | 1 0 Kč

ŠENOVSKÉ LISTY
INFORMACE Z RADNICE | NAPSALI NÁM | ŠKOLSTVÍ | ZPRÁVY Z MUZEA | HISTORIE NAŠEHO MĚSTA
Putovní
dieZ Kinder
NAŠE OKOLÍ - MÍSTA, KTERÁ POHLADÍ
| KULTURAAusstellung
A SPOLEČNOST | für
ZPRÁVY
KNIHOVNY | ŠENOVSKÝ SPORT

výstava
über den König Karl IV.,
pro děti
über die Stadt
o Karlu
Kamenický Šenov
Vážení spoluobčané a přátelé, milé děti, holky
a kluci.IV.,
Nastává doba letních prázdnin,
která je časem odpočinku
a dobrodružství, nových
o Kamenickém
Šenověa pohody,
undnezapomenutelných
über die Burgzážitků
Oybin
přátelství a letních dovolených. Načerpejte mnoho nových sil, životního a pracovního optimismu.
o hradu
Oybin mnoho
unter
seiner
Herrschaft
Z celého srdce Vám přeji příjemnéaprožití
letních prázdnin,
hezkých
a prosluněných
dní a chvil s rodinou, přáteli

SLOVO STAROSTY

a kamarády.

„Byl „Es war
jednou einmal
jeden král ein König
Karel
IV.“ VÝSTAVY
Karl IV.“
VERNISÁŽ

„BYL JEDNOU JEDEN KRÁL, KRÁL KAREL IV.“
Výtvarné
práce dětí
z mateřských školek

V době před 666 lety vládl v Kamenickém Šenově stejně jako na nedalekém Oybině hodný král Karel IV.. Jak to v té době
na vesnici chodilo, jak a proč se stavěl klášter
v Oybině a jaký vůbec byl a jak vypadal král
Karel? To se dozvěděly děti z mateřských
školek ze Šenova a z Luckendorfu na vernisáži výstavy „Byl jednou jeden král Karel
IV.“ v naší městské knihovně ve čtvrtek 24.
května.
24.5. - 25.8.2018
Děti se na putovní výstavě podílely svými
obrázky, odměnou jim pak byl výletní den
městská knihovna
s rytířskou a hradní tématikou. DopoledKamenický Šenov
ne vyzvedl děti autobus v Oybině a v Še1.9. - 30.9.2018
nově a odvezl je na skalní hrad Sloup, kde
infocentrum
jim páni průvodci řekli něco o hradu a jeho
Oybin
tajemstvích. Děti po malé svačince pak už
samy mohly prozkoumat všechna jeho zákoutí a dokonci si i zazpívaly v hradní kapli.
Vernisáž
Na oběd byly děti v šenovské školní
jídelně, výstavy proběhne
ve
čtvrtek
24. května od 12:30
kde jim paní kuchařky přichystaly česko-německé menu (brambory s masem a zelímvx městské knihovně
svíčková s knedlíkem) a podle četných pří- Kamenický Šenov
davků všem chutnalo. Na závěr dne se děti
ještě zúčastnily slavnostní vernisáže s rautem, tam je potěšily nejen výborné kremrole
a dortíčky, ale i to, že viděly vystavené své
výtvory. Spokojené a v plném počtu se pak

Zábavné úkoly

děti i paní učitelky rozjely do svých domovů.
Bildkünstlerische
I Vy můžete navštívit v městské knihovně
jednou jeden král Karel IV.“,
Arbeiten výstavu
der „Byl
Kinder
která zde bude k vidění až do konce srpna,
von Kindergärten
kdy se bude přesouvat na infocentrum v Oybině. Výstava je určena především dětem,

které po úspěšném splnění královských úkoLustige Aufgaben

lů budou odměněny čokoládičkou.
Pokud máte rádi středověk a rytíře, tak se
můžete těšit na středověké městské slavnosti
24.5. – 25.8.2018
Středověká Panská skála, které se uskuteční
Stadtbibliothekv sobotu 25. srpna 2018 od 13 hodin na parkovišti u Panské skály. Vystoupí zde kejklíři,
Kamenický Šenov
tanečníci, sokolníci a ke zhlédnutí bude i do1.9. – 30.9.2018
Touristisches bová módní přehlídka. Na louce před Panskou skálou bude umístěn dobový tábor, kde
Informationszentrum Oybin
si budou moci návštěvníci akce prohlédnout
každodenní středověký život včetně vaření atd. a proběhne zde i ukázka středověké
Eine feierliche Eröffnung
der Ausstellung
bitvy a dobývání
opevnění. Ze zadní strany
verläuft am Donnerstag
den
24.
Mai 2018
Panské skály bude
probíhat
středověký ryduelantů i družstev z celé ČR
ab 12:30 Uhr intířský
der turnaj
Stadtbibliothek
a Německa. Budete si moci něco zakoupit
Kamenický Šenov
na řemeslném jarmarku a k dispozici bude
i středověká krčma.
Všichni jste srdečně zváni.
Klára Machová
vedoucí kultury

Akce je součástí projektu ERN-0602-CZ-21.11.2017 „Za středověkem k sousedům“ podpořeného Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika –
svobodný stát Sasko 2014-2020
v rámci
Fondu
malých
projektů
Euroregionu
Nisa. podpořeného
Akce je
součástí
projektu
„Za
středověkem
k sousedům“
Die Veranstaltung ist Bestandteil des Projekts „Jenseits des Mittelalters zu Nachbarn“,

Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

wzwProgramu
w . k a mspolupráce
e n i c k y -mezi
s e nČeskou
o v . c republikou
z
a Svobodným státem Sasko 20142020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.“

das von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
1
aus dem Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik
2014-2020 im Rahmen der Kleinprojektefonds der Euroregion Neiße gefördert wird.
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Návrh textu článku pro média:

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 6 456,39 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory vody *
312,00 m3

61,79 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 66,01 t

Úspory ropy **
2 691,29 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 14,07 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
3,41 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
4 187 SPRCHOVÁNÍCH.

**

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu
prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 6 456,39 kilogramů starých spotřebičů

Kamenický Šenov

Úspory elektrické
energie

ŠENOVSKÉ LISTY

ÚSPORA TAKOVÉHO

MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
39 577 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s
obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vyřadili 6 456,39 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme
uspořili 61,79 MWh elektřiny, 2 691,29 litrů ropy, 312,00 m3 vody a 3,41 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 14,07 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o
66,01 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více
než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný
dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené
kontejnery na drobné elektro. Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít nejbližší
sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do
nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou
prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

2

www.kamenicky -senov.cz

ŠENOVSKÉ LISTY

INFORMACE Z RADNICE

ČERVENEC-SRPEN 2018

Město Kamenický Šenov
00260622

174,579 tun
4 764 202 MJ

ELEKTROWIN LONI PŘEKROČIL KVÓTU NA SBĚR
A RECYKLACI VYSLOUŽILÝCH SPOTŘEBIČŮ
Nad rámec požadavků vycházejících
z platné evropské směrnice splnil v roce
2017 kvótu pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů kolektivní systém
ELEKTROWIN. Podle platné metodiky
výpočtu, která vychází z průměrného ročního množství nového elektra uvedeného
na trh za předchozí tři kalendářní roky,
dosáhl míry zpětného odběru ve výši
45,19 %. Požadováno je 40 %.
Vyjádřeno hmotností vysbíraných a zrecyklovaných spotřebičů se jedná celkem
o 39 554,05 tuny vysloužilého elektra.
Největší podíl - 18 326,264 tuny – připadá
na velké domácí spotřebiče. Další velkou
část - 15 710,919 tuny – tvoří chlazení,
5 502,283 t se na výsledku podílely malé
spotřebiče. Zbytek byly televize, monitory a světelné zdroje.
Podle požadavků zákona o odpadech
měl ELEKTROWIN v loňském roce zřízené místo zpětného odběru v každé obci
s počtem obyvatel větším než 2000.
Smluvních obcí bylo 1429 s 1522 sběrnými dvory. Formou mobilního sběru
zajišťovalo likvidaci elektroodpadu 3406
obcí, ELEKTROWIN rozmístil také 800
stacionárních kontejnerů. Sbírat a recywww.kamenicky -senov.cz

klovat pomáhalo 2451 prodejců a servisů,
1431 hasičských sborů, 3604 škol, pomáhaly i dopravní podniky nebo Vězeňská
služba.
Celkem měli lidé v roce 2017 možnost
předat ELEKTROWINu staré spotřebiče
prostřednictvím 13 925 sběrných míst. To
znamená pokrytí 10 256 455 obyvatel České republiky. Celkově nás bylo podle statis-

tik k 31. prosinci loňského roku 10 610 055.
Průměrně tedy každý z nás odevzdal
loni prostřednictvím ELEKTROWINu zhruba 3,7 kilogramu vysloužilého elektra. V různých krajích byli ale
lidé různě aktivní. Měřeno množstvím
odevzdaných spotřebičů na obyvatele
zvítězil Královéhradecký kraj se 4,85,
naopak Praha se 2,98 kg žebříček uzavírá.
Zpětný odběr a oddělený sběr v krajích dle výtěžnosti na obyvatele v kg v roce 2017
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x všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského
průkazu s čipem),
x občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit
i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního
kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,
x aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele
a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
x dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná
výměna dokladů),
x občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány
pouze z důvodu voleb,
x lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat
občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech
do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
x občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou
působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo
vnitra,
x občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,
x převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze
u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského
povstání“).
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Vydání
y
občanského průkazu
p
v pracovních
p
dnech
hd
do
o2
24
4h
hodin
odin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra
Vydání
y
občanského průkazu
p
ud
do
o5p
pracovních
racovních d
dnů
nů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
- u Ministerstva vnitra
Vydání
y
občanského průkazu
p
ud
do
o3
30
0 dnů
dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22)
(nelze žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
- u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti
za správní poplatek 100 Kč
(nelze přebírat u Ministerstva vnitra)
Správní
p
poplatky
p p
y za vydání
y
občanského průkazu
p
up
pro
ro o
občana
bčana mladšího
mladšího 15
15 let
let
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.
Správní
p
poplatky
p p
y za vydání
y
občanského průkazu
p
up
pro
ro o
občana
bčana staršího
staršího 15
15 let
let ve
ve zkrácené
zkrácené lhůtě
lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.
KDE
K
DE s
se
e platí
platí správní
správní p
poplatek
oplatek zza
av
vydání
ydání občanského
občanského průkazu
průkazu ve
ve zkrácené
zkrácené lhůtě:
lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek
při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“),
vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

Občané starší 15 let

MV
ORP
500

Občané mladší 15 let

Vydání do 24 hodin
v pracovních dnech

Vydání do 5 pracovních dnů

MV = 1.000 Kč

MV

MV = 500 Kč

MV = 500 + 500 Kč

ORP

MV = 250 + 250 Kč

ORP

ORP = 500 Kč

500

= 1.000 Kč

250

250

= 500 Kč

MV

MV = 500 Kč

MV

MV = 300 Kč

ORP

MV = 250 + 250 Kč

ORP

MV = 200 + 100 Kč

ORP

ORP = 300 Kč

250

250

= 500 Kč

200

100

= 300 Kč

OSČ MV 30. 4. 2018
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Vydávání cestovních pasů ve
zkrácených lhůtách
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují
urychleně vycestovat do zahraničí.
Podání žžádosti
ádosti
Podání
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
x v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
x do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
x u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),
x v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),
x u Ministerstva vnitra.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
Převzetí
P
řevzetí cestovního
cestovního p
pasu
as u
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu
obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho
vydání.
Správní
S
právní poplatky
poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu,
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku
při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.
Přehled
P
řehled správních
správních poplatků
poplatků zza
a vydání
vydání cestovního
cestovního pasu
pasu ve
ve zkrácených
zkrácených lhůtách
lhůtách
Vydání do 24 hodin v pracovních
dnech

Občané starší 15 let

MV

MV = 6.000 Kč

MV

MV = 3.000 Kč

ORP

MV = 4.000 + 2.000 Kč

ORP

MV = 2.000 + 1.000 Kč

ORP

ORP = 3.000 Kč

4.000

Občané mladší 15 let

Vydání do 5 pracovních dnů

2.000 = 6.000 Kč

2.000

1.000 = 3.000 Kč

MV

MV = 2.000 Kč

MV

MV = 1.000 Kč

ORP

MV = 1.500 + 500 Kč

ORP

MV = 500 + 500 Kč

ORP

ORP = 1.000 Kč

1.500

500

= 2.000 Kč

500

500

= 1.000 Kč

OSČ MV 30. 4. 2018
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MĚSTSKÁ POLICIE KAMENICKÝ ŠENOV
Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
V měsíci květnu 2018 bylo na služebnu
Městské policie v Kamenickém Šenově hlá- » 16. května
šeno celkem 18 oznámení, což je proti minulému měsíci, kdy bylo oznámeno celkem
33 případů, znatelný pokles.
Náhodně vybírám následující případy:
» 19. května
» 10. května oznámena dopravní nehoda
motorového vozidla s motocyklem na Práchni. Nehoda byla
se zraněním motocyklisty, za- » 22. května

sahoval vrtulník.
oznámeno volné pobíhání psa
na sídlišti Pískovec. Pes odchycen. Jelikož nebyl zjištěn majitel,
pes odvezen do útulku Kozly.
o známen výskyt zraněného psa
na IC Prácheň. Zjištěn majitel
psa, který byl až z Mistrovic. Pes
předán a ošetřen.
z jištěno znečištění veřejného

prostranství. Řešeno ve správním řízení.
» 31. května oznámeno

nadměrné štěkání
psů. Věc řešena na místě domluvou.
Městská policie přeje všem čtenářům
krásné prožití prázdninových dnů. Mnoho
nevšedních zážitků, hezké počasí a těšíme
se další vzájemnou spolupráci.
Ing. Bc. Harry Knie, strážník MP

INFORMACE Z RADNICE

ČERVENEC-SRPEN 2018

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ NA NOVOBORSKU
PLATNÝCH OD NEDĚLE 10. ČERVNA 2018.

ZPRÁVY Z MUZEA

Nejvýznamnější změny spočívají v zavedení nových sezónních spojů z Nového Boru přes Jablonné do Petrovic (linky 500 471
a 540 272) a z Nového Boru na Polevsko (linka 500 481). Mimo to dochází jen k několika drobným úpravám.

LENFEST 2018 / 14. 7. OD 11 DO 19 HODIN

3. ROČNÍK FESTIVALU LNU, JEHO ZPRACOVÁNÍ A DESIGNU

Ve sklářském muzeu se uskuteční prázd- se bude pohádka „Jak krtek ke kalhotkám
ninová akce, která představí len v mnoha přišel“ a na závěr dne zahraje a zazpívá výpodobách. Setkáte se s textilní výrobou jimečná harmonikářka Jana Vébrová.
a hračkami, ručním papírem, mýdly,
Těšíme se na setkání s vámi!
šperky nebo interiérovým designem. TéSklářské muzeum a JEN LEN ateliér
matické bude také občerstvení se lněným
Podrobnosti sledujte
olejem a lněnými semínky. Dětem i dona www.muzeumskla.cz a události
spělým nabídneme tvůrčí dílny, promítat
na Facebooku (Lenfest 2018).
www.kamenicky -senov.cz
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PŘEDSTAVUJEME ZAMĚSTNANCE VAŠEHO ÚŘADU

a pokračujeme přízemím... TEREZA SMUTNÁ – kancelář správního odboru
Kdy jste nastoupila na náš městský
úřad a jaká je zde Vaše funkce a náplň
práce?
Na městský úřad v Kamenickém Šenově
jsem nastoupila koncem roku 2015 jako
referentka správního odboru. Pokud zavítáte na správní odbor, tak si u mě můžete
vyřídit přihlášení k trvalému pobytu, popřípadě podat žádost o zrušení trvalého
pobytu, matriční záležitosti, ověřit podpis
či listinu, požádat o výpis z informačního
systému a czechpointu, požádat o pronájem hrobového místa a dále například
odevzdat ztráty a nálezy. Správní odbor také zajišťuje vyvěšování písemností
na úřední desku, funguje i jako podatel-

na, nebo například pořádá vítání občán- dy. V Kamenickém Šenově žiji s přítelem.
ků a zajišťuje průběh voleb. Náplň práce Přestěhovali jsme se sem před dvěma lety.
v rámci správního odboru je velice rozmanitá a našly by se i další činnosti, které
Co byste preferovala zlepšit v životě
náš odbor vykonává.
našeho města?
V Kamenickém Šenově jsem žila od naTrochu z Vašeho soukromí - záliby, rození do dvanácti let. Poté jsme se s rokoníčky, rodina?
dinou přestěhovali do České Kamenice.
Ráda cestuji do zahraničí a poznávám Když bych tyto dvě města měla porovnat,
kulturu, jídlo a památky jiných států. tak v Kamenickém Šenově mi chybí hlavTaké ráda čtu knihy od českých spisovate- ně nákupní možnosti a dále alespoň jedna
lů, chodím do kina a trávím čas s rodinou dobrá restaurace, kam by si člověk mohl
a přáteli. Mám dvě sestry a neteř, se kte- zajít o polední pauze na oběd. Z hledisrými moc ráda trávím volné dny. Doma ka kulturního dění oceňuji akce, které se
mám yorkšírského teriéra Denyho, s kte- ve městě konají. Určitě si zde každý najde
rým často chodím na procházky do příro- něco, co ho zaujme.

Gratulace k životnímu jubileu
Své významné životní jubileum v květnu oslavili:

Jarmila Štefáčková

Hana Hejtmanová

Jiří Panaš

Vladimír Fanta

Poděkování
Děkuji městskému úřadu za milý dárek a přání k mým
narozeninám.
Hejtmanová Hana

Děkuji městskému úřadu za dárek a milé přání k mým
narozeninám.
Panaš Jiří

Děkuji městskému úřadu za dárek a přání k mým narozeninám.
Štefáčková Jarmila

Potěšila mně návštěva dvou gratulantek pověřených Městským
úřadem, které mi přišly popřát v den mých 80. narozenin.
Zároveň děkuji své rodině a přátelům, kteří mně v hojném počtu
navštívili, zejména děvčatům ze cvičení. Děkuji za četná
blahopřání, věcné a květinové dary.
Jiřina Blossová

Děkuji městskému úřadu za pěkný dárek a přání k mým
narozeninám.
Fanta Vladimír

Chtěla bych poděkovat za krásný koncert v kostele 25. května.
Možná by šenováci měli vědět, jakého klavírního umělce máme v našem městě.

Marie Hovorková

Rády bychom touto cestou poděkovaly za pečlivý úklid, sekání trávy, zalévání kytiček a stromků kolem domů 907 – 908 na sídlišti Pískovec panu Pavlovi Ančicovi a panu Bohumilu Muchovi. S prací pak panu Muchovi pomáhá i jeho vnuk Ondřej, který je velmi šikovný
a také paní Renáta Juřenová, která sází květiny a tvoří záhonky.
Děkujeme za hezké prostředí!
ženy (seniorky) z domů 907 – 908
Tímto bych chtěl poděkovat klientům výchovného ústavu v Kamenickém Šenově za pomoc při rekonstrukci zeleně v okolí autobusové
zastávky Pískovec a za pomoc související s údržbou areálu koupaliště v dolním Kamenickém Šenově. Těšíme se na další spolupráci.
Michal Třešňák
Technické služby města Kamenický Šenov
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V pondělí 4. 6. 2018 začal pro letošní a literatura, dějiny výtvarného umění
maturanty velmi náročný týden, který a sklářské a strojírenské technologie.
započal obhajobou praktických maturitních prací před odbornou zkušební
komisí. Jejím předsedou byl v letošním
roce pan Mgr. Petr Horák z jablonecké
umělecké průmyslovky. Ústní obhajoby
proběhly pro všech 9 studentů našeho
závěrečného ročníku úspěšně. Jinak
tomu nebylo ani v úterý a středu, kdy
studenti předvedli před maturitní komisí své teoretické znalosti z předmětů
český jazyk a literatura, anglický jazyk

ŠKOLSTVÍ

LETOŠNÍ ÚSPĚŠNÍ MATURANTI

Předvedené výkony studentů u ústního
maturitního zkoušení byly ohodnoceny
komisí jako velmi dobré, některé dokonce jako výborné. Celý tento náročný týden, pro maturanty též poslední týden
jejich působení na naší škole, ukončilo
slavnostní předávání maturitního vysvědčení na Panské skále a v podvečer
pokračovalo ve sklářském muzeu zahájením výstavy praktických maturitních
prací, které zde budou pro veřejnost
k vidění až do začátku září 2018.
Mgr. Alena Lišková

TYTO DĚTI Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
ODCHÁZEJÍ 1. 9. 2018 DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Jsou to:
Lukáš Brejník, Lukáš Janda, Jan Doucha, Laura Durdoňová, Vanesa Poklopová, Radek Nutr, Jaroslav Mach,
Simona Majorová, Do Ha Ngan, Natali Setétová, Tereza Vörösová, Anna
Marie Piszczorová.
Už na ně čekají nové třídy s novými
kamarády. Určitě se na ně těší i nové
paní učitelky.
Všem těmto dětem přejeme mnoho
úspěchů a radostných zážitků v 1. třídách základních škol, kam odcházejí.
Za kolektiv pedagogů mateřské školy
Pískovec, Kamenický Šenov
– Liana Kypusová

PŘEDŠKOLÁČCI Z MŠ NÁMĚSTÍ MÍRU

náměstí Míru. S naší školkou se přišlo rozloučit 13 dětí – Adámek Janele,
Natálka Balážová, Martínek Svoboda,
Janeček Raiter, Vojtíšek Šoltys, Matyášek Janich, Terezka Korpová, Filípek
Koš, Matyášek Fojtík, Betynka Stará,
Lucinka Hájovská, Tomášek Amešný
a Péťa Pýcha.
Slavnostní chvíle rodičům, ale také
Ve čtvrtek 14. 6. se v přednáškovém pozvanému starostovi Bc. F. Kučerovi Všem tímto děkujeme a dětem přejeme
sále nad městskou knihovnou konalo a p. řediteli ZŠ Mgr. M. Karhanovi, děti hodně štěstí a úspěchů ve škole.
„pasování“ budoucích prvnáčků z MŠ zpestřily krátkým vystoupením.
Kolektiv MŠ náměstí Míru
www.kamenicky -senov.cz
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ZAHRADNÍ SLAVNOST VYŠLA NA JEDNIČKU
V pátek 15. června
v odpoledních hodinách uspořádala Základní škola
a Mateřská škola
na Práchni bohatý
program pro všechny příchozí. Po krátkém úvodu paní
ředitelky Terezy Jeřábkové následovala vystoupení školáků a dětí ze školky. Každé vystoupení bylo jedinečné
a oprávněně všichni sklidili velký potlesk. Tradiční loučení se školáky bylo
trochu smutné, ale jak řekla paní učitelka Pilná, naštěstí předškoláci přestupují do školy ve stejné budově, takže se
i nadále navzájem budou vídat. Velké
poděkování patří rodičům, kteří napekli spoustu dobrot pro občerstvení.
Děkujeme p. Gregorovi za celoodpolední obsluhu grilu. Poděkování patří
také Městu Kamenický Šenov za pomoc při zajištění akce a panu starostovi
F. Kučerovi a panu místostarostovi Z.
Jechovi za osobní účast na slavnosti.
Kol. učitelek MŠ ZŠ Prácheň

NAŠE ZDRAVÁ JÍDELNA

S blížícím se koncem školního roku
jsme si 6. 6. pro děti
připravili
ovocné
a zeleninové švédské
stoly. Děti tak mohly
ochutnat z více jak dvaceti druhů ovoce a zeleniny. Některé exotické druhy
děti viděly a jedly poprvé. Velký úspěch
u strávníků sklidil kumkvat, který je podobný pomeranči, ale má pouze 2-4 cm.
Součástí švédských stolů bylo patnáct
druhů sýrů, od čistých i ochucených termizovaných sýrů po kvalitní tvrdé sýry.
Lenka Slavíčková
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MEZINÁRODNÍ DEN SVĚTLA
Mezinárodní den světla, který připadl
na 16. května, byl vyhlášen během 39. zasedání Generální konference UNESCO v listopadu loňského roku. Cílem bylo zvýšit
povědomí o významu světla v oblasti vědy,
kultury, životního prostředí, o jeho dopadech na každodenní život, včetně takových
problémů, jako je např. světelné znečištění
apod. Světlo je také zajímavým a inspirativním tématem v oblasti vzdělávání. Sekretariát UNESCO v Paříži proto ve spolupráci s mnoha partnery z univerzitního prostředí
i nevládních organizací připravil celou řadu aktivit, do kterých se mohou zapojit i přidružené školy UNESCO. U nás v Kamenickém Šenově proběhl projektový den, kterého
se zúčastnili žáci prvního a druhého ročníku. Učitelé si připravili řadu zajímavých
přednášek a workshopů, jejímž společným
tématem bylo právě světlo a jeho vliv na náš
život. A protože jsme umělecká škola, nahlíželi jsme na něj především z pohledu výtvarného umění a zkoumali jeho vlastnosti,
které se dají využít v oboru tvorby svítidel,
který je u nás ve škole vyučován.
Mgr. Alena Lišková

PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ MLADÝCH VÝTVARNÍKŮ

Čeští a němečtí účastníci projektu „ŠKOLA A SKLO - Inkubátor na cestě do života“
se v letošním školním roce naposledy sešli
na území České republiky. Krásy Kamenickošenovska přijela obdivovat a zároveň
malovat skupina studentů z německého Reichenbachu, kteří jsou po 3 roky partnery
naší sklářské školy v tomto příhraničním
projektu. Cílem všech setkání je vzájemná
cizojazyčná komunikace, poznávání přírodních a kulturních památek a výměna
zkušeností ve výtvarném a sklářském oboru. Na konci května se naše škola stala pořadatelem třídenního výtvarného kurzu, kterého se zúčastnili naši studenti 1. ročníku
a žáci tamějšího gymnázia. Němečtí studenti si prohlédli naši sklářskou školu, v malířské, brusičské a rytecké dílně se pokoušeli
kombinovat malování s dalšími sklářskými
technikami, navštívili šenovskou sklárwww.kamenicky -senov.cz

nu „U Jílků“ a Lesní divadlo a Skalní hrad
ve Sloupu v Čechách. Nechyběl ani večerní
společný program české a německé skupiny.
Ani tropické teploty během dne neodradily
studenty od podvečerního posezení u ohně,
kde se všichni snažili o navázání komunikace v německém a anglickém jazyce. Letošní
projektové setkání všech účastníků bylo zakončeno ve Sklářském muzeu vyhodnocením výtvarné soutěže a vědomostní olympiády. Upomínkové ceny a diplomy předali
těm nejlepším zástupci MěÚ v Kamenickém
Šenově a ředitel naší školy, doc., MgA. Pavel Kopřiva PhD. Už nyní se naši nejmladší
studenti těší na další společná setkání, která
se uskuteční i v příštím školním roce v okolí příhraničního města Reichenbach a opět
u nás v Kamenickém Šenově a dalších městech naší republiky.
Mgr. Alena Lišková
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PARTNERSKÁ NÁVŠTĚVA Z RHEINBACHU
V KAMENICKÉM ŠENOVĚ JIŽ PODEVÁTÉ!
L e t o s
v červnu
uply nu lo
16 let od podpisu partnerské smlouvy s městem v Severním Porýní Vestfálsku. Od té
doby bez přerušení probíhají pravidelné vzájemné návštěvy obou měst. Jeden rok v Ně-

mecku, druhý u nás v Čechách. Za tolik let
samozřejmě vznikla mnohá osobní přátelství. Je krásné pozorovat vřelá přivítání při
příjezdu. Pokaždé se snažíme získat i nové
zájemce. Podařilo se to i tentokrát. Na obou
stranách byly vidět nové tváře. Za německou
skupinu jsme mohli poprvé přivítat městského archiváře Dietmara Pertze. Novinářku
Gerdu Saxler Schmidt motivovala k návštěvě
neteř, která zde byla pomáhat v roce 2016 při
brigádě na starém hřbitově. Opět jsme rádi

přivítali paní Ruth Fabritius, ředitelku Sklářského muzea, která si udělala čas v době, kdy
se rheinbašské muzeum připravuje na velkolepé oslavy 70. výročí založení, stejně tak
jako státní odborná škola sklářská tamtéž.
Letošním tématem návštěvy byl Mezinárodní hudební festival v České Kamenici a spojení Kamenického Šenova s naším
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hlavním městem. Společný program jsme
zahájili ve středu ve Strahovském klášteře,
podařilo se nám podívat se i do baziliky,
kde jsou uloženy ostatky sv. Norberta, zakladatele premonstrátského řádu. Už zde
jsme se mohli přesvědčit o propojení našich
regionů. První řádoví bratři přišli na Strahov z kláštera ve Steinfeldu, který je vzdálen
od Rheinbachu pouhých 40 km. V restauraci
klášterního pivovaru jsme se setkali s paní
Soňou Dederovou z Českoněmeckého fondu
budoucnosti. Její návštěva nás moc potěšila,
v našem město tento fond podporuje dlouhá
léta mezinárodní rytecká sympozia a opravy starého hřbitova. V Praze jsme navštívili ještě hrad, Karlův most, Židovské město.
Možná si řeknete, co mají tyto památky společného s naším městečkem? V chrámu sv.

Víta, na Karlově mostě a v Týnském chrámu najdete sochy stejných autorů, jako u nás
na starém hřbitově, bratrů Maxů! V kostele
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí nádherný lustr Eliase Palmeho. Chtěli
jsme se ještě pochlubit sklem v Uměleckoprůmyslovém muzeu, ale bohužel po jeho
rekonstrukci je již koncipována stálá výsta-

va v muzeu jiným způsobem a zamýšlené
vystavení sbírek skla v Portheimce nebylo
do naší návštěvy otevřeno. Ve čtvrtek jsme
přejeli k nám na sever, v pátek a sobotu jsme
obdivovali účastníky hudebního festivalu.
Česká Kamenice je důstojným pořadatelem
této přehlídky a je obdivuhodné jak malé
město zvládá velké množství účinkujících.
Mezi našimi přáteli už vznikaly tipy na big
bandy z Rheinbachu, které by se mohly soutěže zúčastnit.

Páteční večer byl vyhrazen pikniku u Panské skály. Byl to skvělý nápad Kláry Machové a vyšel na 100%. Krásné počasí, romantický západ slunce, dobré jídlo, pití a hlavně
skvělá nálada trvala do nočních hodin při
kytaře a česko-německo-anglických písničkách (zazněla ale i italština a francouzština), dokonce jsme si dali i jeden kánon. Jak
jsme se my místní usnesli, piknik Panské
skále sluší. Potěšili nás i milí příchozí, kteří
se k nám přidali (i když začalo mistrovství
světa ve fotbale). Sobota byla kromě programu festivalu vyhrazena poznávání Kamenického Šenova a představení dalšího projektu: opravy náhrobků na starém hřbitově.

V neděli ráno jsme se rozloučili. Naši milí
návštěvníci mezi sebou vybrali přes 4.000 Kč
jako příspěvek na podporu činnosti spolku
Sonow, který jsme rádi předali.

Děkujeme všem, kteří se na celé akci
podíleli, a těšíme se v roce 2019 zase my
do Rheinbachu. Jeli byste rádi také? Jste srdečně zváni!
Kateřina Ditterová, spolek Přátelé Rheinbachu

Projekt se konal s finanční podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti a Města Kamenický Šenov.
www.kamenicky -senov.cz
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CHARITATIVNÍ AKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYNESLA
STO TISÍC KORUN PRO DVĚ MÍSTNÍ DĚTI
Na Den dětí, 1. června, jsme zorganizovaly sportovně charitativní akci pod záštitou
Konta Bariéry RUN and HELP na pomoc
dvěma místním dětem – třináctileté Anežce a devítiletému Honzíkovi. Podařilo se
shromáždit více než 92 tisíc korun. S příspěvky, jež byly následně připsány na transparentní účet Konta Bariéry, přesáhla vybraná částka 100 001 Kč. Každý, kdo odběhl
alespoň jedno kolečko atletického oválu,
mohl vhodit do kasičky Konta Bariéry dobrovolný příspěvek. Podobná akce proběhla
i v nedalekých Markvarticích, kde se vybralo téměř 10 tisíc korun.
Této akce se zúčastnily obě školky – Mateřská škola Kaštánek a Mateřská škola
za Vodou, učitelé a žáci 1. stupně, 2. stupně a gymnázia, Speciální a praktická škola
Česká Kamenice i Oblastní charita.
Za pomoc s organizací bychom chtěly poděkovat Janu Sekanovi a Tomáši Pytlíkovi,
Mgr. Janě Prokešové, která zorganizovala
tuto akci v Markvarticích. Koubasket a basketbalistům BK Armex Děčín, kteří přivezli nejen finanční dar, ale také basketbalové

míče, Pekárně Martin, Velkosklad papír
– Iva Kubitová, Domu kultury, České pojišťovně, Janu Novákovi a pivovaru Kocour.
Za přípravu dopoledního programu pro
2. stupeň bychom chtěli poděkovat Městské policii Česká Kamenice, Policii ČR,
hasičům z Česká Kamenice (HZS Česká
Kamenice), Ing. a kpt. Luďku Frankovi
a Městské policii Kamenický Šenov.
„Musím přiznat, že jsem vůbec nedoufal,
že by se hned první ročník takto povedl.
Vybraná částka nám všem vyrazila dech.
Rád bych poděkoval všem, kteří se postarali o organizaci opravdu celodenní akce.
Rádi jsme Anežce i Honzíkovi pomohli,“
řekl k akci Daniel Preisler, ředitel ZŠ TGM
a gymnázia Česká Kamenice.
„To, co se podařilo v České Kamenici, je
opravdu výjimečné. Sto tisíc korun, to je
dosavadní rekord letošního ročníku našeho
projektu. Taková akce má kromě finanční

podpory potřebných ještě jeden rozměr –
přiměje děti i dospělé si připomenout, co je
v životě opravdu podstatné,“ doplnila Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry.
V závěru bychom rády poděkovaly vedení školy, že nám tuto akci povolilo
zorganizovat a hlavně všem těm, kteří
se zúčastnili a přispěli na dobrou věc.
DĚKUJEME!!!
Mgr. Ludmila Sekanová
a Mgr. Dana Dvořáková

FINANČNÍ POMOC PRO RODINY S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM
Jedna rodina z Kamenického Šenova a dalších třicet jedna z Českolipska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která
pomáhá také rodinám, vnichž se dítě potýká
s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů
– mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další
rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je
mnohem více. Rodiče často neví, že u nás
mohou o příspěvek požádat. Naší snahou
je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí
lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato
informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
www.kamenicky -senov.cz

Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi,
které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky
se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy,
těžká kombinovaná postižení, svalovou
dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná
onemocnění je možné také pomoci dětem,
které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchy
(mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také
rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování
nadace podpořili dárci více než 5384 rodin
zcelé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí
pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi

jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat email a pracovníci již zajistí vše potřebné.
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na
www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám
odeslána do posledního haléře. Díky svému
Andělskému účtu si navíc můžete přečíst
konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
Markéta Křížová
DOBRÝ ANDĚL, nadace
Holečkova 3331/37, 150 00 Praha 5
+420-730-820-089
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Vážení přátelé,
rádi bychom Vás informovali, že jsme dnes vyhlásili Výzvu č. 4 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje
venkova. Příjem žádostí prostřednictvím Portálu farmáře
bude probíhat od 11. 6. do 9. 7. 2018. Úplný text výzvy,
fiche, pravidla a další nezbytné podklady najdete na:

Kancelář MAS Český sever, z. s.
Národní 486, 407 47 Varnsdorf
tel.: 724 778 296
www.masceskysever.cz
Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí 13.00 - 15.00 h
úterý až čtvrtek 9.00 - 12.00 h,
13.00 - 15.00 h
pátek 9.00 - 12.00 h

www.masceskysever.cz/mas-cesky-sever-vyhlasuje-v-pondeli-11-cervna-2018-vyzvu-c-4/
S přátelským pozdravem Dana Dudková

DOBRÉ SKUTKY

Udělat dobrý skutek je obecně vnímáno
jako něco záslužného, něco pozitivního.
Těžko hledat příčetného člověka, který
by neměl radost, že udělal nějaký dobrý
skutek anebo se zlobil, že někdo učinil
dobrý skutek vůči němu samotnému.
Obvykle se nezlobíme na toho, kdo nám
pomohl v nouzi a obvykle se nezlobíme
sami na sebe, pokud v nouzi pomůžeme druhému. Zkrátka, činění dobrých
skutků prospívá jednotlivci i společnosti
a naopak absence dobrých skutků činí
život jednotlivce i společnosti nemilým.
V naší západní kultuře, formované
po mnohá staletí židovstvím a křesťanstvím, které dobré skutky vždy akcentovalo, máme toto vnímání hluboce
zakořeněno, přestože mnozí z nás již
s křesťanstvím či židovstvím nemají nic
– alespoň vědomě – společného. A toto
obecně pozitivní vnímání dobrých
skutků v rámci lidského společenství
jaksi podvědomě přenášíme i do vztahu k Bohu, pokud se nad boží existencí
někdy zamyslíme. Jinými slovy máme
za to, že pokud děláme v životě alespoň
občas dobré skutky, tak si tím nějak získáme plusové body u Pána Boha, pokud
nějaký opravdu existuje. Sluší se podotknout, že podobné smýšlení nalezneme
vlastně u všech náboženství.
A vskutku tak tomu je. Vždyť Bůh je
spravedlivý a odměna jistě nemine nikoho, komu náleží. Přesto si však při
hlubším zamyšlení můžeme uvědomit,
co si svého času palčivě uvědomili reformátoři a položit si otázku: bude to ale

Ilustrační foto.
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stačit? Bude stačit k mé spáse (záchraně),
k tomu, abych po smrti místo do pekla šel
do Božího království, když se budu snažit
dělat dobré skutky?
Mám pro vás dobrou zprávu, Písmo
svaté v této otázce hovoří zcela jasně
a není třeba jakkoli tápat: nikdy to nemůže stačit. Činěním dobrých skutků se
do Božího království nedostanete. Anebo jinak: činěním dobrých skutků peklu
neuniknete. Ani vy, ani já. V čem je ta
zpráva dobrá? V tom, že přesně víme,
na čem jsme. Že v tomto ohledu nemusíme žít ve lži.
Shrňme si to: dobré skutky jsou prospěšné pro život jednotlivce i společnosti;
člověka za ně nemine jistá odměna, buď
ještě zde na zemi, nebo na věčnosti. Ale
nikdy nemohou stačit na to, aby člověku otevřely po smrti bránu do věčnosti
v Boží blízkosti a aby tak unikl peklu.
Všechno lidské sebeobhajování ve smyslu „v životě jsem udělal víc dobrého,
než zlého“, „nikdy jsem nikomu neublížil“, „nejsem zdaleka tak špatný, jako ten
či onen“ … je zcela liché. Žádný člověk
na světě není, nebyl a nebude tak svatý
a spravedlivý, aby obstál před svatým
a spravedlivým Bohem. Každý z nás jsme
„umazaný“ od zlého, jen někdo víc a někdo míň.
Mám ale pro vás ještě jednu dobrou
zprávu: Pán Bůh nás v té beznadějné šlamastyce nenechal. Přeci jen byl na zemi
jeden člověk, který se od zlého nikdy
„neumazal“. Bůh sám ho poslal – svého
Syna, Ježíše Krista. Ten je tou jedinou

„bránou“, kterou lze vstoupit do Božího
království. Má to však jednu podmínku,
musíte tou „bránou“ vstoupit ještě za života zde na zemi, po smrti to už nejde.
A jak tou „bránou“ vstoupit do věčnosti ještě zde na zemi? Zcela jednoduše:
kdo uvěří v Ježíše Krista jako spasitele
(zachránce) a přijme křest, bude spasen
(zachráněn); kdo však neuvěří, bude odsouzen. (Marek 16:16)
Po takovém vstupu do věčnosti se však
zcela radikálně promění i význam dobrých skutků. Již nejsou činěny proto,
abych za ně dostal odměnu v nebi, ale
jsou činěny z vděčnosti za to, že jsem už
tu nebeskou odměnu dostal.
Stanislav Lorenc,
kazatel Křesťanského společenství K. Šenov
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DOMY S HIS TORIÍ

HAUS ELIAS, Charvátova ulice
Prvorepubliková
vila, kterou jako
podnikový hotel
pro své zákazníky nechala v roce

1926 vybudovat firma na výrobu lustrů
Elias Palme. Architektem byl pravděpodobně Adolf Richter, který postavil i jejich
nedalekou továrnu. Objekt je postaven ve
stylu individualistické moderny.

Fotografie z roku 1968, ze dne 22. srpna, ulice 9. května
- projíždějící „ruský gazík“ okupantů a rozpačití obyvatelé, většinou
nechápající, co se vlastně právě stalo. (zapůjčeno čtenářem).

ZÁMECKÁ KNIHOVNA V DĚČÍNĚ OPĚT OTEVŘENA
V letošní turistické sezoně nabídne
děčínský zámek svým návštěvníkům
k prohlídce svou zrestaurovanou zámeckou knihovnu.
Knihovna byla založena zakladatelem
děčínského majorátu hrabat Thunů,
Václavem Josefem, a zvláště pak doplňována za jeho syna Františka Antonína Thuna-Hohensteina. Představovala

www.kamenicky -senov.cz

dokonalý typ šlechtické knihovny 18.
a 19. století.
Když se na přelomu 20. a 30. let František
Antonín Thun-Hohenstein rozhodl prodat
staré sídlo svých předků, děčínský zámek,
zatáhly se mraky i nad jednou z největších
soukromých knihoven v Čechách. Mimořádně početný soubor, který členové rodu
shromažďovali již od 17. století, čítal v tu
dobu několik desítek tisíc svazků.
Podle svědectví posledního knihovníka Rudolfa Richa mohlo být
v okamžiku prodeje v knihovně
až 90 000 svazků! K nejcennějším
knihám patřily tři stovky rukopisů,
mezi nimiž byly iluminované středověké kodexy, důležité prameny
k českým dějinám, jeden z opisů
Dalimilovy kroniky, paměti pobělohorských emigrantů či nejstarší
dochovaný opis kroniky Bartoška
z Drahonic z dob husitských válek.
Po prodeji děčínského zámku
československému státu v r. 1932
byla knihovna v letech 1933 až 1934

kromě malého zbytku rozprodána v aukcích a její stopy lze najít na mnoha místech
nejen v naší republice, ale i po celé Evropě. Například sto padesát beden s Thun-Hohensteinovými knihami se po prodeji
vydalo z Prahy do Vídně. Boccaciův Decameron z roku 1492 se prodal do Itálie.
A ostatní knihy a archiválie zmizely mezi
kupci a různými institucemi.
Na území České republiky přece jen zůstala významná část děčínské knihovny
nebo alespoň její nejcennější části. Pokud
bychom brali ohled na uvedený počet knih,
podařilo se prozatím nalézt zhruba 62% rukopisů a 21% prvotisků. Vzhledem k tomu,
že v rámci divokého prodeje zmizely také
knihovní katalogy, je nyní téměř nemožné
rekonstruovat původní složení zámecké
knihovny. Právě speciální označení původních děčínských svazků v knihovnách
nejrůznějších institucí je dnes již zřejmě
jedinou možností, jak alespoň částečně odhalit neuvěřitelné knižní historické bohatství někdejší thunovské sbírky.
Drahomíra Liptáková
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NOC KOSTELŮ

Před kostelíkem připravila Markéta
Váchalová Vojtíšková pro děti výtvarné
dílny, kde se každý mohl na jednu noc
stát architektem a vyrobit si svůj vlast-

Letos v pátek 25. května se v České republice již podesáté na jednu noc otevřely kostely a církevní památky v rámci
Noci kostelů 2018. V litoměřické diecézi, kam patří i náš kostel, bylo otevřeno 216 objektů a napočítáno na 32 000
vstupů do nich. Jako tradičně byl otevřen i šenovský kostel Narození sv. Jana
Křtitele, tentokráte v pozici oslavence,
kdy letos na sv. Václava oslaví již 300 let
od svého postavení. Celá
letošní Noc kostelů se tak
u nás nesla ve slavnostním
duchu a nechali jsme vyniknout samotného oslavence. Interiér byl osvícen 300 svíčkami - každá
s číslem za jeden každý rok
jeho „ života“.
Návštěvníci se dále mohli zaposlouchat do zvuků
hudby našeho pana varhaníka Vladimíra Heulera,
kterého svým krásným
zpěvem doprovodila slečna Vendula Chmelíková.
Bylo to úžasné.
Dále pro ně byla uvnitř
připravena prezentace šenovských farářů od 14.
stol. či výstava nejlepších
prací dětí z místních škol s názvem „Barokní kostel v Šenově, barokní Šenov
v kostele“ na téma barokní Šenov.
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ní kostelík i s vnitřním osvětlením led ho hřbitova, stával snad od poloviny 16.
světýlkem.
století, byl tedy luteránský a pro jeho
O závěr večera se pak postaral pan ře- věž byl náš zvon pořízen. Protestanté
(luteráni, evangelíci...) neuznávají svatost svatých,
v jejich jménu se nesvětí kaple, kostely, zvony...,
a proto náš šenovský zvon
neměl a i dnes stále nemá
jméno.
V našem kostele jsme napočítali na 230 vstupů!!!
O drobné občerstvení
si již tradičně postaraly
dámy ze spolku Sonow.
Děkujeme.
Poděkování patří všem
organizátorům z fary,
Sonova i z Města a vystupujícím, kterým se podařilo vykouzlit jedinečnou
atmosféru na tomto jedinečném místě. Největší
díky, ale patří všem, co
ditel Kopřiva se svými studenty z ústec- přišli za velmi povedenou oslavu.
R. Vácha, K. Machová,
ké vysoké školy s videomappingem čili
D. Liptáková, K. Löwyová
promítáním na fasádu kostela.
Také ve věži bylo plno. Mohli jsme
v každou celou hodinu slyšet náš hlavní zvon v akci. Zážitek to byl působivý, hlavně pro menší děti. Pod námi se
chvěla celá dřevěná konstrukce, protože
hlas našeho zvonu je velice výrazný!
Šenovský renesanční zvon nemá jméno, nebyl nikomu zasvěcen ani v nikoho jméně posvěcen, protože vznikl v r.
1615. Bylo to po stvrzení náboženských
svobod Tolerančním patentem r. 1609
a před „Bílou horou“ r. 1621. Tedy v období, kdy byla garantována osobní svoboda vyznání. Panství Česká Kamenice
patřilo rodu Kinských, který byl v té
době reprezentován jak katolíky, tak
protestanty, ale důležité bylo, že v Šenově byl luteránský pastor a šenované byli
vesměs či zcela luteráni (protestanti).
Dřevěný kostel, který v prostoru Staréwww.kamenicky -senov.cz

DĚTSKÝ DEN

První červnovou sobotu proběhl Dětský
den na parkovišti u Panské skály. Tématem letošních oslav Dne dětí bylo Cestování kolem světa. Velmi nás potěšil velký
zájem veřejnosti a účast byla přes tři sta
dětí, které měly možnost soutěžit v několika soutěžích. Jako doprovodný program
tohoto odpoledne bylo pro děti přichystá- ní tanečnice, jízda na koních, výtvarné
no malování na obličej, vystoupení břiš- dílny, jízda vysokozdvižnou plošinou
od společnosti LAMAL, či si děti mohly zkusit virtuální reality nebo hokejbal,
které zprostředkovala firma COPROSYS.
Nakonec děti společnými silami vytvořily
obrovskou mapu světa, která bude od září
zdobit chodbu naši knihovnu. Poděkování za spolupořádání celého Dětského
dne patří především školám a školkám
ze Šenova i z Práchně, dobrovolným hasičům z Kamenického Šenova, technickým

službám města Kamenický Šenov, zaměstnancům MěÚ Kamenický Šenov. Veliké díky patří také firmám COPROSYS
a LAMAL za realizaci atrakcí pro děti.
Za hojnou účast vám všem děkujeme a je
nám velkou odměnou, že se takto aktivně
zúčastňujete se svými dětmi akcí pořádaných Městem Kamenický Šenov.
Kateřina Löwyová

OHLÉDNUTÍ ZA 10. MUZEJNÍ NOCÍ

Muzejní noc
byla věnována 50. výročí
od
otevření
muzea v současné budově.
V prvním patře byla připravena prezentace dobových
materiálů – fotografií z úprav
budovy v polovině 60. let, plakátů, letáků a pozvánek
k výstavám. Nechyběla ani první pozvánka
na slavnostní otevření sklářského muzea 7.
května roku 1968. O hostech, kteří přijali
pozvání na tento den, přinesly svědectví
zápisy v dochované
pamětní knize.
Dvojrozměrné
materiály doplnil v „retro
koutku” zvukový záznam
– autentická
nahrávka audio průvodce
z počátku 70.
let – pořízewww.kamenicky -senov.cz

ný přehráním
z původního
magnetofonového pásku.
O tom, co
bylo v muzeu
k vidění před
lety, se nejenom
děti mohly dozvědět z připraveného kvízu.
Na programu
nechyběla pohádka v podání Evy Kelemenové z divadla
„Na cestě“ ani hudba, o kterou se postarala
liberecká rokenrolová skupina The Vintage
Band.
Ozdobou večera byly dámy a dívky, které
zavítaly do retro kadeřnictví. S natupírovanými
vlasy ozdobenými stuhami
by si bezpochyby nezadaly s účesy návštěvnic muzea
před 50 lety.
V
přízemí
byla zpřístup-

něna výstava
letošních maturitních prací
studentů Střední uměleckoprůmyslové
školy sklářské.
Během večera
mohli návštěvníci zhlédnout
také tvorbu studentů z nižších
ročníků – fotografie z prostor muzea. Před plánovanou rekonstrukcí, o které se hovoří, vznikl nápad
zdokumentovat současný stav budovy včetně drobných prvků a zákoutí. Záběry byly
pořizovány mimo jiné ve sklepě a na půdě,
v místech běžně nepřístupných. Stav předmětů a prostor, jež už dávno ztratily svůj
“lesk”, a v současné době postupně dosluhují, byly zachyceny nekriticky a s citem.
Kdo jste si prezentaci nestačili prohlédnout, přijďte se podívat. Fotografie spolu
s výstavou “Maturit” budou v muzeu k vidění do 4. září 2018.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu letošní muzejní noci a všem,
kteří se přišli podívat. Těšíme se na další
setkání.
H. Šrámková
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V sobotu 11. 8. 2018 proběhne v muzeu v odpoledních hodinách (14.00-18.00h.)

AUTORSKÉ ČTENÍ A HRANÍ.

Přijďte si posedět a poslechnout poezii, prózu a písňové texty těch, kteří se rádi věnují vlastní tvorbě,
a o nichž to mnohdy ani nevíme. A pokud píšete také, vezměte si své texty s sebou, možná i vy budete
mít chuť něco svého přečíst či zazpívat ostatním.

50 LET OD ZPŘÍSTUPNĚNÍ MUZEA V SOUČASNÉ BUDOVĚ

Píše se 7. květen 1968 a v budově čp. 69
se schází významní hosté z blízkého i dalekého okolí ke slavnostnímu otevření
sklářského muzea. S úsměvy se zdraví
ti, kdo několik let usilovali a podíleli se
na vzniku zázemí pro sbírky, které by
odpovídaly jejich hodnotě a významu.

V této chvíli převládá radost a je zapomenuto na potíže, jež přestavbu chátrající budovy někdejší rafinerie firmy J.& L.
Lobmeyr provázely.
Pamětní kniha Sklářského muzea v Kamenickém Šenově z roku 1968 vypovídá
o návštěvě prvních hostů, k nimž patřili
ředitel jabloneckého Muzea skla a bižuterie PhDr. Stanislav Urban se
svým zástupcem
JUDr.
Václavem
Lukášem,
PhDr. Olga Drahotová z Uměleckoprůmyslového
muzea v Praze,
známá sklářská
výtvarnice Ludvika
Smrčková,
rytec skla Václav
Hubert, zástupci
rodiny Antonína
a Václava Jílkových a mnozí další. Z korespondence a dobových materiálů se dozvídáme, co vše otevření muzea
předcházelo…
O přemístění sbírek z nevyhovujících
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prostor někdejší rafinerie Conrath&Liebsch (na místě dnešní novodobé budovy sklářské školy) do domu čp. 69, bylo
rozhodnuto již na konci 1. poloviny 60.
let. Architektonické řešení budovy bylo
svěřeno architektu Pražského hradu
Otto Rothmayerovi. Jeho věk a zdravotní
stav však dokončení neumožnily,
proto tímto úkolem pověřil své
žáky arch. Miroslava
Tolara
a akad. arch. Remla. Ovšem ani
oni v projektu pro
svou vytíženost
ne p ok r ač ov a l i,
proto byl předán
libereckým
architektům Otakaru
Binarovi,
autorovi interiérů
stavby na Ještědu,
a Miroslavu Masákovi. Rekonstrukce
probíhala v letech 1966 – 1968 ve spolupráci Městského národního výboru
v Kamenickém Šenově a Muzea skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Velkou
zásluhu na úspěšném dokončení měl bývalý stavitel sklářských pecí a v té době
správce budovy Josef Uhlík, jenž se podí-

valo sbírkám, zajišťovalo zaměstnance
a vnitřní vybavení i jeho údržbu. Místní
národní výbor si jako majitel domu vzal
na starost údržbu budovy a okolí.
Muzeum vzniklo se zaměřením
na křišťálové broušené a ryté sklo, jehož
vývoj byl prezentován ve stálé expozici
v prvním patře. Později, pravděpodobně
v 70. letech, byla expozice doplněna větším počtem skleněných svítidel. Přízemí
budovy obsáhla instalace výběru předmětů z Jílkovy sbírky a současné práce
pedagogů a studentů sklářské školy.
Od počátku 70. let zde byla každoročně
odborným pracovníkem jabloneckého
muzea připravována jedna nová výstava; k nejčastějším patřily prezentace
místní sklářské školy a také rytá díla
prof. Ludviky Smrčkové, realizovaná
většinou rytci zdejší oblasti. K rozšíření
počtu pořádaných výstav došlo až v 90.
letech.
Klenuté sklepní místnosti sloužily částečně k výstavnímu a částečně ke společenskému účelu. V jedné z prostor
vznikla expozice z výběru skla manželů
Miluše a Reného Roubíčkových (do roku
1989), v jiné vzorkovna n. p. Lustry, další
sloužila jako klub mladých sklářů.
Společným úsilím MNV v Kamenickém Šenově a Muzea skla a bižuterie
v Jablonci n/N. tak byla zachráněna jedna z typických staveb místní klasicistní
architektury a současně vybudováno
unikátní muzeum křišťálového broušeného a rytého skla. Věříme, že se stejně
jako před 50. lety i nyní podaří uskutečlel na všech opravách a pracích.
nit rekonstrukci budovy, aby její krásu
K 1. 1. 1968 byla rekonstrukce dokonče- i prezentované sbírky mohly obdivovat
na. Nový kulturní stánek přešel do péče i další generace.
Muzea skla a bižuterie, které se věnoHelena Braunová
www.kamenicky -senov.cz
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA „RYTÍŘE KRÁSNÉHO SLOVA“

Jako každý rok, i letos, proběhlo v dětském
koutku naší knihovny slavnostní pasování malých čtenářů. Pasování „kouzelným
knihovnickým mečem“ se opět ujali pan
starosta s panem místostarostou. Po uvedení do „rytířského stavu čtenářského“ si prv-

ňáčci spolu s paní učitelkou Mgr. V. Markovou a paní učitelkou Mgr. K. Hejtmanovou
přečetli úryvek z knížky Krtek a autíčko
a prohlédli si knihovnu. Někteří prvňáčci
v doprovodu rodičů, kteří tvořili vznešené
publikum, si již odnášeli svou první knížku

Vážená paní Liptáková,
chtěli bychom Vám tímto poděkovat za Vaši profesionalitu, vstřícný přístup a ochotu. Kdykoliv jsme se na Vás obrátili s prosbou, která se týkala čtenářských aktivit,
nikdy jste nás neodmítla. Na přednášky i besedy v knihovně, jež jste pro nás pečlivě
připravovala, budeme ještě dlouho vzpomínat. Vaše nápady, co s dětmi podniknout a kam s čtenářskými kluby vyrazit, nás velmi inspirovaly.
Naše dva čtenářské kluby už svou činnost ukončily, ale čtenářské gramotnosti se
věnujeme průběžně a nové kluby vznikají. Naši následovníci proto budou určitě
rádi využívat služeb knihovny i nadále.
Přejeme Vám tedy hodně štěstí nejen v pracovním, ale i v osobním životě a budeme
se těšit na další spolupráci s Vámi!
I. Novotná, Z. Kladivová
a členové čtenářských klubů

domů. Protože nejenom, že všichni dostali
Pamětní list a čokoládu Karla IV. ale i přihlášku čtenáře dětského oddělení bezplatně na celý rok. Tak se na Vás všechny těším
v novém školním roce!
Drahomíra Liptáková

ZÁCHRANA
STRAKAPOUDA

Poslední květnovou středu před
knihovnou našli dva žáci 4. a 5. třídy
naší ZŠ, Lukáš Gregor a Jan Mahovský,
na silnici sraženého mladého strakapouda. Okamžitě ho odnesli do knihovny
a volali pomoc. Za chvilku přijel pan
Ing. Bc. Harry KNIE, strážník MP a ptáček putoval do Nového Boru k jeho kamarádovi ornitologovi. Doléčený ptáček
bude opět vypuštěn do přírody. Klukům
a naší městské policii patří veliké poděkování za včasnou pomoc, všímavost
a záchranu!
Drahomíra Liptáková

VÝZNAMNÁ HISTORICKÁ A KULTURNÍ VÝROČÍ – ČERVENEC 2018
1. 7. 2008 Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy byla vyhlášena národní kulturní památkou.

10 let

10. 7. 1718 Vysvěcení kostela Nejsvětější Trojice v Polevsku.

200 let

17. 7. 1658 V Zákupech vypuklo místní poddanské povstání.

360 let

VÝZNAMNÁ HISTORICKÁ A KULTURNÍ VÝROČÍ – SRPEN 2018
15. 8. 1868 Narodil se Jan Eskymo Welzl, český cestovatel dobrodruh, lovec, zlatokop, nejvyšší soudce v Nové Sibiři.

150 let

16. 8. 1928 Zemřel český básník Antonín Sova.

90 let

23. 8. 1958 Narodil se Karel Plíhal, kytarista, zpěvák, skladatel, textař, básník.

60 let

26. 8. 1278 Český král Přemysl Otakar II. padl v bitvě na Moravském poli.

740 let

29. - 30. 8. 1813 Bitva u Chlumce v severních Čechách.

205 let

www.kamenicky -senov.cz
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ZAČÁTEK LETNÍ SEZÓNY BIATLONOVÉHO
KLUBU Z KAMENICKÉHO ŠENOVA
Biatlonisté z K. Šenova navázali na úspěchy
ze zimy a vozí domů medaile, jak z oblastních
závodů v letním biatlonu, tak i z 1. kola Českého poháru.
Vzhledem k nastavenému systému postupů
na Český pohár a mistrovství republiky jsme
se 6. května vydali také na závod do Roškopova. Přivítal nás hezký areál a také náročné
tratě. Jediné vítězství získal pro klub Idmar
Janele. Po dlouhé zimní přestávce, kdy ještě
nemohl závodit, se každým závodem zlepšuje, k výbornému běhu přidal zlepšenou střelbu
a na výkonu se to okamžitě projevilo. Další
medailové umístění získala Tereza Šachová
dobrou střelbou a výborným během. Doplnila ji Magdalena Bažantová na čtvrtém místě.
Ostatní závodníci klubu se umístili v první
desítce pořadí, k medailovým umístěním chyběla o dobrou ránu lepší střelba nebo trochu
rychlejší běh.
Téměř celý klub se zúčastnil dalšího závodu
letní sezony - v sobotu 12. 5. - regionálního
závodu v letním biatlonu v Jablonci nad Nisou. A opět se projevila stoupající forma závodníků. Medailové umístění:
1. místo: Tereza Šachová v kategorii žákyně
A, Idmar Janele v kategorii žáci B, Josef Zátka
v kategorii dorost B.
2 místo: Magdaléna Bažantová v kategorii žákyně A, Lenka Minářová - ženy A, Šárka Půlkrabová v kategorii ženy C
3. místo: Jáchym Ehrlich v kategorii přípravka,
Jan Parásek v kategorii dorostu
4. místo: Filip Bažant v kategorii žáci C
V neděli 13. 5. výprava biatlonistů odjela pro
body do Plzně a zároveň poměřit síly se závodníky z jiné oblasti. Na druhém místě skončila
Lenka Minářová a na třetím místě Pavla Kreuzová, v pořadí se neztratila ani Tereza Šachová.
19. 5. a 20. 5. 2018 - Kosmonosy
Víkendový test v Mladé Boleslavi - Kosmonosích byl pro klub úspěšný. Přinesl kupu medailí a body potřebné do pořadí žebříčků pro
postup na závody Českého poháru.
1. den:
zlato - Josef Zátka, Jan Parásek
stříbro - Lenka Minářová
bronz - Jan Zátka ml., Jan Zátka st., Idmar Janele
2. den:
zlato - Josef Zátka, Tereza Šachová
stříbro - Jan Zátka ml., Jan Parásek, Milan Vašák
bronz - Lenka Minářová, Šárka Půlkrabová,
Jan Doubek
27. 5. 2018 - Liberec - Ruprechtice
Závody na které se všichni těší (hezká příroda, příjemná atmosféra) dopadly, jak nejlépe
mohly.
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zlato: Jan Zátka ml., Josef Zátka, Jan Parásek
stříbro: Jan Zátka st.
bronz: Šárka Půlkrabová, Milan Vašák, Lenka
Minářová, Tereza Šachová
Opět i další členové úspěšně bodovali a tak
již téměř všichni mají postup na pohár jasný.
2. 6. 2018 - Mikulášovice
Pouze žákovské závody a opět úspěšné:
1. místo - Idmar Janele, Jan Zátka
2. místo - Tereza Šachová
3. místo - Klára Kreuzová, Jáchym Ehrlich
4. místo - Lenka Janelová, Pavla Kreuzová
Po tomto závodě je jasné, že první část sezony se povedla. Všichni závodníci postupují
na závody Českého poháru. Čekají nás trochu
jiné závody, s jiným počtem závodníků v jednotlivých kategoriích a také kvalitnější. Musíme si přát, ať se nám daří tak jako v regionálních závodech.
8. 6. - 10. 6. 2018 1. kolo ČP v letním biatlonu
žactva, dorostu a dospělých - Letohrad
Účast na 1. kole Českého poháru v letním biatlonu v Letohradě byla rekordní. V sobotu 490
a v neděli 495 závodníků, to byla účast i přes
přísné kvalifikační limity ve všech kategoriích.
V žákovských kategoriích se v sobotu dařilo
nejvíce Pavle Kreuzové, Terce Šachové a Filipu Bažantovi. Pavla šestá a získala první výkonnostní třídu, Terka na 9. místě. Vzhledem
k tomu, že absolvovala první celostátní závod,
je to velice dobrý výsledek. A Filip sice dvacátý, ale po dlouhé době obě bezchybné střelby
a rychlý běh, bohužel konkurence v nejstarších žácích je velká.
V odpoledním závodě dorostu a dospělých
nezklamal Josef Zátka (momentálně největší
jistota úspěšných výsledků). V kategorii starších dorostenců obsadil druhé místo s minimální ztrátou¨na vítěze. V obou kategoriích
veteránů to dlouho vypadalo na další medaile, ale po střelbě vstoje nakonec Jan Zátka st.
a Šárka Půlkrabová obsadili sedmá místa.
V neděli se v žácích zlepšenou střelbou prosadil Jan Zátka ml. a získal bronzovou medaili. Z ostatních členů se opět ukázal Filip
Bažant a bezchybnou střelbou byl tentokrát
na 15. místě.
V neděli odpoledne přibyly ještě dvě medaile.
Opět Josef Zátka ve své kategorii byl druhý. Další medaili trochu nečekaně pro sebe vybojovala
Šárka Půlkrabová. I tady se ukázalo, že při bezchybné střelbě je možné získat čelní umístění.
Celkově lze konstatovat, že první kolo Českého poháru bylo úspěšné. Ke čtyřem medailím nutno připočítat i obhájení tří prvních
výkonnostních tříd.
Jan Půlkrab
www.kamenicky -senov.cz
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NĚCO MÁLO KE STOLNĚ TENISOVÝM PRÁZDNINÁM
Je to zamyšlení nad něčím, co se nestává tak často. Jak s dětmi pracujeme, jsme
toho napsali už hodně. Jen krátce zrekapituluji:
3x týdně tréninky, soboty, neděle mistrovská utkání, turnaje atd. A to všechno
mimo dvou měsíců celý rok. Je to cca.
150 dnů v roce. Najezdíme s dětmi několik tisíc km a staráme se o to všechno 3
a 1/5 človíčka + příležitostná pomoc řady
rodičů. K tomu - financování, webové
stránky, přímé informace rodičům, jejich zpětné vazby a další různá administrativa. A to všechno pro cca. 25 dětí.
Z toho jich je 21 ze ZŠ Kamenický Šenov.
V ZŠ Kamenický Šenov jsme pravidelně celý rok, středy, pátky, nepravidelně
soboty, neděle. „Furt“ celý rok. Mimo
července a srpna, kdy máme jen jednotýdenní kemp. V těchto dvou měsících
jsou tělocvičny zpravidla neobsazeny,
resp. minimálně, mimo našeho kempu,
který bude letos o prázdninách již čtvrtý. A je už pravidelně předposlední týden
v srpnu. Termín navazuje na chod jídelny ve škole, kde se všichni stravujeme. To
nám velmi vyhovuje, protože jsme s dětmi celý týden od 8.00 do 16.00 hod. Účast
cca. 18 dětí + 5 trenérů. K tomu dvě maminky, starající se o zázemí, svačiny atd.
A proč to všechno píši. Nedali jsme včas
blokaci na termín kempu řediteli ZŠ, tak
tu bude právě tento týden hostovat volej-

balová mládež z Liberce. My už změnit
termín kempu nemůžeme, protože rodiče vědí tento termín už od ledna 2018
a mají své programy.
Od ledna 2018 všude „troubíme“, že letní
kemp je od 20. 8. do 24. 8. v tělocvičnách
ZŠ. Co myslím tím „troubíme“: Je to v Šenovských listech, naposledy teď v červnu,
rodiče to vědí od ledna 2018, byla k tomu
schůzka. Ředitel ZŠ velmi dobře ví, že
každé léto máme kemp, určitě jsme
o tom v průběhu roku i s ním hovořili,
často jsme se v průběhu školního roku
potkávali a hovoříme okolo všeho možného spojeného s tímto sportem a školou. Vždyť aby také ne, když tam my dospělí jsme pomalu více než doma.
Fakt, je, že jsme nenahlásili oficiálně
termín kempu „včas“, až v úplném začátku června tj. konkrétně 4. 6. Ale také
je fakt, že v termináři obsazení jednotlivých tělocvičen k tomuto dni nebyla žádná blokace pro Liberec na tento termín.
A protože jsme potřebovali dohodnout
s jídelnou konkrétní rozpis obědů, volali
jsme také okolo této blokace. Fakt také
je, že 1. 6. volal ředitel školy P. Korpovi,
že nemáme blokaci termínu, a že on potvrdil tento termín Liberci. Ale to jsme
si mysleli, že to jen „zdravá provokace“.
Vůbec nás nenapadlo, že je to fakt.
A teď co s tím. Ve škole, jejímž zřizovatelem je město, budou děti z Liberce,

a my urychleně hledáme řešení, protože to už kvůli dětem nemůžeme zrušit.
Kemp bude v České Lípě, bude to organizačně hodně náročné, denně tam
a zpět, převést tam 2 stoly, připravovat
občerstverní, svačiny, obědy, atd. Nějak
to zvládneme.
Ale myslíte si, že je to normální?? Obsadit termín, který bývá jedním z mála
obsazených po dobu prázdnin v tělocvičnách ZŠ někým z jiného města, když
tu pravidelně „ pobývá „ stolní tenis
z našeho města? To je tak obrovský problém před potvrzením takového termínu zvednout telefon a říct někomu z nás
třech toto předem?
Mnozí z Vás víte, že dělat něco pro
cokoli v obecném zájmu, pro děti nevyjímaje, je veliká starost. Je velmi jednoduché si sednout a dívat se jen před sebe,
ne okolo sebe. Když se člověk dívá i okolo
sebe, přibývají starosti. Tak to je. A to se
mnohým moc nechce. Je mezi námi třemi, kteří s dětmi pracujeme, veliká debata, zda to všechno úsilí stojí za to, když
pak najednou se podaří něco za minutu
pokácet, zmačkat a těm druhým tak „pomoci“, aby se jim chtělo dělat něco dál
pro to „obecné“ - v tomto případě pro
děti.
Tak to je všechno.
S přátelským pozdravem J. Klofec
a spolupracovníci, P. Korp, A. Hanus

TJ JISKRA KAMENICKÝ ŠENOV

Dne 30. 6. 2018 jsme ukončili cvičební rok 2017/2018. Při té příležitosti jsme
popřáli paní Jiřině Blossové mnoho
zdraví a štěstí k jejímu významnému
výročí narození.
Oddíl cvičení žen měl v tomto cvičebním roce zapsáno 24 členů. Cvičení je
zaměřeno na posilování a protahování
svalstva s ohledem na věk cvičenek. Ale
jednoduché cvičení to není! Docházka na cvičení byla velmi dobrá. Cvičily
jsme každou středu od 18,30 do 19,30.
hod. v malé hale při ZŠ v Kamenickém
Šenově.
Poděkování patří především Věře Horáčkové, která toto cvičení vede a Marii
Hovorkové, která občas vedla cvičení
za Věrku a vybírala příspěvky.
Tato parta cvičenek nejen společně
cvičí, ale schází se i mimo cvičení.
Všem těmto cvičenkám přeji i nadále mnoho elánu do dalšího cvičení.
A v září opět na shledanou v tělocvičně.
Liana Kypusová
předsedkyně TJ
www.kamenicky -senov.cz
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ŠENOVSKÝ SPORT

ČERVENEC-SRPEN 2018

KULTURA A SPOLEČNOST

ČERVENEC-SRPEN 2018

ŠENOVSKÉ LISTY

Maturity 2018
9. 6. - 4. 9. 2018
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www.kamenicky -senov.cz

ŠENOVSKÉ LISTY

KULTURA A SPOLEČNOST

ČERVENEC-SRPEN 2018

www.kamenicky -senov.cz
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INZERCE + KULTURA A SPOLEČNOST

ČERVENEC-SRPEN 2018

Výpomoc v šicí dílně
Nabízím dlouhodobou brigádu...

ŠENOVSKÉ LISTY

MUZICÍROVÁNÍ
V HORNÍM PARKU

Příprava materiálu pro švadleny.
Žádné šití, pouze stříhání, skládaní atp.
Podmínkou: zručnost, pracovitost, učenlivost.
Vhodné pro studentky, maminky na MD.
Rozsah, přibližně 2x týdně 4 hod.
Dle potřeby.
Placeno: 70 - 90 Kč/hod. čistého
dle samostatnosti.
Tel.: 773 030 780
www.sapito.cz
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BUDE v neděli

22. 7. 2018 od 14 hod.

občerstvení, harmonika, banjo,
bubny, flétny, reprobedna,
mikrofony, diskotéka.
Ota Vejskal, Leoš Stromek,
Hana Hubertová, Lenička Hornová

www.kamenicky -senov.cz

ŠENOVSKÉ LISTY

KULTURA A SPOLEČNOST

ČERVENEC-SRPEN 2018

www.kamenicky -senov.cz
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Město
KAMENICKÝ ŠENOV
Vás srdečně zve na akci
k výročí 666 let od první
písemné zmínky o Šenově

KULTURA A SPOLEČNOST

ČERVENEC-SRPEN 2018

V SOBOTU
25. SRPNA 2018
OD 13 HODIN

Die Stadt Kamenický Šenov ladet
ŠENOVSKÉ LISTY
Sie herzlichst zur Veranstaltung
zum 666. Jahrestag der ersten
schriftlichen Erwähnung über
die Stadt Šenov ein

AM SAMSTAG DEN
25. AUGUST 2018
AB 13 UHR
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Středověký tábor
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Ukázky bitvy
Rytířský turnaj
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Hry pro děti
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Dobová kapela
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Kejklíři
Taneční vystoupení
Jarmark s krčmou

Schlachtvorführungen

18:3

TĚŽ 0
KEJ
Spiele für Kinder P
O
KON
Gaukler
DR
Zeitgemäße Musik
Ritterturnier

Tanzaufführungen
Mittelalterlicher Markt mit einer Kneipe

Ukázky řemesel

Vorführungen des mittelalterlichen Handwerks

Módní přehlídka

Modenschau

Akce je součástí projektu „Za středověkem k sousedům“ podpořeného
Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020
v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.“
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Mittelalterliches Zeltlager

Die Veranstaltung ist Bestandteil des Projekts „Jenseits des Mittelalters zu Nachbarn“, das
von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung aus dem
Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020 im Rahmen
der Kleinprojektefonds der Euroregion Neiße gefördert wird.

www.kamenicky -senov.cz
Informace: Klára Machová, 487 712 024, kultura@kamenicky-senov.cz

