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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTA KAMENICKÝ ŠENOV
Dne 7. 4. 2018 se v obřadní síni města
Kamenický Šenov konalo slavnostní vítání občánků. Celkem přijal za právoplatné
občany města Kamenický Šenov pan starosta Bc. František Kučera 6 občánků.
Přivítání byli tito občánci:
• Marie Rejnová
• Šimon Kopecký
• Magdaléna Hynková
• Samuel Šulc
• Jan Vrba
• Ema Balážová
Slavnostní vítání občánků zpestřilo
vystoupení dětí z Mistrovické mateřské
školy. Přítomen byl i pan fotograf Lukáš
Černý z Děčína.
Tímto děkujeme učitelkám z mateřské
školy, dětem a rodičům dětí za přípravu
vystoupení.
Tereza Smutná, DiS.
referent správního odboru
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ZASLOUŽILÍ OBČANÉ KAMENICKÉHO ŠENOVA
Součástí letošních oslav 666. výročí bude opět ocenění dalších zasloužilých občanů našeho města v oblasti sklářství, sportu, školství, kultury, spolkové činnosti, v propagaci města a dalších činností. Ocenění je také k výročí 100 let republiky.
Prosíme veřejnost, organizace a spolky k nominacím na titul:

„ZASLOUŽILÝ OBČAN KAMENICKÉHO ŠENOVA“.
Návrhy můžete zaslat e-mailem na adresu - kultura@kamenicky-senov.cz, osobně na podatelnu městského úřadu, či poštou na adresu Město Kamenický Šenov, Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov do konce srpna. Součástí nominace by
mělo být zdůvodnění návrhu a jména i s podpisem navrhujících. Návrh může předložit jednotlivec, kolektiv osob, organizace či
občanské sdružení. Oceněni mohou být také lidé, kteří již ve svém oboru nepůsobí.

OTÁZKY PRO ZASTUPITELE...na stranách 6-11
KONČÍ MOŽNOST PY TLOVÉHO SVOZU TEXTILU
V pytlovém svozu končí možnost svážení textilu. Prosíme občany,
aby textil odnášeli do kontejnerů určených pro sběr této komodity.
Kontejnery na textil jsou umístěny na těchto stanovištích:
Katastrální území
Lokalita, ulice
Prácheň
stanoviště TO – Prácheňská čp. 228
Kamenický Šenov
stanoviště TO – Lustrárenská čp. 686
Kamenický Šenov
stanoviště TO – Stará huť čp. 731
Kamenický Šenov
stanoviště TO – Smetanova, autobusová zastávka
www.kamenicky -senov.cz
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ČARODĚJNICE NA KOUPALIŠTI
Areál koupaliště opět ožil. Tentokrát
při letošním pálení čarodějnic, které se
opravdu vydařily. Před zapálením samotné vatry měly možnost děti soutěžit
o drobné ceny v hodu ještěrkou, přikládáním do pece nebo vaření lektvaru v kotlíku. Malí hasiči předvedli pod vedením
svých vzorů a za podpory hlasitého fandění diváků své dovednosti ve štafetách
požárních dvojic - rozmotávání a smotávání hadic. Za doprovodu hudby přilétlo
několik desítek malých a velkých čaro-
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dějnic, k nepoznání maskovaných, které
svým běsivým tancem uchvátily všechny
návštěvníky areálu. Svými košťaty vábily
děti k dětské diskotéce do vypuštěného
brouzdaliště, které nahradilo taneční parket. Těžké to měla odborná porota, která
musela ze všech nádherných čarodějnic ocenit tři nejhezčí. A konečně došlo
k zapálení vatry s čarodějnicí. Údolím se
rozléhala dobře sladěná hudební skupina
SEPTIMA, jejíž tóny nenechaly klidného
jediného tanečníka. Během večera měli

také možnost ukázat svůj um dospělí
v soutěži - překážkové dráze dvojic.
Poděkování patří městu, dobrovolným
hasičům, moderátorovi celé akce panu
Kožíškovi, všem čarodějnicím, jejichž
skvělé masky a taneční kreace ocenil nejeden návštěvník. Největší poděkování však
patří vám všem návštěvníkům za účast.
Obětovali jste domácí pohodlí a přišli.
Bez vás by to nešlo.
Zbyněk Jech
místostarosta

www.kamenicky -senov.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE KAMENICKÝ ŠENOV
Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
V měsíci
ěí id
dubnu
b 2018 bylo na služebnu
Městské policie v Kamenickém Šenově
přijato celkem 33 oznámení.
Opět náhodně vybírám následující
případy:
» 3. dubna oznámen pohyb zraněné
kachny domácí v blízkosti
bývalé Eliášky. Po odchycení byla kachna předána
majiteli. Příčina zranění nezjištěna.
» 4. dubna nahlášen výskyt zraněné
srny na soukromém pozemku. Ta byla okamžitě předána mysliveckému sdružení,
ale bohužel do ukončení
akce uhynula. Zranění si
zřejmě způsobila na nezjištěném místě v lese sama.
» 5. dubna oznámeno poškození plotu
firemním vozidlem, řidič
vozidla zjištěn. Oprava plotu provedena jeho vlastními
prostředky.
Nahlášen výskyt opuštěného psa na Práchni. Ten byl
předán majiteli. Řešeno pří-

» 6. dubna

» 10. dubna

» 10. dubna

» 11. dubna

» 16. dubna

» 16. dubna

kazem na místě blokově.
oznámena dopravní nehoda
na náměstí TGM. Věc šetřena Policií ČR.
oznámeno fyzické napadení,
bez zranění. Pachatel zjištěn.
Jednání řešeno ve správním
řízení.
oznámeno rušení veřejného pořádku na ul. Huťská.
Osoby jednání zjištěny, provedena kontrola totožnosti.
Případ byl vyřešen na místě.
vyžádána asistence při návštěvě pracovníka OSSZ
v rodinném domě. Důvodem
byli volně puštění psi. Ti byli
městskou policií zajištěni,
kontrola provedena bez incidentu.
zjištěn výskyt dvou volně pobíhajících psů. Psi zajištěni.
Případ řešen ve zkráceném
řízení příkazem na místě.
oznámeno podezření na týrání kočky na Práchni. Provedena kontrola na místě,

» 26. dubna

» 27. dubna

» 30. dubna

» 29. dubna

kočka byla předána náhradní opatrovatelce. Týrání nezjištěno.
nahlášen výskyt mladistvých osob v bývalé Eliášce. Osoby byly zajištěny
a z místa dle zákona vykázány.
oznámen výskyt mrtvého jezevce na cyklostezce.
Jezevec odborně zajištěn
a předán mysliveckému
sdružení. Důvod úhynu nezjištěn.
oznámen výskyt podezřelé
osoby v ul. Tyršova. Osoba
zjištěna, jednalo se o podomního prodejce. Po provedené kontrole byla osoba
dle zákona vykázána. Protiprávní jednání nezjištěno.
oznámeno rušení veřejného
pořádku v prostoru skateparku. Situace zjištěna.
Přijato opatření.
Ing. Bc. Harry Knie,
strážník MP

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICIE DOBRÁ ZPRÁVA
Dne 20. dubna 2018 ve večerních
hodinách v 20.30 hod. bylo na městskou policii oznámeno, že v požární
nádrži vedle bývalého střediska, proti

www.kamenicky -senov.cz

Městskému úřadu se nachází pes, který se nemůže vlastní silou dostat zpět
na břeh nádrže a že se vzhledem k vyčerpání a podchlazení co nejdříve utopí. Na místo ihned vyrazila hlídka MP,
která zjistila, že značně podchlazeného
a vyčerpaného psa zachránili a z vody
vytáhli ještě před příjezdem hlídky MP
žáci ZŠ v Kamenickém Šenově.
Jednalo se o Tomáše Kudrnu, žáka
deváté třídy ZŠ, Jakuba Nedvěda, žáka
páté třídy ZŠ a Nikolu Nedvědovou, žákyni prvního ročníku učiliště.
Jejich odvážným činem, kdy Tomáš
Kudrna téměř celým tělem vlezl při zajištění ostatních do studené vody, byl
psovi zcela jistě zachráněn život. Majitel
psa byl později zjištěn a pes předán majiteli. K pádu psa do vody došlo zřejmě
při hře se druhým psem, který po celou
dobu záchrany běhal kolem. I majitel
tohoto psa byl zjištěn a pes strážníky
MP předán.
Ing. Bc. Harry Knie,
strážník MP

Město Kamenický Šenov společně
s městskou policií dne 15. května 2018
zprovoznilo první dvě kamery z budoucího připravovaného kamerového
systému. Jedná se o kamery s nočním
viděním a značnou
načnou rozlišovarozlišova
cí schopností.
í. Kamery jsou
umístěny tak, aby zaznamenávaly
po dobu 24
hodin dodržování
ní
veřejného pořádku
ku
v prostoru
celého náměstí TGM, autobusové zastávky a zejména v Dvořáčkově parku,
kdy v něm denně docházelo k poškozování jeho vybavení ze strany mladých šenovských adolescentů. Obrazy
z kamer jsou zálohovány a ovládány
ze služebny MP. Věřme, že kamery
budou pro práci strážníků MP přínosem a investice do nich se brzy vrátí
v podobě dokumentace protiprávního
jednání.
Ing. Bc. Harry Knie,
strážník MP
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OTÁZKY PRO ZASTUPITELE...
Blíží se konec volebního období, čas bilancování a opět jsme oslovili naše zastupitele s otázkami:
1. Jak byste zhodnotili své uplynulé období, co se Vám jako zastupitelům města povedlo a na co jste pyšní?
2. Co se Vám naopak povedlo méně či co se Vám zatím nepodařilo vyřešit a proč?
3. Co byste ještě rádi stihli do konce svého volebního období?
4. Co byste nejvíce popřáli svému městu do budoucnosti

JIŘÍ ŠIMŮNEK
1. Tak uplynulé volební období bych
tím zahradu školky, která formou hry
a okolí musejí chodit na plesy skoro až
zhodnotil kladně. Na našem krásném
naše nejmenší spoluobčany učí.
do Kamenice. Kulturní dění se musí
městě je pořád co opravovat a zvelebovrátit do srdce města.
vat. Jinak to nebude ani v dalších letech. 2. Městská policie... Myslel jsem, že
Za naše období se stihlo to, co stihlo.
bude potřeba, ale není. Státní poli- 3. Kompletní rekonstrukce Muzea,
Čtyři roky nejsou zase nějak dlouhá
cie je. A jestli mi někdo bude tvrdit,
Sokolovny, domu č. p. 51 na nádoba a já osobně jsem s naší prací bez
že my jako město na periferii okreměstí, multifunkční hřiště z bývavýčitek spokojen. Další věc jsou fisu a kraje MP potřebujeme, je kralého kluziště a kurtů. To ale jaksi...
nance, bez kterých to nejde a tak jsme
vina. Všichni odvádíme daně, a tak
Toto berte s nadsázkou. Ono už se
využili různých dotací, ale na druhou
máme stejná práva na ochranu a dotoho opravdu stihnout moc nedá.
stranu peníze města a spoluobčasah státní policie. Z práce naší městnů jsme zbytečně neproinvestovali.
ské policie mám rozporuplné pocity. 4. Jen ať kvete jako doteď. A perfektní
A co se nám nejvíce povedlo, tak
Budu moc rád, když se Sokolovna
vedení a na úřednických místech proza mě jednoznačně MATEŘSKÁ
opraví. Každé město a každá vesnice
fesionální zaměstnance, kteří mají vyŠKOLKA MISTROVICKÁ. Myslím
má svůj kulturák. Lidé z našeho města
hlášku města v malíčku.

PETR DAVID
S končícím volebním obdobím nastal
konstrukci, kterou vedení města v roce
opravy jsou také projektově připraopravdu čas trochu se ohlédnout a po1998 zastavilo, se po dalších 20 letech
veny a čekáme na vypsání dotačních
přemýšlet. Děkuji proto redakci za pokonečně opět na sokolovnu dostapobídek.
ložené otázky.
la řada a tentokrát pevně věřím, že se
1. Povedla se spousta věcí, tak snad jen
všichni dočkáme zdařilé rekonstrukce. 3. Je červen, do konce volebního obnamátkově. Jsou opraveny a kvalitDá se říct, že jsem pyšný na to, že se mi
dobí zbývají čtyři měsíce. Mohlo by
ně vybaveny školy a školky v našem
společně s dalšími zastupiteli podařilo
se zdát, že se toho nedá mnoho stihměstě, jsem velice rád, že jsme se
zabránit prodeji domu č. p. 51 na nánout, ale společně se těšme na dos ostatními zastupiteli téměř jedměstí. Je mi jasné, že oprava bude velice
končení chodníků v ulici 9. května,
nomyslně shodli na zachování manákladná, ale zbavit se další nemovitoskomplexní vyřešení složité křižovatlotřídní školy na Práchni, ač je trti v centru města a nechat ji „napospas“
ky silnic „u křížku“. Pokračovat bude
nem v oku vedení školy šenovské.
novým majitelům mi nepřipadá šťastné.
rekonstrukce hřbitovní zdi. Mnoho
Děti v mateřských školách mají také
Jsem také rád, že se daří držet v chodu
zajímavého o historii našeho města
pěkné a funkční zázemí i zahrady.
městské kino, že je podán projekt a přisi přečteme v letošním roce vydané
Opravují se komunikace a chodníky,
pravena dokumentace na rekonstrukci
knize o historii Kamenického Šenodobré je, že ke zvelebování dochází jak
sklářského muzea, že snad také vyjde
va, kniha bude vydána díky usilovné
v horní, tak v dolní části města. Jistě,
podaná žádost na znovuzbudování
práci občanů ze spolku Sonow. Bubylo by třeba opravit více, ale pokladsportoviště u sokolovny, že výborně
dou probíhat opravy dle finančních
na není bezedná. Postupně se opravuje
funguje městská knihovna (díky také
možností daných schváleným rozhřbitovní zeď, přispíváme též (někdy
za spoustu poutavých přednášek, akcí
počtem města. Budeme se setkávat
finančně, jindy materiálově) na oprapro děti), že dobře a kvalitně pracuje
na kulturních a sportovních akcích
vy sakrálních památek ve městě.
pečovatelská služba.
pořádaných aktivními šenovskými
Velikou radost mám z toho, že se
spolky a městem.
chystá dokumentace k opravě (a tím 2. Velice ožehavým problémem je zejméi k záchraně) sokolovny. Víte, už
na dokončení odkanalizování zbylé 4. Kamenickému Šenovu přeji spokov roce 1995 jsem jako tehdejší začásti města, zatím není dokončena dojené a aktivní občany, kteří budou
stupitel a radní – šestadvacetiletý
kumentace, není hotovo zejména z fispolupracovat na zvelebování naše„mladík“ - přišel s myšlenkou, že
nančních důvodů, vedení města jedná
ho města, nebudou si jen „reptat pod
ze sokolovny by byl pěkný a stylový
se společností SVS, vědí více a určitě
fousy“, ale budou aktivovat zvolené
kulturní dům. A ejhle. Jako téměř
vám to ve svých odpovědích napíší.
zastupitelstvo a úředníky ke kvalitpadesátník se po mnoha obtížných
Ani stav komunikací v mašem měsní práci k blahu všech, budou jejich
jednáních o převedení sokolovny
tě není ideální, bylo by třeba opravopráci kontrolovat a nenechají vše jen
do majetku města a po zahájené revat více, ale vše je o financích, mnohé
na jimi zvolené patnáctce.
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MUDr. MIROSLAVA KRAMÁŘOVÁ
1. Za velmi zásadní považuji to, že
rickou budovu na náměstí, její opraně velkorysý, nicméně dle našeho
bylo definitivně stanoveno, které
va bude samozřejmě problematická,
mínění je stále ještě mnoho peněz
velké investiční akce budou mít
nicméně považuji za správné, že zarozpuštěno v provozních náklaprioritu. Kromě opravy sklářského
tím zůstane v majetku města a toto
dech. Finanční rezerva by nám pak
muzea je to nyní oprava sokolovny
bude moci svobodně rozhodnout
mohla sloužit k vlastním investis přilehlým sportovištěm v areálu
o jejím osudu. Jistě by toho mohlo
cím, třeba právě na opravu domu
bývalého kluziště. Sokolovna by
být více za celé čtyři roky, ale snad
č. p. 51.
měla sloužit nejen jako důstojné
za nás hovoří spíše práce viditelná
multifunkční kulturní a sportovní
ve městě. Za zastupitele naší kandi- 3. Naše funkční období končí, máme
centrum, ale také jako ubytovadátky mohu říci, že se na každé zapřed sebou poslední dvě nebo tři
cí kapacita, což je v našem městě
stupitelstvo pečlivě připravujeme,
zastupitelstva. Obávám se tedy, že
zatím velký problém. V minulosti
naše účast na zastupitelstvu je, krožádný nový projekt už nebude. Děnebyla vždy v zastupitelstvu vůle
mě ojedinělých omluvených, stoprokuji všem voličům, kteří mi umožk opravě sokolovny, nyní byla nalecentní a vystupujeme velmi aktivně.
nili v zastupitelstvu pracovat.
zena, a protože sokolovna je a byla
dlouhodobě součástí našeho vo- 2. Nepodařilo se nám realizovat naše 4. Našemu městu přeji spokojené
lebního programu, jsme rádi, že se
představy o sestavování rozpočtu.
obyvatele. Klid pro práci i na zábato podařilo. Dále jsem spokojená
Rádi bychom, aby byla vytvořena
vu. Ať se opravuje a staví. Abychom
s tím, že jsme zastavili prodej domu
větší finanční rezerva v rozpočtu.
mohli být na naše městečko ještě
č. p. 51. Jedná se o poslední histoRozpočet považujeme za poměrvíce pyšní.

Mgr. MARTINA PAJEROVÁ
1. Před čtyřmi lety jsem vstoupila
v dohledné době budu moci s žáky
čeká naše město pokračování
do komunální politiky jako novávyužívat rekonstruovaná sportoviště
v „rozjetých“ rekonstrukcích: opraček, bylo pro mne překvapením, že
u sokolovny – moc se těším a pevně
va chodníků a komunikací, dali s vyšším pořadovým číslem na kanvěřím, že podaný projekt městu vyší etapa opravy hřbitovní zdi atd.
didátce jsem byla do zastupitelstva
jde. Také děkuji za možnost podávat
Letos je našemu městu 666 let
zvolena (děkuji tímto všem voličům
atletické výkony na fotbalovém hřišti.
a mimo akcí sportovních i kulturza důvěru) a brala jsem to jako noZa posledních pár let došlo k ohromních k tomuto „výročí“ budeme fivou životní výzvu. Snažila jsem se
nému zlepšení kvality celého sportonancovat vydání knihy, ve které se
na každé jednání zastupitelstva odviště. Pánové, klobouk dolů a díky.
dočteme mnoho zajímavého o míspovědně připravit a být aktivní při 2. Zatím se nepodařilo rozjet plánovatech a dnes již nestojících domech
jednáních. Vždy jsem ráda podpořinou rekonstrukci sklářského muzea,
v Kamenickém Šenově. „Sonowáci“
la dobré názory a návrhy. Jako obpodaný projekt v první fázi nebyl vyodvedli kus dobré práce nejen na stačanka „dolního“ Šenova jsem ráda
brán, doufejme, že se tak podaří v nárém hřbitově, ale připravili k vytištěi za drobné maličkosti, jako jsou hřisledujících projektových výzvách,
ní krásnou knihu, kterou na Vánoce
ště a herní prvky na obou sídlištích,
proto píšu zatím (a stále doufám). Rozurčitě koupím (a nebudu zdaleka
oprava ulice Smetanova, postuppracovaných akcí je stále dostatek, ale
sama) svým dobrým známým.
ná rekonstrukce na Huťské ulici,
vše se odvíjí od finančního zajištění. 4. Kamenickému Šenovu přeju vlídzvelebování prostranství na místě
Dolní Šenov by si zajisté zasloužil
né a usměvavé občany, kteří bubývalé sběrny, dokončení Křížové
komplexnější řešení parkovacích
dou mít své město rádi a budou
cesty, práce na dolním koupališti.
míst, neutěšeně vypadá také chodník
se v něm cítit jako doma, to znaRadost mám ze zrekonstruované
mezi ulicí Huťská a křižovatkou u žemená, že ho nebudou ničit a „zaškolky na Pískovci. Všeobecně můžu
lezničního přejezdu, také chodník
sviňovat“ vším možným a buříct, že školská zařízení v Šenově
u frekventované ulice Kamenická.
dou ho udržovat krásné a čisté.
i na Práchni jsou pěkně opravena
Leccos je již projektově zpracováno
A že je to nesmysl? No, uvidíme.
i dobře vybavena. Jen u velké školy
a čeká na svou realizaci, tak snad
Místo lelkování a vymýšlení ptámi stále chybí venkovní sportovní
v budoucnu?
kovin si raději zasportujte, protože:
areál, ale to je asi běh na dlouhou 3. Ve zbývajících několika měsících
Ve hře hledej zálibu, holduj tanci,
vzdálenost, proto mě těší, že snad
mého prvního volebního období
pohybu.
www.kamenicky -senov.cz

7

INFORMACE Z RADNICE

ČERVEN 2018

INFORMACE Z RADNICE

ČERVEN 2018

ŠENOVSKÉ LISTY

OTÁZKY PRO ZASTUPITELE...
Blíží se konec volebního období, čas bilancování a opět jsme oslovili naše zastupitele s otázkami:
1. Jak byste zhodnotili své uplynulé období, co se Vám jako zastupitelům města povedlo a na co jste pyšní?
2. Co se Vám naopak povedlo méně či co se Vám zatím nepodařilo vyřešit a proč?
3. Co byste ještě rádi stihli do konce svého volebního období?
4. Co byste nejvíce popřáli svému městu do budoucnosti

místostarosta ZBYNĚK JECH
1. Nechci vyjmenovávat jednotlivé
kem peněz, které můžeme právě použít 3. Moc času do konce volebního období
uskutečněné investiční či kulturní
na výše zmiňované akce.
už nezbývá. Je zapotřebí pokračovat
akce nebo přidělování finančních
v rozdělaných akcích, jako je opraprostředků jednotlivým spolkům či 2. Jsou tu rozpracované projekty na realizava hřbitovní zdi, nebo zvelebování
sportovním klubům. Samozřejmě, je
ci různých investic (oprava SOKOLOVareálu dolního koupaliště, oprava
to důležité. Ale abychom takto mohNY a vybudování přilehlého sportoviště,
komunikací či veřejného osvětlení
li činit, je zapotřebí hospodařit tak,
oprava MUZEA, oprava chodníku u koa v neposlední řadě běžná údržba
abychom měli potřebné prostředky.
munikace 1/13 směrem na Českou Kaměsta.
Jsem pyšný na to, že se nám daří hosmenici,…) závislé na dotacích, na které
podařit tak, že přes veškeré celoroční
občané v našem městě čekají, ale z důvo- 4. Městu bych přál, aby hospodařilo asinvestice vstupujeme vždy do dalšího
du zdlouhavé administrativy se nám je
poň tak dobře, jako tyto čtyři roky
nového kalendářního roku s přebytzatím nedaří zrealizovat.
a spokojené občany.

MICHAL TŘEŠŇÁK
1. Za uplynulé volební období bych vyvelmi usnadní jak zimní údržbu, tak
povat, tak se nám jistě povede krok
zdvihl počátek obnovy koupaliště
celkovou péči o naše město. Konkrétně
za krokem zkracovat seznam těchto
v dolní části Kamenického Šenova,
se jedná o nakladač „KRAMER“, který
nedostatků.
což byla jedna z hlavních priorit nanahradil zastaralý nakladač „HON“.
šeho volebního programu. Jsme teprJde o multifunkční stroj, se kterým do- 3. Výše rozpočtu byla na začátku letošníve na začátku, ale už se nám podařilo
kážeme zametat komunikace, odklízet
ho roku schválena a já bych rád do konzprovoznit čerpadlo, vystavět nové
sníh a manipulovat s různými druhy
ce tohoto volebního období svěřené
toalety, z části opravit dno koupaliště
nákladů. Dále o čelní segmentové plufinance co nejefektivněji využil. V tuto
a zrekonstruovat nemalou část mobihy sloužící k zimní údržbě.
chvíli probíhá obnova veřejného osvětliáře tohoto areálu. V nadcházejícím
lení, opravy komunikací a místních
volebním období bychom rádi dál po- 2. Záležitosti, které se nám zatím příliš
cest, obnovy autobusových zastávek
kračovali a dotáhli opravu koupaliště
nedaří realizovat, jsou akce, které jsou
a dalších veřejných prostranství.
do úplného konce. Dalším počinem,
finančně nákladné a je zde potřeba dalna který jsem myslím právem pyšný,
ších zdrojů financování např. ve formě 4. Našemu městu do dalšího volebního
je rozjezd rekonstrukce bývalé sokodotací. Jde například o kompletní odobdobí přeji takové zastupitelstvo,
lovny. Opět to bude trvat několik let,
kanalizování města, obnova míst pro
které dokáže prosadit své názory
než budeme slavnostně přestřihávolnočasové aktivity nebo kompletní
a vize a dokáže si za nimi pevně stát
vat pásku, ale dočkáme se. V nepoopravu komunikací. Míst, kde je třeba
až do konce své působnosti. Zastuslední řadě bych ještě rád upozornil
ještě zapracovat, je mnoho, ale pokud
pitele, kteří budou pro své město rena nákup nové techniky pro potřeby
si stanovíme nějakou jasnou koncepci,
prezentativní a zároveň schopní čelit
technických služeb města, která nám
jak v řešení těchto problémů postui nepříjemným situacím.

starosta Bc. FRANTIŠEK KUČERA
1. Hlavním a nejdůležitějším cílem,
že program jsme nesplnili na 100%,
Budeme usilovat o zřízení služebny
od kterého se odvíjí další věci, je seale z velké většiny byl naplněn a někde
Policie ČR v našem městě a o zřízení
stavení vyrovnaných rozpočtů a zárojsme přidali i navíc. Pro připomenutí
městské policie. Budeme i nadále podveň hospodárné vedení města. Když
Vám níže přikládám náš volební proporovat rozvoj sboru dobrovolných
se tyto priority povedou, pak se dají
gram, abyste mohli posoudit, jak jsme
hasičů. Budeme řešit problematické
plnit závazky z volebních programů.
naložili s našimi sliby z tohoto volebníparkování zejména v oblastech sídliště
Když jsem připravoval volební proho programu:
Huťská a sídliště Pískovec.
gram na toto období, tak jsem si říkal,
jestli není moc ambiciózní, a jestli BEZPEČNOST VE MĚSTĚ
INVESTICE A ROZVOJ MĚSTA
bude vůbec splnitelný. Ke konci voBudeme se pravidelně zabývat bezpečKino Hvězda - „zdigitalizujeme kino“
lebního období musím konstatovat,
nostní situací a vandalismem ve městě.
- digitální přehrávač a dataprojektor.
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Podpoříme multifunkční využití
se aktivně podílet na tvorbě nového
víme turistické cesty a naučné stezky
kina - např. divadelní vystoupení, kulúzemního plánu a na chybějícím straSpolečně s obcí Prysk bychom chtěli
turní a společenské akce.
tegickém plánu rozvoje města. Zasadís pomocí dotací z EU vybudovat rozSklářské muzeum - přepracujeme stáme se o komplexní řešení problematihlednu na Šenovském vrchu.
vající finančně náročný stavební proky čistoty města, ať už se jedná o černé
jekt na uvážlivý plán postupné rekonskládky, svoz odpadu, třídění odpadů, VZTAHY K VNĚJŠÍMU SVĚTU
strukce, za podpory dotací, s důrazem
ale i problematiku znečišťování prostor
Budeme nadále aktivně spolupracovat
na zvýšení návštěvnosti
při venčení psů, ale především o čistotu
s Úřadem práce na úklidu a údržbě
Sokolovna - vypracujeme projekt
města obecně. Každý rok opravíme jedve městě. Budeme úzce spolupracona smysluplné využití stávajícího obnu drobnou sakrální památku.
vat s Krajským úřadem, Policií ČR,
jektu.
Povodím Ohře s. p., Severočeskou voDPS objekt „C“ - zateplíme objekt SPORT a KULTURA
dárenskou společností, a.s., Preciosou
a vyměníme okna - snížíme energeticSport je jedním ze základních prvků
- Lustry a.s., místními podnikateli, firkou náročnost budovy
prevence sociálně-patologických jevů
mami a okolními obcemi. Intenzivně
ZŠ a MŠ Prácheň - provedeme novou
a jako takový si zaslouží naši podbudeme spolupracovat se SUPŠS s cívnější omítku a vyměníme vnitřní
poru. Kultura je nezbytnou součástí
lem pomoci ji udržet na trhu vzdělározvody el. energie a vody.
společenského života, spoluvytvávání. Budeme podporovat terénní soMěstský úřad - zateplíme budovu,
ří identitu obyvatel města a podílí se
ciální práce a sociální služby. Budeme
vyměníme okna a opravíme střechu
na tvorbě společností uznávaných a repodporovat volnočasové a vzdělávací
včetně výměny střešní krytiny a střešspektovaných hodnot. Proto budeme
aktivity seniorů - úcta ke stáří patří
ních oken - snížíme energetickou nánadále podporovat kulturní, společenk tradičním evropským civilizačním
ročnost budovy.
ské a sportovní akce pořádané městem
hodnotám. Společné zájmy budeme
Hřbitov - opravíme hřbitovní zeď
i spolky. Vidíme v nich nejen náplň voldále prosazovat společnými silami
v Kamenickém Šenově a Práchni.
ného času, ale i možnost pro setkávání
v Dobrovolném svazku obcí NovoborBudeme usilovat o průběžnou opravu
nás všech. Chceme rozvíjet existující
sko, Euroregionu Nisa, Sdružení obcí
všech městských objektů. Zakázky
tradiční akce ve městě a dát příležitost
Libereckého kraje a MAS Šluknovsko.
města musí směřovat k co nejnižším
ke vzniku nových. Budeme jednoznačnákladům města, musí být přitom
ně podporovat akce typu - Pochod
Pokud mohu zhodnotit právě končící
zachována co nejvyšší kvalita. Rozza kvetoucí měsíčnicí, Pálení čarodějvolební období, pak musím konstatovoj a kvalitní fungování města stojí
nic, Dětské dny, Sportovní turnaje,
vat, že se podařila spousta věcí, s nia padá se zdravím jeho ekonomiky.
Tradiční Oslavy města u Panské skály,
miž můžeme být spokojeni. V KameAdvent, Masopust a ostatní volnočasonickém Šenově se podařilo zrealizovat
OBNOVA A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
vé aktivity. Vybavíme mateřské školy
mnoho záměrů, jak z vlastních fiA CHODNÍKŮ
a veřejně přístupné plochy ve všech čásnančních zdrojů města, tak z různých
Budeme pokračovat v průběžných
tech města venkovními herními prvky.
dotačních titulů. Město za toto volebopravách
místních
komunikací
Na bezúplatně darovaných pozemcích
ní období zrealizovalo investiční akce
a chodníků ve všech částech měsu sokolovny a bývalého zimního stadiov celkovém finančním objemu přes 41
ta. Budeme intenzivně a maximálně
nu zřídíme sportoviště. Budeme pokramil. Kč a opravy a údržba v celkovém
možně spolupracovat s Libereckým
čovat v započatých pracích na opravě
finančním objemu přes 64 mil. Kč.
krajem ve věci oprav krajských komukoupaliště.
Za velmi důležité i pro budoucnost
nikací, která prochází naším městem
našeho města považuji skutečnost,
(priorita ul. Palackého a také komu- DOPRAVA
že se nám daří i při realizaci rozsáhnikace směr Slunečná, Prácheň - PoJednotně označíme ulice, vybudujelých investičních záměrů dobře hoslevsko, Dolní Šenov - Česká Kamenime přehledný informační a navigační
podařit. Naše město si totiž na rozdíl
ce). Budeme provádět řádnou běžnou
systém pro automobily, cyklisty i pěší.
od státu nemůže dovolit dlouhodobě
údržbu komunikací a chodníků v kaSjednotíme značení k veřejným a kodeficitní rozpočet. Největší investiční
ždém ročním období.
merčním cílům, odstraníme nevkusné,
akcí města v tomto období je jednodožilé či načerno umístěné značení. Poznačně oprava chodníků ul. 9. května,
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
stupně opravíme a doplníme dopravní
včetně vybudování nových křižovaPřehodnotíme a posílíme počet míst
značení. Vypracujeme projekt na úpratek ulic Trtíkova, Boženy Němcové,
a kontejnerů na tříděný odpad. Zavu křižovatek komunikací ul. Marxova,
9. května a křižovatka ulic Marxova,
vedeme ve městě novou tradici, za
ul. 9. května, ul. Obecní a ul. Boženy
Kadlecova, Obecní a 9. května, včetně
každého nově narozeného občánka
Němcové, ul. Trtíkova a ul. 9. května.
vybudování tří nových přechodů pro
našeho města vysadíme jeden nový
chodce a nového veřejného osvětlení.
strom. Provedeme revitalizaci ze- CESTOVNÍ RUCH
Tato akce byla vysoutěžena za cenu
leně na sídlištích Huťská, Pískovec
Ve spolupráci s okolními obcemi bude13 mil Kč. Na tuto akci získalo město
a u Sklářského muzea. Ve spolupráme v zimním období udržovat lyžařské
dotaci ve výši 85% ze Státního fondu
ci s SVS, a. s., budeme pokračovat
trasy. Budeme finančně podporovat
dopravní infrastruktury. Další výv projektech a ve výstavbě splaškové
Šenovskou lokálku. Pravidelně budeznamnou investiční akcí se v tomto
kanalizace a opravě vodovodů. Budeme aktualizovat a vydávat informační
období stala oprava místních komume pokračovat v opravě a úsporných
turistické materiály o regionu Kamenikací. Město investovalo do oprav
opatření veřejného osvětlení. Budeme
nický Šenov. Vybudujeme, nebo obnomístních komunikací částku
www.kamenicky -senov.cz
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OTÁZKY PRO ZASTUPITELE...
Blíží se konec volebního období, čas bilancování a opět jsme oslovili naše zastupitele s otázkami:
1. Jak byste zhodnotili své uplynulé období, co se Vám jako zastupitelům města povedlo a na co jste pyšní?
2. Co se Vám naopak povedlo méně či co se Vám zatím nepodařilo vyřešit a proč?
3. Co byste ještě rádi stihli do konce svého volebního období?
4. Co byste nejvíce popřáli svému městu do budoucnosti

starosta Bc. FRANTIŠEK KUČERA
11,7 mil Kč, ale pořád je to málo.
Významnou částku z rozpočtu nám
také odčerpaly opravy veřejného
osvětlení. Bylo např. vyměněno veřejné osvětlení v ul. Smetanova, Prácheňská, Marxova, ul. Huťská včetně
nových rozvodů, Větší investicí také
byla oprava hřbitovní zdi v Kamenickém Šenově, kde v současné době
probíhá 3. etapa. Na dvě etapy jsme
získali dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 1,3 mil. Kč. Stávajícímu zastupitelstvu není ani lhostejný
stav zeleně a stromů na území města.
Staré a dožilé stromy nahrazujeme
stromy novými. Je vypracována projektová dokumentace na revitalizace
zeleně na sídlišti Huťská, u sklářského muzea a ovocného sadu v ul.
Kamenická. Vypracovali jsme novou
projektovou dokumentaci na rekonstrukci sklářského muzea a následně
podali žádost o dotaci na tuto rekonstrukci. Je vypracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci
sportoviště u Sokolovny, včetně podání žádosti o dotaci na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Jsem velice pyšný, že se nám podařila zrekonstruovat všechna školská
zařízení. Oblast školství je pro nás
jednou z klíčových priorit. Usilujeme
o to, aby děti v Kamenickém Šenově
a na Práchni vyrůstaly ve zdravém,
moderním a podnětném prostředí,
a to jak v mateřských školách, tak
v základních školách. Naším cílem
je také samozřejmě zajistit optimální počet volných míst v mateřských
školách.
Do technických služeb byl pořízen
nový univerzální nakladač a malotraktor, který pomůže urychlit
a zkvalitnit práci pracovníků technické čety. Z dotace od MŽP byly pořízeny kontejnery s kolovými nosiči,
které nahradily dožilé valníky. Tato
nová mechanizace urychlí celoroční práci zaměstnancům technických
služeb. V oblasti péče o seniory se
nám podařilo udržovat velmi blízké
vztahy s klubem seniorů, podporu10

jeme je v jejich kulturním vyžití a na- 2. Zatím se nám nepodařilo na 100%
vyřešit parkování v lokalitě ul.
opak jejich členové se zapojili do akcí
Huťská a na sídlišti Pískovec. Na sídpořádaných městem. V péči o staré
lišti Huťská se nám podařilo připravit
a těžce zdravotně postižené občalokalitu na výstavbu řadových garáží,
ny se nám daří pomocí pečovatelské
ale do dnešního dne nikdo nepožádal
služby udržovat v domácím prostřeo jejich výstavbu, ani o koupi pozemdí i osoby, které by jinak musely být
ků pro stavbu garáží. Na sídlišti Písv LDN nebo domovech pro seniory.
kovec připravujeme v rámci nového
Pečovatelská služba v současné době
Územního plánu několik nových
poskytuje péči osobám v domácnosti
parkovacích míst. Věřil jsem, že budenně, od pondělí do neděle, včetně
deme mít do konce volebního období
víkendů a svátků. Úcta ke stáří patří
hotovou projektovou dokumentaci
k tradičním evropským civilizačním
splaškové kanalizace na levobřežní
hodnotám. Pečovatelská služba prošla
části Šenovského potoka. V současné
v tomto období inspekcí kvality sludobě se dokončuje projektová dokužeb a byla ohodnocena na výbornou.
mentace pro vydání územního rozV neposlední řadě můžeme být spokohodnutí. Z technických a finančních
jeni i s vynikajícími výsledky v oblasti
důvodů tuto akci společnost SVS přesportu, kterých dosáhly naše děti, ale
ložila na rok 2018. Nepodařilo se nám
i mládež a dospělí našeho města. Jsem
opravit více místních komunikací.
rád, že se vydařily kulturní akce, které
Nepodařilo se nám vybavit veřejně
město pořádalo. Poděkování si zaslouží
přístupné plochy ve všech částech
všichni organizátoři i účinkující všech
města venkovními herními prvky.
kulturních akcí. Za toto volební obdoVětší finanční „injekci“ by potřebobí se toho opravdu událo hodně. Mnoval objekt č. p. 51 na náměstí T. G.
hé se nastartovalo, mnohé se dotahuje
M. Trápí mě stav budovy „Eliášky“,
do konce. Vylepšuje se image města.
která je v majetku soukromníka, toVěřím, že se bude zkvalitňovat i život
též platí o budově bývalé dolní školy.
jeho občanů, ale to už je na každém
Velice mě mrzí, chování některých
z nás. Važme si toho, co nám mnoho
našich spoluobčanů vůči likvidaci
jiných míst v republice závidí! Panskou
odpadů ve městě. Sběrná místa v Kaskálu, sklářské muzeum, nejstarší funmenickém Šenově slouží k ukládání
gující sklářskou školu na světě a v netříděného odpadu do připravených
poslední řadě překrásnou přírodu.
kontejnerů. Pravidelný pytlový svoz
Za práci v končícím volebním období
je každých 14 dnů. Bohužel někteří
bych chtěl poděkovat všem kolegům
občané toto nedodržují a zahlcují odzastupitelům, ale i všem pracovníkům
pady tato místa neustále v průběhu
městského úřadu a organizačních slocelého roku různým odpadem. Techžek za jejich skvělou spolupráci, ponické služby města musí tento odpad
chopení, vstřícnost i za to, že mi říkají
od kontejnerů odvážet. Tím pádem
své názory, podněty i postřehy. Město,
jsou pozdrženy nebo opožděny další
to nejsou jen stavby, jsem rád tomu, že
údržbové práce v rámci města.
se za poslední roky podařilo významně posílit hrdost obyvatel města na to,
že žijí v Kamenickém Šenově, ve městě 3. V současné době připravujeme
rozpočet na opravu hřbitovní zdi
se sklářskou tradicí v srdci Lužických
na Práchni, se kterou bychom chtěli
hor a Českého středohoří. Jsem rád
ještě do prázdnin začít. Je dokončeno
za fungování spolků a sportovních
výběrové řízení a podepsána smlouva
organizací a děkuji všem lidem, kteří
na opravu 3. etapy hřbitovní zdi v Kase ve svém volném čase věnují svému
menickém Šenově. Do konce volebníokolí a městu, ve kterém žijí. Právě oni
ho období budeme pokračovat
pro mě znamenají Kamenický Šenov.
www.kamenicky -senov.cz

Gratulace k životnímu
jubileu
Své významné životní jubileum
v dubnu oslavili:
Magdalena Čmuchálková
Ladislav Koláčný

rickou knihu o Kamenickém Šenově.
směru, který se setkal s podporou,
Dokončíme projektovou dokumentaci
za kterou děkujeme. Zároveň je pro
rekonstrukce chodníku podél komunás zavazující pro další práci.
nikace I/13, od Řeznictví U Plešingrů,
po poslední RD v Kamenickém Šenově 4. Chtěl bych v Kamenickém Šenosměrem na Českou Kamenici, včetně
vě potkávat jen šťastné a spokojené
rekonstrukce autobusových zastávek
spoluobčany a návštěvníky města.
a veřejného osvětlení. Osadíme novou
To ale znamená zajistit lidem slušné
autobusovou zastávku na sídlišti Píspodmínky pro život, jako je bydlení,
kovec, včetně parkové úpravu prostoru
sportovní a kulturní vyžití, a v nepopo odstranění dožilé budovy bývalé
slední řadě zachovat rovněž pro genesběrny. Opravíme všechny balkony
race příští pokud možno stávající nena nových DPS na náměstí T. G. M.
zdevastovanou přírodu. Obecně bych
I nadále budeme finančně podporovat
si přál, aby se o Kamenickém Šenově
kulturní, společenské a volnočasové
hovořilo jako o místě pro spokojený
aktivity jednotlivých spolků, sdružení,
život všech generací v každém ročním
škol a organizací. Jednoznačně budeme
období. Městu Kamenický Šenov chci
popřát skvělou budoucnost. Jsme kopodporovat akce typu - Pochod za kvemunitou navzájem různých jedinců,
toucí měsíčnicí, dětské dny, sportovní
s různou životní zkušeností, schopturnaje, Advent, výstavy a akce v munostmi a povoláním. A také různých
zeu, Šenovskou lokálku a ostatní volnázorů. Nám všem chci popřát, abynočasové aktivity. Ve spolupráci s úřachom tuto různost názorů neventilodem práce budeme i nadále využívat
vali v neproduktivních žabomyších
občany na veřejně prospěšné práce
válkách, nýbrž abychom tuto různost
na úklid města. S Povodím Ohře budevyužili ve prospěch města, k vzájemme spolupracovat na opravě zdí Šenovné spolupráci a co nejširšímu využití
ského potoka. Budeme i nadále s plným
potenciálu každého jednotlivce.
nasazením pokračovat v nastoupeném

Poděkování
Děkuji městskému úřadu za dárek a přání
k mým narozeninám.
Magdalena Čmuchálková
Děkujeme všem gratulantům, kteří se
zúčastnili našich kulatin dne 14. 4. 2018.

Manželé Tomáškovi s dcerou Martinou

O VÍKENDU PŘED „ČARODĚJNICEMI“
O víkendu před „ČARODĚJNICEMI“
někdo ukradl u pramene ŽÁBA 2 kusy
stromků (převislé vrby)!
Jistě jen proto, aby si zkrášlil svoji zahradu. Nepochopím, jak někdo může
být tak ubohý (chudý), aby si nemohl
tyto dva stromky koupit. Stromky zakoupila radnice našeho města, čímž

www.kamenicky -senov.cz

dotyčný okradl i nás občany!!! Proto
bych vyzval všechny zahrádkáře a občany našeho města ke všímavosti, komu
se tyto stromky objevily na zahrádce
a upozornili na to městskou policii.
Městskou policii zároveň žádám o překontrolování fotopasti u Žáby. Pokud
tato funguje, budeme hned znát toho

chudáka, který si za naše peníze zkrášluje zahrádku. Pokud nefunguje, prosím o zprovoznění!
Za všechny, komu to je líto,
Vlastimil Janovský.
P. S. Dotyčnému bych chtěl vzkázat:
může to napravit tím, že tam zasadí jiné
stromky a občas tam uklidí.
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NAPSALI NÁM

na opravě a provedení úsporných
opatření veřejného osvětlení. V letošním roce bude dokončena rekonstrukce ul. Kostelní vrch od posledního rekreačního objektu po lávku ul.
Pod vrchem. Dokončíme rekonstrukci Křížové cesty u koupaliště. Budeme
pokračovat v započaté opravě koupaliště v dolním Šenově. Intenzivně budeme pracovat na dokončení nového
Územního plánu města. Dokončíme
započatou projektovou dokumentaci
na rekonstrukci Sokolovny a provedeme výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací. Dokončíme výběrové řízení na dodavatele kompostérů, štěpkovače a kontejnerů na textil.
V návrhu rozpočtu na rok 2018 máme
alokovanou částku 1 400 000,- Kč
na opravu místních komunikací. Naplánovány máme opravy ul. Odboje,
spojku mezi ul. Huťská a ul. Smetanova a část komunikace na Práchni.
Začneme s výměnou oplocení okolo
ZŠ a MŠ na Práchni. Na sídlišti Pískovec osadíme nové herní prvky.
Ve spolupráci se sdružením SONOW
vydáme k 666. výročí města histo-
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KOLOBĚŽKIÁDA
Za velmi chladného počasí proběhla
ve čtvrtek 26. 4. 2018 na parkovišti u Panské skály koloběžkiáda, kterou již tradičně pořádá ZŠ a MŠ Prácheň. Nejenom pro
pořadatele bylo překvapením, že i přes
tak chladné počasí přišlo mnoho dětí
v doprovodu svých rodičů. Děti postupně zdolávaly jednotlivé úkoly motivované dopravní výchovou. Musely předvést
nejen své znalosti, ale i zručnost např. při
slalomu na koloběžce. Za splněné úkoly soutěžící obdrželi ceny od pořadatele
a i od Besipu, který s námi na koloběžkiádě již několik let spolupracuje.
Rádi bychom poděkovali Městu Kamenický Šenov za podporu akce, městské policii a Dopravní policii Česká
Lípa za pomoc při organizování, Besipu
za dlouholetou spolupráci.
Učitelky ZŠ a MŠ K. Šenov - Prácheň

ŠKOLÁČCI Z PRÁCHEŇSKÉ MŠ SÁZELI
ZELENINU A BYLINKY S NĚMECKÝMI KAMARÁDY

Další společné setkání s našimi kamarády z německého Eichgrabenu, v rámci
projektu „Jedna střecha pro naše kultury
– Ein Dach für unsere Kulturen “, proběhlo ve středu 18. 4. 2018 v Oderwitzu při
„jarních pracích“. Po přivítání a svačince,
děti na zahradě sázely do vlastnoručně
vyrobených „květináčů“ jarní zeleninu
vyrobenýc

a bylinky (salát, pórek, pažitku,…). Děti
byly rozděleny do skupin – jedna skupina zdobila květináče, druhá sázela a třetí
skupina dětí vystřihávala obrázky ovoce,
zeleniny a bylinek a z obrázků vytvářely
girlandy. Vysazené rostlinky si každý přivezl ve svém květináčku domů.
ZŠ a MŠ Prácheň

KEEP CALM
AND STUDY ENGLISH
is a restaurant, post office, shop, bakery and ty of our mountains - Lužické mountains.

Do vypracování turistického
k h informačního letáku
ké
s mapou
m
Kamenického Šenova
nov se s vervou pustili žáci
sedmých
sed
ročníků. Vznikly
velmi
velm podařené materiály. Za
všechny zd
zde uvádíme text práce Lukáše
Neumajera ze 7. B.
Kamenický Šenov is a small city in the north
of Czech Republic. Kamenický Šenov is 100
kilometres north of Prague. It has over 4000
people living in there. There are lots of beautiful places to visit like Panská skála -it´s a
big basalt rock. The Glass museum with lots
of beautiful things like glass chandeliers, famous glass chair or glasses. In the middle of
the town there is a square. In the square there
12

there is a fountain in the middle. There is no
bank or supermarket. In the town there is also
big school with over 350 students. There is also
Glass school where you can go when you finish
primary school.
Prácheň is a part of Kamenický Šenov with
the most beautiful place to visit – Panská skála. There is also the beginning of cycle route
„Varhany“ that goes all the way to the town of
Česká Lípa. It´s about 17 kilometres long.
In Kamenický Šenov there is factory called
Preciosa Lustry. They make lots of glass lights
and chandeliers.
If you want to watch a film we have a cinema
called „Hvězda“ (The Star). If you want to go
out to the nature you can go and see the beau-

In summer you can go cycling on the cycling
route and when it is really hot you can use our
open air swimming pool. We also have a church called Church of Saint John the Baptist.
Kamenický Šenov is a great place to live. It´s
not very big, but the beauty of Kamenický Šenov can´t be found anyhwere else in the world.
Sedmáci

www.kamenicky -senov.cz
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ŠKOLNÍ AKCE DUBEN A KVĚTEN
Pěvecká soutěž

země. Děti se tento den neučily. Na prvním stupni šli uklízet, na druhém stupni
byly přichystané různé aktivity. Jednou z
nich byli POTRAVINY, které si nachystala paní učitelka Suchá. Ve třídě byla na
tabuli zapnutá prezentace o jídle. Ukázala
nám veřejnou ledničku, do které mohou
chodit lidé, kteří nemají na jídlo. Dále nám
také ukázala paběrkování, dumper diving
a ukázala nám jak zpracovat CELÉ kuře.
Poté jsme kreslili obrázek příkladu šetření
potravinami. Obrázek jsme odevzdali, visí
na nástěnce na chodbě.

Pěvecké soutěže 1. stupně se zúčastnili
všichni malí zpěváčci, kteří měli odvahu se
samostatně postavit před mikrofon a publikum. Odměnou jim byl potlesk diváků,
fandění spolužáků a sladké ceny.

Oblastní galerie v Liberci
Dne 18. dubna členové čtenářských klubů
navštívili Oblastní galerii v Liberci, aby si v
rámci doprovodného programu TOUR DE
LÁZNĚ 2018 prohlédli celou zrekonstruovanou budovu lázní a zároveň absolvovali
komentovanou prohlídku vedenou galerijní lektorkou.

Land Art
(p. uč. Hrůzková, popsal Tomáš Vávra)
Na Dni Země se žáci druhého stupně
rozdělovali do skupinek po cca 16 lidech.
Skupinky se týkaly přírody, ekologie, recyklace atd. Jedna z nich byla také Land art,
což je styl umění, které se vytváří z přírodních materiálů (hlína, kamení, větve).
Tato skupinka se vydala do lesa kousek od
fotbalového hřiště, kde z nezajímavého lesa
vytvořili umělecké dílo.

hadrové) a grilování buřtíků. Mňam!

Den Země na II. stupni ZŠ
Každoročně se nějakým způsobem zapojujeme do Dnu Země. Jelikož letos vycházel
na neděli, uspořádali jsme ho v pátek 20.4.
První dvě vyučovací hodiny proběhly formou projektové výuky. Na výběr byly nejrůznější aktivity spojené s ekologií a recyklací. Třídní kolektivy se promíchaly napříč
od 6. do 9. ročníku. V deset hodin jsme pak
v městském kině zhlédli velmi zajímavý
film o přírodě a po jeho skončení jsme ještě
trochu poklidili veřejná prostranství. Několik málo postřehů z jednotlivých aktivit:

Recyklace
(p. uč. Karschová, popsal Lukáš Neumajer)
Na Den Země byli žáci rozděleni do skupinek po dvou z každého ročníku. Mohli
si vybrat téma, na kterém budou s kamarádem ve skupince pracovat. Jedno z témat
bylo i „Recyklace“. Žáci se sešli ve výtvarné
učebně základní školy a dostali pomůcky
na výrobu „zvonkohry“. Tu vyráběli z plastových lahví a korálků. Mohli si ji potom
Čarodějnice
umístit ve třídách nebo na chodbu jako deDeváťáci a pořádání čarodějnic pro škol- koraci.
ní družinu a MŠ, to už je takové tradiční
spojení. Byla připravena řada soutěží a zá- Potraviny
bavných aktivit, nechybělo ani upálení té (p. uč. Suchá, popsala Tereza Škodová)
nejošklivější čarodějnice (samozřejmě jen Dne 20.4 se v základní škole konal den
www.kamenicky -senov.cz

Dárková taška
(p. uč. Vince, popsala Eliška Košíková)
Dne 20. 4. 2018 se na naší škole konal Den
Země. Každý ze třídy se zapsal do jiné skupiny. Já byla ve skupině, která vyráběla dárkovou tašku. Dělali jsme tam tašku z papíru a z lepidla, nejdříve jsme se koukali na
video, jak se to dělá, a pak se sami pokusili
o totéž. Bavilo mě to, byla u toho sranda.

Další činnosti:
ruční výroba papíru, ekohry v přírodě,
ekoprocházka spojená s plněním úkolů
a objevením sladkého pokladu, výroba
domácí rakety, ekodiskuze a ekopřírodopis.
17
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KŘÍŽOVÁ CESTA
– JIŽ HOTOVÉ A INSTALOVANÉ OBRÁZKY ZASTAVENÍ

U staré silnice mezi Kamenickým Šenovem a Českou Kamenicí byla roku 1846
postavena na levé straně velká kaple Nejsvětější Trojice. Proti této kapli přes cestu
na úpatí návrší Stráž v roce 1865 byla založena i křížová cesta. Je umístěna ve velmi
krásném dolním cípu našeho města. Cesta
byla několikrát opravována, např. v roce
1896 či na začátku 30. let minulého století.
Pravděpodobně ji nechal vybudovat místní statkář Franz Kreibich, kterému patřil
celý les i se skalami. Malovaná zastavení
o Velikonocích prý místní zavěšovali na
okolní stromy a do vytesaných skalních
nik. O rok později zde Eduard Windlich
vytvořil skalní výklenek s plechovým obrazem uložení Krista do hrobu.
Po Kreibichově smrti (roku 1891) byl les
vykácen a Křížová cesta téměř zanikla.
Obnovena byla na 1896 místním střeleckým spolkem. Další opravy se dočkala
ve třicátých letech dvacátého století, kdy
již byla stará cesta ke skalnímu výklenku
na temeni kopce zničena těžbou písku, a
proto k němu byla upravena nová cesta po
jižním svahu.
Po II. světové válce však kaple u silnice
i samotná křížová cesta upadaly a nakonec kaple byla v r. 1974 zbořena přesto, že
téhož roku psal náš pan farář S. Bečička
okresnímu církevnímu tajemníkovi žádost o povolení a o příspěvek na opravu

18

střechy kaple. Píše, že kaple je až na střechu v docela dobrém stavu. Ale důvodem
zbourání byl (podle vyprávění pamětníků
a p. Bečičky) zájem „soudruha“ bydlícího nedaleko, jenž potřeboval materiál na
stavbu garáže, a demolici tedy inicioval.
I takové smutné a paradoxní věci se v té
době mohly dít a naše krajina tím přišla

o další ze svých malebných součástí. Na
místě kaple nyní stojí pouze kříž v nízké
kamenné mohyle.
Obnovy křížové cesty se v roce 2008 ujalo občanské sdružení Na Výsluní, sdružující občany a přátele Kamenického Šenova.
Obnova začala symbolickým vztyčením
kříže na vrcholu skály nad Božím hrobem.
Obnova cesty zahrnula i nový otevřený

kruhový pavilón s okulusem (kulatý otvor
v klenbě stropu s Božím okem), dřevěnou
vstupní bránu a náročné úpravy pramene
Svatého kříže, vyvěrajícího těsně pod Křížovou cestou. Cesta začíná prostranstvím
s kovaným křížem a obrazem Krista na
Olivetské hoře ve výklenku, vytesaném
v pískovcové skalce. Odtud cesta, lemovaná zastaveními, stoupá k Božímu hrobu.
Ten tvoří skalní kaple vytesaná v úpatí
pískovcové skály. V otevřené kapli kryté
kovanou mříží spočívá pískovcová socha
Kristova těla. Křížová cesta je již doplněna 14 obrazy zastavení! Ty jsou reprodukcemi zastavení Křížové cesty z kostela
na Práchni. Dále je možné pokračovat po
naučné stezce, jež se věnuje historii, geologii, biologii a botanice tohoto hřebene.
Cestou po ní se vám ze skalních výchozů
naskytnou krásné výhledy do údolí Šenovského potoka a směrem na obec Prysk.
Na hřebeni vás překvapí další výklenková
kaple sekaná v pískovcové skále, zasvěcená Svaté Trojici. Vyvrcholením procházky
je pohled z vyhlídkové terasy pod dřevěným křížem. Z ní je možné sejít opět dolů
a osvěžit se v opravovaném prvorepublikovém koupališti. Celkově je to krásný
výlet na půl dne a při cestě zpět domů si
nezapomeňte u pramene Žába načepovat
znamenitou vodu!
Drahmíra Liptáková
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Dolní Šenov – stavba koupaliště

Horní škola - stavba

Průvod okolo muzea, vzadu kostel (rok 1930)

Deutsches Haus“ (Německý dům) náměstí

HISTORIE NAŠEHO MĚSTA

STARÉ FOTOGRAFIE Z NAŠEHO MĚSTA

VÝZNAMNÁ HISTORICKÁ A KULTURNÍ VÝROČÍ – ČERVEN 2018
červen 1938 V Kamenickém Šenově se konalo shromáždění k založení Lidové fronty na obranu vlasti - Volksfront zum Schutz der
Heimat. Sdružily se v ní protifašistické organizace české i obounárodnostní.
80 let
1. 6. 1998 Žandov získal opět statut města.

20 let

1. 6. 1998 K Mimoni byla připojena Ploužnice, vznikla tak nová část města - Mimoň VI.

20 let

3. 6. 1973 Ve Stráži pod Ralskem byla zřízena věznice.

45 let

5. 6. 1923 V Zákupech bylo založeno ochotnické divadlo. Jednalo se tehdy o první český divadelní soubor na Českolipsku.

95 let

ŠENOVSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE
Další šachový turnaj, v pořadí již desátý,
je za námi. Šachové turnaje v našem městě jsou okolní šachovou veřejností chválené, a proto se zde vždy sjede mnoho malých nadšených šachistů z okolních klubů
se svými vedoucími.
Velmi děkuji Městu Kamenický Šenov
za podporu a sponzorování, panu Josefu
Řeháčkovi a Přemku Hofmanovi za prowww.kamenicky -senov.cz

fesionálně zvládnutou organizaci. Myslím, že si to zde děti
pěkně užily. Nakonec bylo vyhlášení,
dekorování a předání cen, mezi nimiž
nesměly chybět poutavé dětské knihy!
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V KVĚTNU NAVŠTÍVIL KNIHOVNU ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK
...žáků deváté třídy s paní učitelkou
Mgr. Ivanou Novotnou. Vyprávěli jsme
si o vzniku a práci na našich Šenovských
listech, jak se tvoří, co práce redakce
všechno obnáší, jak vznikají články, co
vše noviny obsahují, kde se tisknou a další
zajímavé věci. Seznámili jsme se i s historií novin, vždyť první číslo vyšlo před
dvaceti osmi roky - v květnu roku 1990!

KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA
SOBOTA 21. DUBNA 2018

Návrat domů jeho Eminence Josefa kardinála Berana, arcibiskupa pražského
a primase českého byla pro náš národ obrovská událost, které měl tu čest se zúčastnit i náš zastupitel Petr David jako zpěvák
Cantores Gradecenses pod vedením dirigenta Josefa Zadiny. Slavnostní bohosluž-

bu sloužil Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský a primas český před
zcela zaplněným chrámem.
Josef kardinál Beran, čestný a statečný
občan, kněz a pastýř, vězeň dvou totalit,
nacistické a komunistické, zemřel v exilu
ve Vatikánu v roce 1969. Až téměř pět de-

sítek let po smrti se plní jeho přání, vyjádřené i v poslední vůli, být pochován ve své
rodné zemi. Jeho ostatky budou uloženy
v našem hlavním českém chrámu v kapli,
která nese od roku 1989 jméno české patrony svaté Anežky.
Drahomíra Liptáková

ŠENOV MÁ DALŠÍ ABSOLVENTY
V pondělí 14. května bylo
mou milou povinností doprovázet tři absolventy univerzity
třetího věku s jejich rodinami
do Prahy na Českou zemědělskou univerzitu na jejich slavnostní promoci. Tříleté studium letos zakončili pan Leoš
Vágenknecht, paní Dana Svitáková a paní Věra Tondrová.
V aule univerzity jim během
hodinového ceremoniálu, kdy
zazněly slavnostní proslovy
i studentská hymna, byly předány univerzitní diplomy.
Všem třem patří velká gratulace za jejich píli, disciplínu
a chuť učit se novým věcem!
Příjemný slunečný den v Praze jsme zakončili výborným
pozdním slavnostním obědem
v nedaleké restauraci. Celý den
v Praze se nám velmi vydařil
a já pilným studentům ještě
jednou gratuluji! Zimní semestr 2018/2019 začíná ve
čtvrtek 4. října od 9:30 v před-

náškovém sále nad knihovnou - těšíme se
na nové téma (České dějiny 2) i na nováčky
v řadách studentů! NA STUDIUM NENÍ
NIKDY POZDĚ!
Klára Machová
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Další číslo Šenovských listů
vychází 1. 7. 2018
uzávěrka je 15. 6. 2018
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Redakce
Drahomíra Liptáková, Ing. Klára Machová,
Bc. Kateřina Löwyová
e-mail: senovskelisty@seznam.cz
Graﬁka
Tomáš Dvořák • Studio D2
• tel.: 777 673 683
Tisk
Miroslav Dvořák • Studio D2
• tel.: 773 683 863 • studio.d2@seznam.cz
Za případné tiskové chyby se předem omlouváme.
Distribuční místa Šenovských listů
• Česká traﬁka - náměstí
• Pekárna – náměstí T. G. M.
• Potraviny U Panoušků - Lidická ulice
• Městská knihovna - ulice Nová
• Pokladna Městského úřadu Kamenický Šenov
• Samoobsluha Prácheň
• Zelená hospůdka
• Prodejna Pískovec
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VÝLET NA ZÁMEK VE VELKÉM BŘEZNĚ
a dobrá nálada nechyběla.
Těšíme se napříště.
Klárko, děkujem.

Ve čtvrtek 19. dubna jsme se v rámci poslední přednášky univerzity třetího věku
vypravili se studenty na školní
výlet. Protože
naším tématem
byla na jaře renesance, naším
cílem se stal zámek ve Velkém
Březně a skanzen v nedalekých Zubrnicích.
O pár slov o našem výletě jsem
poprosila samotné studenty…
Paní Věra Tondrová: Příjemně prožitý
den za hezkého počasí. V dobrém kolektivu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých
a nových věcí z historie našich předků. Výlet byl pěkným zakončením semestru.
Paní Jana Brázdová: Hezké slunečné
ráno. Hojná účast aktérů /téměř stoprocentní/. Vybavení si kdysi prožitých školních výletů. Sympatický velkobřezenský
kastelán nám věnoval tolik času, že jsme
nestačili projít park plný rozkvetlých stromů. Oběd v hospodě dobrý. Prohlídka
skanzenu pěkná, půdní prostory, sklepy,
nahlédnutí do školní budovy. Spokojenost

www.kamenicky -senov.cz

motná romantická budova zámku, obklopená nádherným parkem v plném květu
jara, mě okouzlila, dobové interiéry spjaté
s historií rodiny Chotkových byly stejně
zajímavé. Zaujatý průvodce nám přiblížil
Manželé Eflerovi: osobnost a životní příběh Karla Chotka.
Co nás na zámku Člověk, který se takovou mírou zasloužil
Velké Březno zau- o rozvoj českého státu v kultuře, politijalo?
Už vstup do zámeckého areálu okouzlil
nádherně rozkvetlými magnoliemi.
Zajímavou architekturu stavby i historii neméně zajímavého
rodu Chotků nám jedinečným způsobem
přiblížil erudovaný pan kastelán, takže jsme
lehce a se zaujetím zvládli prohlídku interiérů,
jindy rozdělenou
do dvou až tří
okruhů. V blízké
restauraci jsme
v klidu snědli
výbornou svíčkovou a díky organizačním schopnostem paní Machové stihli ce, průmyslu, dopravě, by měl být uveden
i zkrácenou exkurzi v Zubrnicích. Výlet se ve všech učebnicích dějepisu jako významný
vydařil a poděmecenáš 19. stokování patří paní
letí, a ne být opoMachové i všem
míjen a spojován
řidičům,
kteří
pouze s názvem
nás bezpečně doChotkovy sady
vezli tam i zpět.
v Praze. Prostě
to byl super výlet
s novými objevy
Paní Milada
a s dobrou parKroniková: Zátou.
mek Velké Březno, „nejmladší
a nejkrásnější“
Děkuji celé třípodle pana průdě a za příjemný
vodce, byl pro mne zjevením v této oblasti, den v jejich milé společnosti.
překvapením, jaké jsem nečekala. Už saKlára Machová
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OHLÉDNUTÍ ZA FINÁLE ŠKOLSKÉHO POHÁRU V KIN-BALLU
Zdravíme opět všechny příznivce kin-ballu. Z minule vám
dlužíme informaci, jak jsme dopadli v Praze na republikovém
finále. Tak především musíme
informovat, že jsme nuceni startovat v kategorii klubů. To je ta
část turnaje, kde podle vedení
soutěže kin-ballu hrají kluby.
Ty jsou prý na vyšší úrovni než
ostatní základní školy. S tímto
rozdělením sice naprosto nesouhlasíme a bojujeme proti tomu,
bohužel zatím neúspěšně, ale to
je jiný příběh. V kategorii 8. a 9. tříd jsme
skončili na posledním čtvrtém místě,
když jsme všechny zápasy prohráli. Hrají
u nás mladší hráči, ale na to se nebudeme vymlouvat. Bylo vidět, že týmu chybí
zkušenost a máme se ještě co učit.
Druhý den pokračoval turnaj kategorií
SŠ. Ani tam se nám nedařilo podle představ. Bohužel rozlosování bylo opět předem dané, neproběhla náhodná volba,
jak tomu bývá zvykem všude na ostatních
turnajích. Hned v prvním zápase jsme tak
narazili na soupeře z nejtěžších – Reprezentaci ČR, která nastoupila s hráči, kteří
ještě patří věkově do středních škol. Muži

byli na posledním světovém šampionátu
v Japonsku třetí a ženy páté. Je jasné, že
střední školy České republiky budou pro
ně konkurencí o třídu slabší. I přesto jsme
hráli poměrně vyrovnaný zápas. Ovšem
pro nás opět s příchutí porážky. Následné
utkání s papírově slabšími soupeři jsme
nedotáhli do vítězného konce (2. místo)
a v posledním měření sil nás porazil v rozstřelu o druhé místo Liberec, tak jsme brali body pouze za poslední místo. Celkově
to na turnaji stačilo pouze na dělené 7. - 8.
místo (z devíti soupeřů). Musíme na sobě
víc zapracovat, třeba se to sejde jindy.
O následujícím víkendu nás však čeka-

la pro nás mnohem důležitější
akce. Dvoudenní trénink na
domácí půdě s reprezentačními hráči Alex Pluhařovou
a Štěpánem Holmanem. Alex
u nás byla již potřetí. Jsme
vděční, že se nám s naší hrou
snaží pomáhat. Celý víkend
byl nesmírně fyzicky náročný,
dostali jsme pořádně do těla.
Pozvali jsme si i přátele ze Zákup. Za náš klub musím říci, že
toto jsou ty nejpřínosnější dny,
kde rozvíjíme řadu herních dovedností. Děkujeme všem zúčastněným.
Letošní sezónu zakončíme 26. května
v Přelouči posledním turnajem Středoevropského poháru. Je pravděpodobné, že
vzhledem k bodovým odstupům celkově
skončíme na čtvrtém místě. Poté ukončíme letošní sezónu v nějakém občerstvovacím zařízení, abychom si přes léto krátce
odpočinuli od sportu. Koncem září se
totiž zúčastníme Inter G cupu v Hradci
Králové, který bude juniorským mistrovstvím Evropy. Tam proběhne to pravé měření sil se zahraničními soupeři.
Děkujeme, že nám fandíte.
Za kin-ball KŠ přeje krásné léto Petr Kladivo.

BĚH KAMENICKÝM ŠENOVEM
V úterý 8. 5. 2018 proběhl na Práchni u
školy 42. ročník Běhu Kamenickým Šenovem. Za slunečného a velmi teplého počasí
se zpotila od nejmladších závodníků na trati 100 m až po 10 km běh bezmála dvoustovka závodníků. Hlavní závod vyhrál Petr
Cmunt a v kategorii žen byla nejrychlejší
Laura Matulová. Závodu se také zúčastnili
v plném počtu členové biatlonového oddílu.

Rodiče a všichni členové se aktivně podíleli
na pořádání a závodníci se snažili o co nejlepší výsledky. V kategorii do 7 let se dařilo
Adamovi Janelemu - skončil na třetím místě. Další umístění „na bedně“ v kategorii
mladší žákyně měla Pavla Kreuzová, byla
druhá, Adéla Vašáková třetí a Klára Kreuzová čtvrtá. Další úspěch jsme získali díky
Josefu Zátkovi a Idmaru Janelemu v kate-

gorii dorostenců. Josef zvítězil a Idmar byl
třetí. Čtvrtá byla ještě v kategorii žákyň do
7 let Lenka Janelová.
Poděkování patří Městu Kamenický Šenov za podporu závodu, členům biatlonového oddílu za uspořádání závodu a ZŠ a MŠ
Prácheň za zapůjčení školy pro vytvoření
zázemí pro závod.
Jan Půlkrab

VÝSLEDKY 42. ROČNÍKU BĚHU KAMENICKÝM ŠENOVEM - 8. 5. 2018
Chlapci do 5 let:
1. Matola Pavel
2. Parásek Vojta
3. Zachar Kameník D.
4. Vitula Jan
5. Souhrada Pavel
6. Urban Ondřej
7. Dražkovič Adam
8. Vitula Petr
9. Patka Jonáš
Dívky do 5 let:
1. Žižková Eliška
2. Havlasová Stela
3. Týnková Ela
4. Vetešníková Dana
5. Prchalová Ema
6. Hanáková Týna
7. Matolová Štěpánka
8. Pavlíčková Aneta
9. Kolářová Soﬁe
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2013
2014
2014
2014
2014
2014
2016
2016
2016

Radeč
KB Manušice
Cvikov
Příšovice
KV Klíč
MŠ Prácheň
Holoušov
Příšovice
OK N. Bor

0:39 min.
0:49 min.
0:51 min.
0:52 min.
0:53 min.
0:54 min.
1:45 min.
1:53 min.
2:22 min.

2013
2014
2013
2013
2014
2015
2014
2015

MŠ Prácheň
0:39 min.
MŠ Prácheň
0:40 min.
TJ Jiskra N. Bor
0:43 min.
DDM Smetanka N.B. 0:46 min.
Varnsdorf
0:48 min.
Ml. Boleslav
0:58 min.
Radeč
1:00 min.
Polevsko
1:02 min.
Rozběháme Kam. 1:27 min.

Žákyně do 7 let:
1. Berzan Daniela
2. Doležalová Linda
3. Doležalová Klára
4. Janelová Lenka
5. Jeřábková Lada
6. Hanáková Ema
7. Erlichová Agáta
Žáci do 7 let:
1. Lamač Vítek
2. Žižka Matěj
3. Janele Adam
4. Choděra Tobiáš
5. Smeták Matěj
6. Musil Jakub
7. Houbel Lukáš
8. Drahan Bohdan
9. Čvančara Vít
10. Petr Jiří
11. Ullmann Jakub

2012
2011
2011
2011
2011
2012
2012

AC Č. Lípa
0:46 min.
N. Bor Smetanka 0:47 min.
DDM Smetanka N.B. 0:48 min.
KB Manušice
0:51 min.
MŠ Prácheň
0:52 min.
Ml. Boleslav
0:54 min.
KB Manušice
DNF

2011
2011
2012
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012

OK Jiskra
K. Šenov
KB Manušice
TJ Jiskra N. B.
Svor
SK APD Děčín
N. Bor
Č. Lípa
Jiskra N. Bor
Svor
KB Jílové

0:41 min.
0:42 min.
0:44 min.
0:45 min.
0:47 min.
0:48 min.
0:51 min.
0:52 min.
0:53 min.
0:56 min.
1:08 min.

Žákyně do 9 let:
1. Tímová Laura
2. Bartášková Amélie
3. Čepeláková Gabr.
4. Drahan Anna
5. Landová Antonie
6. Nováková Viktorie
Žáci do 9 let:
1. Leibl Adam
2. Ulrich Václav
3. Patka Marek
4. Jalovecký Jáchym
5. Duda Ondřej
6. EhrlichJáchym
7. Šlambor Martin
8. Hrůzek Jan
9. Čvančara Jan
10. Břenek Hynek
11. Macel Ondřej
12. Ullmann Vojta

2009
2009
2009
2009
2009
2009

Cvikováček
Praha
Slovan Varnsdorf
Č. Lípa
Tom Mikulášovice
Jiskra N. Bor

1:11 min.
1:13 min.
1:14 min.
1:21 min.
1:28 min.
1:32 min.

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2009
2010
2010

Frýdlant
N. Bor
OK N. Bor
SKP Nymburk
N. Oldřichov
KB Manušice
SK ZŠ Jab. v P.
K. Šenov
Jiskra N. Bor
KB Jílové
DDM Smetanka N.B.
KB Jílové

1:06 min.
1:08 min.
1:13 min.
1:14 min.
1:15 min.
1:16 min.
1:18 min.
1:19 min.
1:20 min.
1:21 min.
1:22 min.
1:35 min.
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Žákyně do 11 let:
1. Lamačová Barbora 2007
2. Šlamborová Lucie 2007
3. Nováková Jarmila 2007
4. Pavlíčková Vendula 2007
5. Hladíková Adriana 2008
6. Břenková Anděla 2008
7. Macelová Eliška
2007
8. Štěpánková Lucie 2007
9. Šachová Tereza
2008
10. Bažantová Magda. 2008
11. BehrováDaniela
2007
12. Prollerová Tereza 2008
13. Wernerová Nikola 2008
Žáci do 11 let:
1. Patka Kryštof
2007
2. Plechatý Ondřej
2007
3. Fusek Ondřej
2007
4. Janele Idmar
2007
5. Hrůzek Ondřej
2008
6. Werner Josef
2008
7. Hajný Matěj
2007
8. Paraska Matyáš
2008
9. Musil Adam
2008
10. HoubelAdam
2008
11. Jelínek David
2007
Žákyně mladší:
1. Čepeláková Mich. 2006
2. Kreuzová Pavla
2006
3. Vašáková Adéla
2005
4. Kreuzová Klára
2006
5. Blažejovská Barb. 2005
6. Trojanová Barbora 2006
7. Vlčková Viky
2006
Žáci mladší:
1. Knejzlík Tomáš
2005
2. Pícha Štěpán
2005
3. Hladík Oliver
2005
4. Jansa Čeněk
2006
5. Břenek Jan
2005
Žákyně starší:
1. Petrová Kateřina 2004
2. Peškařová Lucie
2004
Košťálová Bára
2003
4. Faltová Eliška
2004
5. Nečasová Eliška
2003
6. Fusková Andrea
2003
7. Prollerová Veronika 2004
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OK Jiskra N.Bor
2:33 min.
SK ZŠ Jab. v P.
2:39 min.
Jiskra N. Bor
2:41 min.
TJ Jiskra N. Bor
2:42 min.
KB Jílové
2:44 min.
KB Jílové
2:45 min.
DDM Smetanka N.B. 2:47 min.
TJ Jiskra N. Bor
2:49 min.
KB Manušice
2:51 min.
KB Manušice
2:55 min.
ZŠ Prácheň
3:03 min.
AC Č. Lípa
3:05 min.
ZŠ Prácheň
3:09 min.
OK N. Bor
KB Děčín
TOM Mikulášovice
KB Manušice
K. Šenov
ZŠ Prácheň
TJ Jiskra N. Bor
KB Jílové
SK APD Děčín
N. Bor
ZŠ Prácheň

2:25 min.
2:28 min.
2:32 min.
2:33 min.
2:42 min.
2:49 min.
2:58 min.
3:00 min.
3:01 min.
3:06 min.
3:32 min.

Varndorf
KB Manušice
KB Manušice
KB Manušice
Prysk
TOM Mikulášovice
Prysk

2:21 min.
2:30 min.
2:32 min.
2:40 min.
2:43 min.
2:52 min.
2:58 min.

Tri Club Haven Č.L.
AC Č. Lípa
KB Jílové
KB Děčín
KB Jílové

2:08 min.
2:10 min.
2:16 min.
2:32 min.
2:34 min.

SK N. Bor
AC Č. Lípa
AC Č. Lípa
Tri Club Haven Č.L.
SK N. Bor
TOM Mikulášovice
AC Č. Lípa

2:24 min.
2:27 min.
2:27 min.
2:34 min.
2:42 min.
2:43 min.
2:48 min.

Žáci starší:
1. Kopřiva Jan
2003
2. Pitoňák Jakub
2004
3. Cmunt Ondřej
2003
4. Votýpka Michal
2003
5. Jansa Ferdinand 2004
6. Škaloud Šimon
2004
7. Bělka Lukáš
2004
8. Charvát Marek
2003
9. Paraska David
2004
10. Bažant Filip
2004
Dorostenky:
1. Ryšavá Vendulka 2002
2. Rálišová Lucie
2002
3. Rališová Anna
2002
4. Štěpánková Lucie 2007
Dorostenci:
1. Zátka Josef
2001
2. Knejzlík Tomáš
2005
3. Janele Idmar
2007
4. Parásek Jan
2003
5. Parásek Matěj
2007
Juniorky:
1. Hrušková Sabina 2002
2. Ryšavá Vendula
2002
3. Rychnovská Kat. 2000
4. Petrová Kateřina 2004
5. Prollerová Veronika 2004
6. Nečasová Eliška
2003
Muži do 39 let:
1. Cmunt Petr
1996
2. Karkao Jan
1992
3. Švácha Filip
1995
4. Stupka Patrik
1996
5. Jordán Daniel
1997
6. Souhrada Pavel
1982
7. Černý Jaroslav
1979
8. Šrubař Michal
1986
9. Nový Matěj
1982
10. Vetešík Ladislav
1982
11. Doubek Jan
1979
12. Petr Jiří
1981
13. Dostál Tomáš
1997
14. Ehrlich Jaroslav
1981
15. Kotek Tomáš
1997

TJ Jiskra N. Bor
TJ Jiskra N. Bor
TJ Jiskra N. Bor
TJ Jiskra N. Bor
KB Děčín
KB Jílové
N. Bor
TOM Mikulášovice
KB Jílové
KB Manušice

4:25 min.
4:28 min.
4:30 min.
4:34 min.
4:45 min.
4:47 min.
4:51 min.
4:59 min.
5:00 min.
5:12 min.

AC Č. Lípa
N. Bor
N. Bor
TJ Jiskra N. Bor

4:53 min.
4:55 min.
4:56 min.
6:08 min.

KB Manušice
Tri Club Haven Č. L.
KB Manušice
KB Manušice
KB Manušice

20:29 min.
21:39 min.
24:32 min.
25:15 min.
28:39 min.

KB Jílové
AC Č. Lípa
KB Jílové
SK N. Bor
Č. Lípa
SK N. Bor

24:00 min.
27:08 min.
28:51 min.
33:19 min.
34:47 min.
35:47 min.

AC Č. Lípa
HO Mimoň
AC Č. Lípa
AC Č. Lípa
UD Hamr 1972
KV Klíč
Č. Lípa
Brno-Magmus
TJ Jiskra N. Bor
Smetanka
KB Manušice
Svor
RF N. Bor
KB Manušice
RF N. Bor

38:26 min.
40:16 min.
40:54 min.
41:59 min.
42:57 min.
44:14 min.
44:47 min.
45:09 min.
47:28 min.
49:41 min.
52:25 min.
54:22 min.
54:29 min.
57:07 min.
DNF

Ženy do 35 lrt:
1. Matulová Laura
1984 Radeč
44:14 min.
2. Musilová Dáša
1983 Jílové
46:30 min.
3. Podoláková Tereza 1989 Cvikov
50:30 min.
4. Pecháčková Adéla 1987 Krásná Lípa
52:24 min.
5. Minářová Lenka 1996 KB Manušice
55:43 min.
6. Tučková Andrea 1997 KB Jílové
57:22 min.
7. Doškářová Soﬁe
1988 N. Bor
58:10 min.
8. Ehrlichová Hana 1983 KB Manušice
59:43 min.
9. Týlová Andrea
1998 RF N. Bor
1:01:57
Ženy 36 a starší:
1. Prollerová Petra
1974 KV Klíč
56:20 min.
2. Látová Pavla
1977 Hrádek n. Nisou
1:00:16
3. Bouchnerová Alena 1974 AC Č. Lípa
1:05:09
4. Karaﬁátová Lucie 1976 N. Bor
1:11:52
5. Damová Blanka
1964 Dolní Suchá
1:12:37
Muži do 49 let:
1. Petrášek Miloslav 1978 Slovan Liberec
40:56 min.
2. Jirák Karel
1973 Stráž p. Ralskem
41:08 min.
3. Jíra Jaroslav
1971 Tri Club Haven Č.L. 42:18 min.
4. Krejzlík Marek
1976 Tri Club Haven Č.L. 42:45 min.
5. Jalovecký Michal 1977 TJ Doksy
43:30 min.
6. Zátka Jan
1975 KB Manušice
43:49 min.
7. Rychnovský Fr.
1974 KB Jílové
45:01 min.
8. Chotěnovský Pavel 1976 Volfartice
45:34 min.
9. Petrus Josef
1977 K. Šenov
47:52 min.
10. Vechet Ladislav
1970 Č. Lípa
48:21 min.
Proller Miroslav
1970 Č. Lípa
48:21 min.
11. Hruška Miloš
1970 Větruše UL
50:51 min.
12. Trpišovský Tomáš 1972 KB Jílové
53:26 min.
13. Brabec Tomáš
1971 N. Bor
55:43 min.
Muži do 59 let:
1. Chramosta Jaroslav 1966 Jabota Team
40:25 min.
2. Charousek Petr
1966 GOGO
46:58 min.
3. Šrachta Vladimír 1960 KV Klíč Cvikov
47:42 min.
4. Plaček Tomáš
1963 ASK Děčín
50:29 min.
5. Přibyl Luboš
1966 Konkordia Děčín 1:12:22
Muži 60 let a starší:
1. Bufka Zdeněk
1957 AC Č. Lípa
44:04 min.
2. Slaměný Oldřich 1952 AC Č. Lípa
49:30 min.
3. Kalvoda Břetislav 1955 Monro Sprint Cvikov 52:49 min.
4. Skalický František 1953 Ho Skaláci Č.L.
55:56 min.
5. Matějka Milan
1956 Staněk Sport
59:48 min.
6. Jelínek Vladislav 1952 Č. Lípa
1:04:22
7. Prokůpek Luděk 1955 Atletika Doksy
1:06:51
8. Pěnička Karel
1951 N. Bor
DNF
Závod proběhl za slunečného počasí s účastí 178 závodníků.

A UŽ JE TU KONEC STOLNĚ-TENISOVÉ SEZÓNY 2017/18
Jak to všechno dopadlo:
První tým dospělých vyhrál Krajský přebor první třídy a postoupil do Divize. Kdo
se na výsledku podílel? A. Bayer, P. Korp
st., M. Čermák, P. Korp. ml., P. Gruber a
L. Jindrák.
Druhý tým dospělých obsadil nakonec 10.
místo v Okresním přeboru první třídy z jedenácti účastníků, podstatné bylo při velké
nemocnosti hráčů, nespadnout do nižší soutěže a to se povedlo. Kdo hrál? L. Jindrák,
K. Pácal, J. Slanina, L. Kadlec, J. Fírer, A.
Hanus, jednou pomohl i L. Cháb. Zařazeni
byli i mládežníci P. Nacházel a P. Majcher.
Třetý tým dospělých se umístil šestý v
Okresním přeboru druhé třídy z osmi
účastníků. Tady hráli zejména nejmladší,
kteří tímto získávají spoustu zkušeností. A
kdo to byli? P a T. Nacházel, A. Klofcová,A.
Šillerová, L. Němečková, N. Petrusová P.
Majcher, A. Hanus R. Korpová ml. i starší, B. Prousková M. a Š Královi. Občas i J.
Fišer.
V Divizi žen Libereckého kraje je naše
první družstvo druhé a další šesté. Jména
děvčat jsou vesměs shodná s uvedenými
nahoře.
Konečné umístění mládeže v žebříčkách
Libereckého kraje - výběr:
www.kamenicky -senov.cz

Nejmladší žákyně: 1. R. Korpová, 2. B.
Prousková
Nejmladší žáci pořadí: T. Nacházel 5., M.
Král 14., Š. Král 15., A. Hanus 16.
Mladší žákyně: L. Němečková 2., A. Šillerová 3., N. Petrusová 4.
Starší žáci: P. Korp č. 1, L. Jindrák č. 14
– jen věcná poznámka - malou účastí na bodovacích turnajích se připravil o umístění
mezi čtyřmi v Libereckém kraji.
Starší žákyně: A. Klofcová č. 4
Dorost: P. Nacházel č. 20
Dlužno sdělit, že v každé kategorii je cca
50 až 60 hodnocených.
Finále všeho. tj. i tohoto mládežnického
sportu je Mistrovství ČR. Od nás se jej zúčastní: P. Korp ml. R. Korpová ml. Náhradníky za LK jsou: B. Prousková, L. Němečková, A. Šillerová a družstvo děvčat, které
obsadilo druhé místo v divizi žen.
Vesměs hodně dobré výsledky, patří všem
veliké poděkování za dobrou reprezentaci
našeho městečka a tohoto tradičního sportu.
A co jsme stihli v meziobdobí od minulého článku? Měli jsme zdařilé setkání dětí
a rodičů na Práchni, setkali jsme se také
se starostou města p. Bc. Fr. Kučerou, děti
viděly, kde se jedná a rozhoduje o věcech
příštích, týkajících se našeho města. Oboje

bylo hodně zdařilé.
Na konec sezóny jsme ve dnech 28. a 29. 4.
pořádali poslední bodovací turnaj Libereckého kraje za účasti cca 100 účastníků. Vyjmenovávat získané medaile nebudu, ale bylo
jich hodně. Ale domácí pečené koláče, vynikající guláš, to k těmto turnajům u nás patří,
to zase naopak vyjmenovat musím, protože
to nemá v kraji žádnou konkurenci. A není
to z mé hlavy, říkají tak trenéři, rodiče dětí.
Co nás čeká? Do konce června 3 krát
v týdnu příprava na sezónu 2018/19, pak
prázdniny a v nich mládežnické kempy. Jeden z nich budeme tradičně pořádat u nás
ve dnech 21. až 24. 8. 2018
Na 8. 9. 2018 připravujeme turnaj ve
všech kategoriích k desátému výročí obnovení činnosti oddílu stol tenisu v našem
městečku.
Závěrem mi dovolte, abych za nás všechny, co se staráme o chod oddílu, poděkoval
za pomoc všem, kteří nám jakkoli pomáhají, raději nejmenuji, abych něco nepokazil tím, že na někoho zapomenu. Třeba
někdy příště.
Zdravíme, přejeme hezké léto, no a s přicházejícím podzimem opět nashle.
Za oddíl stol tenisu
J. Klofec, P. Korp, A. Hanus.
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