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Naše letošní noc, v pořadí již čtrnáctá,
se nesla v duchu Alžbětinského divadla
a díla anglického spisovatele Williama
Shakespeara. Jako každý rok, i letos, jsme
měli speciálního hosta. Martin Beneš,

student střední lesnické školy, je hráčem
na dechový nástroj, který se jmenuje lesnice. Její troubení zahajovalo každý náš
úkol.
Navštívil nás i sám spisovatel William
Shakespeare. Zasvětil nejprve všechny
nocležníky do života v tehdejší době. Poté
na nás čekala přetěžká šifra, která se řešila pomocí nejslavnějších divadelních her
autora, a vyřešení nás dovedlo ke sladkému pokladu. Dále jsme tvořili masky
z určitě nejhezčí autorovy komedie Sen
noci svatojánské, také Williamovy záložky do knih, seznámili jsme se s dobou
a oblékáním, vládou královny Alžběty I.,
jak se vlastně dříve divadla stavěla a jak
fungovala. Vytvořili jsme vlastní konec
příběhu Romea a Julie, opravdu, některé dvojice vyřešily tento známý milostný
příběh velmi originálně. To by se asi pan
Shakespeare podivil!
Starší „divadelnice“ pro menší spáče
na závěr Noci připravily loutkové pohád-

kové představení. Mladší usínali okolo
půlnoci při pohádkách Josefa Čapka.
Ještě po jedné hodině byly slyšet v knihovně tiché tlapky a špitání některých starších spáčů, ale i to se po chvilce změnilo
na pravidelné chrupkání.
Moc děkuji všem svým pomocníkům.
Studentce Monice Tiché a Henrietě Liptákové, které prožily nejeden rok „Noci“
a mají již „profesionální“ praxi a také
Martinu Benešovi za jeho trpělivé pobytí
na celé naší Noci.
Drahomíra Liptáková

300. NAROZENINY KOSTELA V KAMENICKÉM ŠENOVĚ
Farnost Kamenický Šenov, Město Kamenický Šenov a spolek SONOW Vás zvou do šenovského kostela Narození sv. Jana Křtitele na letošní Noc kostelů. Bude prostá a přesto výjimečná. Bez vystoupení hvězd, proslovů a petard. Hlavní hvězdou večera
bude kostel sám. Je k tomu dobrý důvod: letos je to přesně 300 let (1718-2018), co byl postaven! Je tedy na čase nechat jej vyniknout, prohlédnout si jej nerušeně a rozjímat o věcech trvanlivých a pomíjivých v přirozeném příšeří 300 svíček. Přijďte to s námi
sdílet a zapít horkým čajem v pátek 25. května v 18.00 hodin. Na shledanou se těší spolek SONOW.

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV SLAVÍ LETOS 666 LET
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY

V rámci oslav se lidé mohou především
těšit na městské středověké slavnosti
„Středověká Panská skála“, které se uskuteční 25. srpna 2018. K vidění zde bude
dobový tábor, bitva, ukázky řemesel, taneční vystoupení a mnoho dalšího. Připraven bude i doprovodný program pro
děti.
V letošním roce vznikne také putovní
výstava „Byl jednou jeden král Karel
IV.“ určená především dětem, která bude
od května do srpna k vidění v šenovské

www.kamenicky -senov.cz

městské knihovně a poté se přestěhuje
do infocentra v Oybině.
V roce 1352, kdy je Šenov ještě jako Sonow poprvé zmiňován, vládl v Zemích
koruny české Karel IV.. Na výstavě s námi
spolupracuje infocentrum v Oybině, jejichž klášter nechal ve 14. století postavit
právě Karel IV., na výstavě se tak návštěvník dozví něco přímo o králi Karlu IV.,
o Kamenickém Šenově a životě na vesnici ve 14. století a také o tom, jak se stavěl
klášter v Oybině. Součástí expozice budou

i výtvarné práce dětí z mateřských školek
v Šenově, Oybině a Lückendorfu. Dětem
se určitě budou líbit i hádanky a kvízy
s královskou tématikou, za jejichž vyplnění je bude čekat sladká odměna.
Srdečně Vás zveme na slavnostní vernisáž výstavy, která proběhne i za účasti mateřských školek z Kamenického
Šenova i Oybina ve čtvrtek 24. května
od 12:30 v šenovské městské knihovně.
Budeme se těšit.
Klára Machová
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KAMENICKÝ ŠENOV

Co dělat, když přestanu být soběstačný, ale chci zůstat doma?
Soběstačností se rozumí úkony, které
nám všem umožňují účastnit se běžného života, tj. např. schopnost komunikovat, obstarat si osobní záležitosti – různé
pochůzky k lékaři, na úřady, uvařit si,
vyprat a uklidit domácnost, zajistit nákupy.
Na koho se obrátím, pokud potřebuji
pomoc?
Prostřednictvím rodiny, lékaře, městského úřadu, osobně nebo telefonicky
požádat o pečovatelskou službu.
Co je pečovatelská služba?
Pečovatelská služba poskytuje služby v péči o vlastní osobu a domácnost
osobám v nepříznivé sociální situaci,
a to na územní Kamenického Šenova
a Práchně. Prostřednictvím našich sluZ celého srdce Vám děkujeme
za úspěšnou organizaci jarních
Srdíčkových dnů ve vašem městě.
Tak hezký výsledek nás opravdu
velmi potěšil. Jste báječní!

žeb podporujeme uživatele ve využívání
vlastních možností, schopností a dovedností při řešení jejich situace s cílem,
aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí se zachováním vazeb
na svou rodinu, přátele a okolí.
V jaké oblasti mi pečovatelská služba
pomůže?
• pomůže mi s osobní hygienou, s oblékáním
• zajistí jídlo a teplý oběd
• uklidí domácnost, zajistí nákupy, pochůzky k lékaři či na úřady
• s praním a žehlením prádla
• s doprovodem na veřejné instituce
• zajistí mi základní sociální poradenství
• poradí vhodné kompenzační pomůcky, pomůže je zajistit
• umí pomoci rodinným příslušníkům
s péčí o osobu upoutanou na lůžko.

Co když na placení služby nemám?
Na úhradu služby lze použít příspěvek
na péči. Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou především z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu závislé na pomoci jiné osoby, a to
v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.

Kontakt:
• osobně u vedoucí pečovatelské služby
na adrese Romana Kučerová, nám.
T. G. Masaryka 1009, Kamenický
Šenov (vedle ordinace MUDr. Hrbkové)
• telefonicky 487 712 050
nebo 724 793 423
• e-mailem: dps-ks@kamenicky-senov.cz
Romana Kučerová
vedoucí pečovatelské služby



Posíláme děkovný certifikát jako
náš projev vděčnosti za Vaše pochopení a pomoc. Prosím, pokud
je to možné, předejte naše poděkování Vašim kolegům a klientům, kteří se do sbírky zapojili.
Pomoc Vás všech je pro vážně nemocné děti nenahraditelná.
Poděkování s fotografiemi dětí,
kterým jsme již pomohli, najdete na
www.zivotdetem.cz/podekovani/.
Budeme se těšit na spolupráci
v příští sbírce. Mějte se zatím moc
hezky, ať se Vám vše daří a sluníčko Vám stále svítí!
S úctou zdraví
Kristina Lauberová
kristina.lauberova@zivotdetem.cz
+420 777 853 705
Život dětem, o.p.s.
Lindnerova 6, 180 00
Praha 8 - Libeň
tel.: +420 284 849 114,
fax: +420 284 840 519
www.zivotdetem.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE KAMENICKÝ ŠENOV
Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
V měsíci
ěí iú
únoru 2018 bylo strážníkům
prověrka na místě. Zjištěno
městské policie oznámeno celkem 30
poškození bočních dveří.
událostí.
Prověrkou nikdo nenalezen.
Tak jako vždy se především jednalo
Dveře zajištěny bez škody
o narušení veřejného pořádku, přestupků
na majetku.
v dopravě, které byly řešeny na místě. Dále » 15. února oznámeno sražení srny mobylo oznámeno v několika případech
torovým vozidlem na silnici
volné pobíhání psů bez dozoru. Níže
1/13. Srna nárazem usmrceuvedené případy jsem vybral náhodně,
na. Zajištěna myslivci.
avšak opět to vede k zamyšlení, co dělají » 15. února oznámeno volné pobíhání
majitelé těchto psů. Proč je vlastní? Věpsa na Práchni. Pes odchyřím, že po zavedení povinného čipování,
cen. Majitel nezjištěn, pes
se situace značně usnadní, jelikož majitel
odvezen do útulku Kozly.
psa bude vždy bezpečně zjištěn. Za neo- » 21. února oznámeno volné pobíhání
značení psa budou hrozit vysoké pokuty
psa na sídlišti Pískovec. Pes
ve správním řízení.
odchycen. Majitel nezjištěn.
Pes umístěn do útulku Kozly.
Z oznámení vybírám následující případy: » 25. února oznámeno Policií ČR volné
» 9. ledna oznámeno podezření z týpobíhání psa v Dolním Karání psa na Práchni. Promenickém Šenově. Pes odvedena kontrola na místě,
chycen. Majitel zjištěn. Řetýrání nezjištěno. Doporušeno ve správním řízení jako
čeno opatření k chovu psa.
přestupek týrání zvířete.
Opatření respektováno.
» 27. února oznámeno volné pobíhání
» 8. února oznámeno občany pobídvou psů na ulici Kamenichání velkého černého psa
ká. Psi odchyceni. Zjištěn
na Náměstí TGM. Pes odmajitel z České Kamenice.
chycen, předán majiteli.
V rámci spolupráce předání
Případ řešen jako přestuMP v České Kamenici, kteří
pek.
psy předali majitelům.
» 9. února oznámeno volné pobíhání psa na sídlišti Pískovec. V průběhu měsíce března 2018 strážníci
Pes odchycen. Převezen Městské policie přijali celkem 29 žádostí
do útulku Kozly.
o případnou pomoc či konzultaci při ře» 11. února oznámeno pobíhání psa šení problémů, ať soukromého či veřejnév ul. Huťská. Pes odchycen. ho charakteru. Všechna přijatá oznámeZjištěn majitel psa. Věc ře- ní byla řádně zadokumentována a vždy
šena jako přestupek.
s občanem vyřešena k jeho spokojenosti.
» 12. února oznámeno poničení fasády
domu posprejováním. Věc Namátkou z našeho deníku vybírám:
řešena Policií ČR jako trest- » 1. března Policií ČR oznámen signál
ný čin.
o neoprávněném vniknutí
» 14. února oznámen pohyb osob
do Sklářského muzea. Prov Sokolovně. Provedena
vedená prohlídka byla ne-

» 8. března

» 7. března
» 12. března

» 14. března

» 14. března

» 22. března
» 27. března

» 29. března

gativní. Zřejmě se jednalo
d l
o pohyb nějakého hlodavce.
při výkonu hlídky nalezeno
na sídlišti Pískovec nezajištěné motorové vozidlo.
Provedena kontrola, zda
vozidlo neprochází pátrací evidenci. S pomocí PČR
vyrozuměn majitel vozidla,
nález malého psa. Zjištěn
majitel, pejsek předán.
Policií ČR oznámena dopravní nehoda na Práchni.
Žádost o usměrňování dopravy. Nehoda zadokumentována na místě.
vlivem technické závady na motorovém vozidle
došlo v ranních hodinách
k znečištění vozovky v ul.
Smetanova
motorovým
olejem. Vozidlo i majitel
vozidla zjištěn. Skvrna na
vozovce odstraněna DHS
z Kamenického Šenova.
Kontaminace na parkovišti
odstraněna odbornou firmou.
volně pobíhající pes na ul.
Huťská. Pes odchycen
a umístěn do útulku Kozly,
nález mrtvé srny. Srna zajištěna myslivci.
oznámena ztráta peněženky s větším finančním
obnosem. Peněženka nalezena majitelem.
oznámeno, že v Dolním Šenově se pohybuje v prostoru zahrady zatoulaná srna.
Srna odchycena a odvedena
do lesa.
Ing. Bc. Harry Knie,
strážník MP

PODĚKOVÁNÍ

Vím, že Měsíc knihy (březen) už proběhl, ale já bych se chtěla zmínit ne o knihách, ale o knihovně a hlavně poděkovat paní
Drahomíře Liptákové, která se o vše perfektně stará. Nejde jen o stálý přísun nových knih, ale poradí a vyhledá knihy, které
právě chci, a někdy to nemá třeba právě se mnou lehké.
Velký dík patří také za besedy s různými cestovateli. Škoda, že se těch besed nezúčastní více lidí, ale to je jejich chyba.
Ještě jednou díky a přání, ať se všechno nadále daří.
Věrná čtenářka Marie Hovorková
www.kamenicky -senov.cz
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ č. 30
ZASTUPITELSTVA MĚSTA KAMENICKÝ ŠENOV
4. dubna 2018 ve vzdělávacím centru
Přítomni: David P., Ing. Knie H. (příchod v 16:10) , MUDr. Kramářová M., Bc. Kučera F., Kypusová L., Marek J., Mgr.Pajerová M.,
Třešňák M., Vičan A
Omluveni: Hovorka E., Jech Z., Och V., Bc. Půček P., Prousek P., Šimůnek J.
Ostatní: Ing.Antoniacíová M., Bártl M. Dis, Ing. Fridrichová J., Bc.Chlup B.,Ing. Svitáková Š., Marhoulová K.
Zapisovatel: Jarošová J.
30.1/2018 ZASTUPITELSTVO
části katastrální hranice (Prácheň) – KaMĚSTA BERE NA VĚDOMÍ
tastrální úřad pro Liberecký kraj
30.1/1/2018
ZM schválilo
zprávu předsedy kontrolního výboru o tr- – v poměru hlasů všichni pro: 9:0
vání úkolů - zaslána společně s materiály
30.2/2/2018
9.3/1/2015
ověřovatele zápisu:
ZM ukládá starostovi uzavřít kupní Mgr. PAJEROVÁ M.; DAVID P.
smlouvy na prodeje, nákup a převod po- ZM schválilo
zemků u bodů 9.2/8/2015-9.2/23/2015 – v poměru hlasů všichni pro: 9:0
(9.2/10a11/2015 → Spor stále probíhá. První stání vyhrálo Město Kamenický Šenov. 30.2/3/2018
Žalobci se odvolali, spor dál pokračuje) → návrhovou komisi:
bod trvá.
předseda: TŘEŠŇÁK M.
členové: Ing. Bc KNIE H.; VIČAN A.
16.3/1/2016
ZM schválilo
ZM ukládá starostovi uzavřít kupní – v poměru hlasů všichni pro: 9:0
smlouvy na prodeje, nákup a převod pozemků u bodů 16.2/5/2016-16.2/14/2016 30.2/1/2018
→ Vama s. r. o byla vyzvána k vyjádření rozpočtové opatření č. 1/2018.
→ stále nemá podpisy všech účastníků (12 ZM schválilo
účastníků řízení) → bod trvá.
– v poměru hlasů všichni pro: 9:0
ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍHO
ZASEDÁNÍ ZM
29.3/1/2017
ZM ukládá starostovi podepsat smlouvu o úvěru č. 0317718459/LCD s Českou
spořitelnou a.s. Ve výši Kč 30 mil. Na financování investičních akcí města Kamenický Šenov na roky 2018 – 2020, se
splatností do 31.12.2030 a bez zajištění →
splněno
29.3/1/2017
ZM ukládá starostovi města podepsat
Smlouvu o koupi pozemku p.č. 1103/4
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1855 m2 v k.ú. Kamenický Šenov
mezi panem …, bytem …, 471 14 Kamenický Šenov a Městem Kamenický Šenov,
Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, IČ00260622 → splněno
30.2/2018 ZASTUPITELSTVO MĚSTA
SCHVALUJE
30.2/1/2018
30.2/1/2018
program jednání – doplněný-stažený o body
• v bodě 6.1 - doplněný bod → Posunutí
6

30.2/2/2018
výše uvedené „Zásady pro poskytování
grantů”
ZM schválilo
– v poměru hlasů všichni pro: 9:0
30.2/3/2018
prodej pozemku p.č. 1275/12 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 45 m2
v k.ú. Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady manželům … a …, oba bytem
…, 471 14 Kamenický Šenov, za cenu dle
usnesení zastupitelstva města č. 10 ze dne
14.12.2015, č.usnesení 10.2/7/2015. Cena
za prodej stavebních pozemků je 200,Kč/m2, tj. 9.000,- Kč. Další podmínky
prodeje: kupující hradí náklady spojené
s prodejem pozemku tj. správní poplatek
na katastrálním úřadě
ZM schválilo
– v poměru hlasů všichni pro: 9:0
30.2/4/2018
1275/12 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 45 m2 v k.ú. Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady manželům
….a …, oba bytem …, 471 14 Kam. Šenov.

ZM schválilo
– v poměru hlasů všichni pro: 9:0
30.2/5/2018
prodej pozemku p.č. 1866/33 zahrada
o výměře 46 m2 v k.ú. Kamenický Šenov
za účelem narovnání majetkoprávních
vztahů manželům ……… a ………, oba
bytem …………., 471 14 Kamenický Šenov, za cenu dle usnesení zastupitelstva
města č. 10 ze dne 14. 12. 2015, č.usnesení 10.2/7/2015. Cena za prodej ostatních
ploch, luk, zahrad a travních porostů je
120,- Kč/m2, tj. 5.520,- Kč. Další podmínky prodeje: kupující hradí náklady spojené s prodejem pozemku tj. geodetické
zaměření a správní poplatek na katastrálním úřadě.
ZM schválilo
– v poměru hlasů všichni pro: 9:0
30.2/6/2018
znění kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1866/33 zahrada o výměře 46 m2
v k.ú. Kamenický Šenov za účelem narovnání majetkoprávních vztahů manželům
… a …, oba bytem …, 471 14 Kamenický
Šenov.
ZM schválilo
– v poměru hlasů všichni pro: 9:0
30.2/7/2018
posunutí části katastrální hranice „Prácheň“ z důvodu sloučení přiléhajících
vlastnictví do jedené evidence a z důvodu sloučení parcel pod stavbou veřejné
komunikace. Posunutí části katastrální
hranice Prácheň z důvodu sloučení přiléhajících vlastnictví do jedné evidence se
týká nemovitostí: St.p.č. 825 LV 1581 – …,
…, … – stavba na parcele je ve skutečnosti
stavba č.p. 119 Prácheň ve vlastnictví ….;
St.p.č. 986/1 LV 1007 – … – zasahuje stavba č.p. 120 Prácheň ve stejném vlastnictví.;
St.p.č. 986/2 LV 415 – … – stejné vlastnictví s p.p.č. 99/2 k.ú. Prácheň.; P.p.č. 990/10
LV 1660 – … – stejné vlastnictví se st.p.č.
57/1 k.ú. Prácheň.; p.p.č. 992/2 LV1 – Město K. Šenov. Posunutí části katastrální
hranice Prácheň z důvodu sloučení parcel
www.kamenicky -senov.cz
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ č. 30
ZASTUPITELSTVA MĚSTA KAMENICKÝ ŠENOV
4. dubna 2018 ve vzdělávacím centru
pod stavbou veřejné komunikace se týká
těchto nemovitostí: P.p.č 2789 k.ú. K. Šenov a p.p.č. 558 k.ú. Prácheň – LV 1; P.p.č.
2755/1 k.ú. K. Šenov – LV 1153 a p.p.č. 561
k.ú. Prácheň – LV 259 ŘSD
ZM schválilo
– v poměru hlasů všichni pro: 9:0
30.2/8/2018
podání žádosti o finanční příspěvek
v rámci Programu regenerace MPR
a MPZ v roce 2018 na akci Restaurování
dvou vitrážových oken v kostele narození
sv. Jana Křtitele.
ZM schválilo
– v poměru hlasů všichni pro: 9:0
30.2/9/2018
finanční příspěvek města ve výši 13.000,na akci Restaurování dvou vitrážových
oken v kostele narození sv. Jana Křtitele.

ZM schválilo
– v poměru hlasů všichni pro: 9:0

30.3/2/2018
podepsat Smlouvu o koupi pozemku p.č.
1866/33 zahrada o výměře 46 m2 v k.ú.
30.2/10/2018
Kamenický Šenov mezi manželi … a …,
Výroční zprávu Sklářského muzea za rok oba …, 471 14 Kamenický Šenov a Měs2017
tem Kamenický Šenov, Osvobození 470,
ZM schválilo
471 14 Kamenický Šenov, IČ00260622.
– v poměru hlasů všichni pro: 9:0
ZM schválilo
– v poměru hlasů všichni pro: 9:0
30.3/2018 ZASTUPITELSTVO
MĚSTA UKLÁDÁ
• K bodu č. 5.3 (Žádost o finanční příspě30.3/1/2018
vek na rok 2018 Odborový svaz skla, kerapodepsat Smlouvu o koupi pozemku p.č. miky a porcelánu ZO) – návrh usnesení
1275/12 ostatní plocha, manipulační plo- byl zamítnut – usnesení nepřijato
cha o výměře 45 m2 v k.ú. Kamenický Šenov mezi manželi … a …, oba bytem …,
V Kamenickém Šenově,
471 14 Kamenický Šenov a Městem Ka5. dubna 2018
menický Šenov, Osvobození 470, 471 14
Zapsala: Jana Jarošová
Kamenický Šenov, IČ00260622.
Bc. František Kučera,
ZM schválilo
starosta města
– v poměru hlasů všichni pro: 9:0

PŘEDSTAVUJEME ZAMĚSTNANCE VAŠEHO ÚŘADU

a pokračujeme třetím patrem, kancelář č. 305... KAMILA MARHOULOVÁ – referent SÚ
Kdy jste nastoupila na náš městský úřad
a jaká je zde Vaše funkce a náplň práce?
Na městském úřadě se řadím mezi „novější“ zaměstnance. Pracuji zde od července
roku 2017 na pozici referentka ORM a SÚ.
Má náplň práce spočívá v záležitostech
týkajících se dotací, od podání žádosti až
po závěrečné vyhodnocení projektů a akcí
dotovaných státem či evropskou unií.

zajímavostí, kultury a historie. Učím se cizí
jazyky, nejvíce mě baví italština, ve které se
stále zdokonaluji. Ráda chodím na dlouhé
procházky a jezdím na kole. Mým největším „parťákem“ pro tyto aktivity a také „životním parťákem“ je přítel Petr, se kterým
se díky jeho pracovní profesi dostanu často
do centra kulturního a uměleckého dění.
Nejraději trávím čas s rodinou a ve společnosti lidí, které mám ráda.

šem městě líbí. Je to kulturní život, který je
tu opravdu pestrý, ať už se týká programu
kina, plesů, letních slavností, průvodů, dětských akcí, akcí pro seniory… Každý si zde
najde to své bez ohledu na věk. Jako další
věc, která stojí za zmínku, a myslím si, že
je pro město velice důležitá, je spolupráce občanů na ochraně životním prostředí,
konkrétně tříděním odpadu do kontejnerů
k tomu určených, jejichž počet se v dohledTrochu z Vašeho soukromí - záliby,
né době ještě rozšíří.
koníčky, rodina?
Co byste preferovala zlepšit v životě A co bych zlepšila? To je větší možnost
Mezi mé záliby patří cestování, poznává- našeho města?
sportovního vyžití ve městě a také více nání krásných koutů naší země i zahraničních Nejprve bych začala tím, co se mi v na- kupních možností pro občany.

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

Helga Voglová

Jiřina Čábelková

Anna Koutecká

Miroslava Vokálová

Ludvík Fodor

Jana Chytrá

Růžena Štastná

Marie Piszczorová

Věra Jindrová

Jaroslav Jireš

Jana pokorná

Eva Vaníková

www.kamenicky -senov.cz

Poděkování
Děkuji městskému úřadu za dárek
a přání k mým narozeninám.
Anna Koutecká

Děkuji městskému úřadu za milý
dárek a přání k mým narozeninám.
Miroslava Vokálová

Děkuji městskému úřadu za milý
dárek a přání k mým narozeninám.
Ludvík Fodor

Děkuji městskému úřadu za dárek
a přání k mým narozeninám.
Jana Chytrá

Děkuji velmi městskému úřadu za
dárek a přání k mým narozeninám.
Růžena Štastná

Děkuji městskému úřadu za dárek
a milé přání k narozeninám.
Eva Vaníková
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V ČEM OVLIVNÍ GDPR ŽIVOT NÁM, OBYČEJNÝM LIDEM
GDPR = obecné nařízení o ochraně
osobních údajů. Možná jste už tuto zkratku zaznamenali, zejména ve sdělovacích
prostředcích, možná je pro vás novinkou.
V každém případě jde o nařízení, ze kterého vstávají vlasy hrůzou úředníkům
a nám, občanům, má přinést větší ochranu
osobnosti. Dříve platilo, že osobním údajem je jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, telefonní číslo, email, číslo bankovního
účtu nebo fotografie atd. Nové nařízení
upřesňuje a rozšiřuje skupinu osobních
údajů o další, na základě kterých je fyzická
osoba přímo či nepřímo identifikovatelná
(etnický nebo rasový původ, zdravotní
stav, sexuální orientace, politické názory,
genetické informace, biometrické informace, členství v odborových organizacích,
údaje dětí, náboženské vyznání, lokační
údaje, síťový identifikátor …).
Od května bude mít každý, kdo spravu-

je vaše osobní údaje, povinnost se tímto
obecním nařízením řídit. A z jakého důvodu k nařízení EU přistoupila? V první
řadě kvůli právu nás, občanů. Podle Listiny základních práv a svobod máme všichni právo na (cituji):
• Právo na nedotknutelnost osoby a jejího
soukromí (čl. 7 odst. 1)
• Právo na ochranu před neoprávněným
zasahováním do soukromého a rodinného života (čl. 10 odst. 2)
• Právo na ochranu před neoprávněným
shromažďováním, zveřejňováním nebo
jiným zneužíváním údajů o své osobě
(čl. 10 odst. 3)
V druhé řadě pak díky absenci podobného zákona v některých členských zemích
EU, zákona, který u nás v České Republice
platí již dlouhou dobu (zákon č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů).
A v čem tedy GDPR ovlivní náš život

prakticky? Každý správce a příjemce vašich osobních údajů má povinnost vás
informovat o jejich zpracování v případě,
že tak činí na základě zákonné povinnosti
nebo veřejného zájmu (správa daní a poplatků, pracovní poměr, zápis do školy aj.)
nebo z vlastní vůle bez právního podložení
(uveřejnění jubilejí, fotografií, jmen ve zpravodaji a na webových stránkách, vedení databáze v elektronické nebo písemně formě,
rozesílání informačních sms aj.). V tomto
případě má správce povinnost požadovat
od vás souhlas se zpracováním osobních
údajů, který musí být konkrétním, svobodným, informovaným a jednoznačným
projevem vůle a musí být z něj patrné, kdo
a kdy souhlas udělil a že jste byli předem
seznámeni s vašimi právy a povinnostmi –
souhlas kdykoliv odvolat, právo na změnu,
úpravu nebo výmaz osobních údajů.
V praxi to znamená, že se již nebudete
moci ve zpravodaji pochlubit fotografií
svého dítka, které třeba vyhrálo recitační
soutěž, aniž byste předem neudělili souhlas se zveřejněním fotografie nebo v případě, že slavíte jubileum, nebude vaše
jméno bez vašeho souhlasu možné již
ve zpravodaji zveřejnit. Stejně tak k fotografování vašich dětí ve škole nebo školce
(balíčky fotografií) bude potřeba souhlas.
Výjimkou budou reportážní fotografie
z akcí, propagující aktivity škol nebo obcí,
kde souhlas vyžadován není za podmínky, že nebudou zveřejněna jména žáků.
Nařízení o ochraně osobních údajů
v tomto smyslu tedy upravuje zacházení
s vašimi osobními údaji, chrání soukromí
vaše a vašich dětí a v důsledku je to dobře. Ono totiž vždycky bude platit čeho je
moc, toho je příliš.
Bc. Markéta Humpoláková,
Svazek obcí Novoborska

MAJÁLES
11. 5. 2018

Rádi bychom Vás pozvali jménem septimy Gymnázia v České Kamenici na velkolepou událost. Jedná se o tradiční
festival Majáles. Můžete se těšit na různé zajímavosti, jako je například Dogdancing, na
zábavné aktivity pro děti a především na hudební produkci. Letošní Majáles budou
doprovázet kapely Kabát Revival, M3TA,
Podsvětáci a kapela složená z členů školy
Blueser! Nebude chybět ani občerstvení.
Celá akce proběhne od 16:00 h v parku
u Mariánské kaple v České Kamenici.
Těšíme se na Vaši účast a předem Vám
všem přejeme příjemnou zábavu.
Septima, Gymnázium Česká Kamenice
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DLUHOVÁ PORADNA POMOHLA ŽENĚ UNIKNOUT EXEKUCI
Do Dluhové poradny, kterou provozuje
nezisková organizace Rodina v centru,
přišla v lednu žena ve velmi nepříznivé životní situaci. Dozvěděli jsme se, že
je na mateřské dovolené a sama se stará
o dvě malé děti, protože ji bývalý přítel
opustil ještě jako těhotnou. Bývalý partner jí dlouhodobě nevyplácí výživné,
takže se zprvu snažila nedostatek peněz
vyřešit půjčkou. Tu ale bohužel v dalších
měsících nebyla schopna splácet a rozhodla se tedy využít v bance nabídky
kreditní karty. Tím se dostala do dluhové
pasti a situace se jí vymkla kontrole.
Zahájili jsme společné kroky. Pomohli jsme klientce podat trestní oznámení

na bývalého přítele z důvodu dlužného
výživného. Společně jsme zmapovali její
finanční situaci a zjistili jsme, že kromě
rodičovského příspěvku nepobírá žádné
jiné dávky hmotné nouze, ačkoliv jako
samoživitelka má na ně nárok. Navštívili jsme tedy pracoviště státní sociální
podpory úřadu práce, vyzvedli potřebné
formuláře a společně je vyplnili. Zkompletovali jsme dokumentaci ke všem finančním závazkům a společně s klientkou
kontaktovali všechny věřitele. S věřiteli
jsme vyjednali podmínky pro splácení závazků a nastavili splátkový kalendář.
Výsledkem naší tříměsíční práce je, že se
žena vyhnula exekuci, která by jí při ne-

splácení dluhů hrozila. V současné době
je schopna splácet své závazky. Byly jí přiznány dávky hmotné nouze a bývalý přítel
jí začal vyplácet výživné. Její dcera začala
navštěvovat předškolní klub a po dobu
pobytu dítěte v tomto zařízení chodí maminka na tři hodiny denně na brigádu,
kterou jsme jí pomohli najít. Rodina je
po finanční stránce stabilizovaná a jejím
členům se daří lépe.
Dluhová poradna je otevřena v Purkyňově ulici č. p. 65, Nový Bor (Zahradní
ulice), schůzku si můžete domluvit na telefonním čísle 777 137 675. Více informací je možné nalézt na webových stránkách
www.rodinavcentru.cz.

TURNAJ VE STOLNÍM FOTBALE
V pátek 2. 3. 2018 se v prostorách nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NZDM Vafle uskutečnil další turnaj
ve stolním fotbale. Akce se zúčastnilo celkem 20 dětí ve věku od deseti do osmnácti let, které soutěžily za tři nízkoprahová
zařízení: NZDM Vafle Nový Bor, NZDM
Koule Česká Lípa a NZDM Lampa Mimoň.
„Turnaj ve stolním fotbale není jen volnočasová zábava pro naše klienty, ale i prostředek pro sociální práci, pomoc a podporu našich klientů,“ říká Oldřich Prokop,
kontaktní pracovník NZDM Vafle. „Prostřednictvím fotbálku mají klienti možnost
navázat nové vztahy, učí se řešit problémy
a hrát v duchu fair play nejenom při hře,

ale i v běžném životě.
Naším dlouhodobým
cílem je vznik ligy
Libereckého
kraje
a zapojení ještě více
„nízkoprahů“ v kraji.“
dodává Prokop.
Velké poděkování
patří firmě Rosengart
za zapůjčení stolního
fotbalu a Matěji Volkovi za technickou
podporu.
Mgr. Petra Makovická
PR specialistka
Rodina v centru z. ú.

STUDENTI GYMNÁZIA Z ČESKÉ
ŽÁK GYMNÁZIA
V CELOSTÁTNÍM KAMENICE NA LYŽÍCH V RAKOUSKU
Ve dnech 19. - 23. 3. 2018 se uskutečnil hrami, tanečními a pěveckými vystouKOLE

V jednom z minulých čísel jsme informovali, že naši studenti kvarty gymnázia
v České Kamenici,
Vojtěch a František
Vlčkovi, postoupili
do krajského kola
dějepisné olympiády, konaného 20. 3.
2018.
Naše „historické
tažení pokračuje“,
neboť oba bratři úspěšně zabojovali.
František skončil na krásném 6. místě
a Vojtěch pokračuje dál do celostátního
kola z 2. místa.
Republikové kolo má již formu tzv. „historického soustředění“, bude se konat
od 21. do 25. 5. 2018 a Vojta bude určitě
důstojným reprezentantem naší školy.
Mgr. Romana Dubská
www.kamenicky -senov.cz

každoroční lyžařský výcvikový kurz určený pro studenty kvinty a sekundy. Pro
velký zájem ze strany studentů se letos
jelo lyžovat do Lienzských Dolomit ve Východním Tyrolsku.
Všichni jsme si užili pět nádherných
slunných dnů, které jsme strávili lyžováním na dokonale
upravených širokých
svazích s kvalitním
přírodním sněhem.
I v tomto bohatém
sportovním programu jsme si však našli
čas na návštěvu 750 let
starého středověkého
města Lienz, kde jsme
doplnili zásoby a nakoupili drobné dárky.
Večery jsme vyplnili

peními, v kterých děti ukázaly i další své
talenty.
Závěrem snad jen podotknu, že slunce, sníh, kultura a pohodová atmosféra
provázela celý kurz a studenti si zaslouží
pochvalu nejen za své sportovní výkony.
Mgr. Lenka Grohová
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KOUZLO
Myslím, že každý z nás měl rád pohádky. Někdo je měl rád jen v dětství, někomu to vydrželo až do dospělosti. Vyskytují se v nich kouzla, která pohádkovému
hrdinovi pomohou, případně nějakým
způsobem napraví nespravedlnosti světa.
Kdo z nás nikdy nezatoužil mít alespoň
na chvíli kouzelný prsten nebo kouzelnou
hůlku?
S dospíváním přichází poznání, že pohádková kouzla a kouzelné nástroje nejsou k dispozici. Někteří se s tím nechtějí
smířit a takové nástroje hledají v okultismu, esoterice, různém věštění, čarodějnictví, vyvolávání duchů, východní
mystice... Dříve se za takové praktiky
upalovalo. Dnes se za ně – alespoň zde
na Západě – naštěstí neupaluje, ale to neznamená, že nejsou špatné.
Přesto mám dobrou zprávu pro ty, kdo
takové dobré kouzlo v životě postrádají. Ono existuje! Funguje všem a nejen
pouze čarodějům. Je to kouzlo univerzální, multifunkční a navíc zcela legální
– nebudete za jeho používání (narozdíl
od těch špatných zmíněných výše) odsouzeni do pekla. A navíc vám to kouzlo pro-

zradím zcela zdarma! Najdete jej popsané
v Bibli, v dopise apoštola Pavla Římanům,
osmé kapitole: „ Těm, kdo milují Boha,
všechno napomáhá k dobrému“. Ano,
láska k Bohu je to kouzlo, které vše, úplně
vše ve vašem životě obrátí na dobré! I to,
co se může jevit jako zlé, nebo dokonce
opravdu zlé je, vaše láska k Bohu změní
v dobré. Láska k Bohu je jako ta kouzelná
hůlka, která promění na dobré vše, čeho
se dotkne. Láska k Bohu vlastně funguje
jako taková nebeská opravna: nosíte do ní
vše zlé, rozbité, nepříjemné a bolavé a odnášíte si místo toho dobré.
Když se zamýšlím, nelze snad vymyslet
lepší a dokonalejší kouzlo. Proti tomuto
kouzlu blednou všechny ty pohádkové
prsteny, hůlky, harfičky, měšce či klobouky. To kouzlo nikomu neškodí, nikoho nemanipuluje, jeho používání není
na ničí úkor a nepoškodí měnovou politiku žádného státu. Garantem a patronem
tohoto kouzla je sám Bůh.
Ona láska jako taková má podobnou
moc. (Myslím samozřejmě tu pravou lásku, nesobeckou; ne tu, která je pouze převlečenou sebeláskou.) Je nemožné z lásky

ubližovat, pomlouvat, škodit, zneužívat,
manipulovat nebo nenávidět. Skutečná
láska mezi manžely, láska rodiče k dítěti,
láska dítěte k rodiči, láska k příteli, láska
k bližnímu – ať už je to šéf v práci, kolega
nebo podřízený – vždy povede k dobrým
věcem. A láska k Bohu toto vše korunuje
a přivádí k dokonalosti. Nebo to lze říci
i jinak: milování Pána Boha nás uschopňuje milovat své blížní i své nejbližší.
Závěrem připomenu, co Ježíš odpověděl
na otázku, které přikázání je nejdůležitější: „‘Miluj Pána, svého Boha, celým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí‘.
To je největší a první přikázání. Druhé je
mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako
sebe samého‘. Na těchto dvou přikázáních
spočívá celý Zákon a Proroci.“ A jinde Ježíš říká: „Jestliže mne milujete, zachovejte
má přikázání. Kdo má přikázání zachovává, ten mne miluje.“ Láska, to zdaleka
nejsou jen pocity a lechtání v břiše. Ta
skutečná láska se vždy projeví skutkem.
To platí jak ve vztahu k člověku, tak
ve vztahu k Bohu.
Stanislav Lorenc, kazatel Křesťanského
společenství K. Šenov

KERAMICKÁ DÍLNIČKA V MŠ NA PRÁCHNI
Ve středu 14. března přišla do školky
na Práchni paní Dana Brázdová. Společně s dětmi celé dopoledne vytvářela
keramické výrobky motivované velikonočními svátky. Polotovary paní Brázdová u sebe v peci vypálila a přinesla
zpátky do školky. Děti si své kytičky, kuřátka, zajíčky, ptáčky, vajíčka a jiné symboly jara vybarvily a před Velikonocemi
odnesly, navázané na březové větvičce,
domů. Děkujeme paní Brázdové nejen
za poskytnutý materiál, ale i za čas, který
věnovala dětem ve školce při společném
tvoření.
Učitelky ZŠ a MŠ K. Šenov - Prácheň
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Vážení čtenáři, v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou byla opět vyhlášena celostátní soutěž v tvůrčím
psaní. Letošní téma zní: Stalo se ve 20. století aneb Událost 20. století, kterou považuji za převratnou. Účastníci klání dostali
za úkol popsat, co je nejvíce zaujalo a proč z české či světové historie 20. století.
Naši školu bude se svým příspěvkem letos reprezentovat David Markovský, žák 8. třídy. Zvolil si téma, které bude shodou okolností během následujících dnů jistě opakovaně zmiňováno v tisku, rozhlase i televizi. Tak pokud máte zrovna čas a chuť, zkuste se
na tento bod v našich národních dějinách podívat očima právě nastupující generace...
Mgr. Ivana Novotná

ATENTÁT NA HEYDRICHA

Události dvacátého století jsou pro naši
generaci, narozenou ve století jednadvacátém, minulostí, o které se dozvídáme
jen z historických pramenů a z vyprávění rodičů, a především prarodičů. Bylo to
století, kdy se odehrály dvě světové války, a technika dosáhla velkého rozmachu
ve všech sférách lidského života.
Do období 2. světové války spadá i událost, která mne oslovila, a to
atentát na Reinharda Heydricha.
Jaké to bylo období pro naši
vlast? Český národ se bohužel
musel po podpisu Mnichovské
dohody vzdát Sudet. Přišli jsme
o území obývané převážně Němci. Chtěli všichni tito Němci být
součástí Třetí říše? Zanedlouho
se i zbytek Čech a Moravy stal
protektorátem. Mohlo by se zdát,
že jsme v tom zůstali sami. Teprve napadením Polska začala válka, kterou si uvědomily i ostatní
státy. Je mnoho otázek, na které ani dnes
není jednoznačná odpověď. Můžeme říkat – co by se stalo, kdyby… Hodnotit
minulost je těžké, obzvlášť období války.
Mne zaujala událost, která znamenala obrat v tehdejším protektorátu. Byl
to pokus ukázat fašistické mašinérii,
že existuje vlna odporu proti takovému
diktátorovi. Obergruppenführer, neboli
zastupující říšský protektor SS Reinhard
Heydrich, byl současně i šéf Hlavního
úřadu říšské bezpečnosti. Jeho moc byla
prakticky nekontrolovatelná. Účastnil se
vražedné akce Einsatzgruppen, především řešení židovské otázky. Byl oblíbencem Adolfa Hitlera.
Atentát byl naplánovaný československou exilovou vládou v Londýně
za pomoci Britů. Dne 29. prosince 1941
provedli českoslovenští parašutisté Jan
Kubiš a Josef Gabčík se svými druhy
seskok na území protektorátu. Operaci
Anthropoid provázela zpočátku řada
neúspěchů. Místo u Plzně dopadli u Nehvizd v blízkosti Prahy a Gabčík se při
přistání zranil. Samotný atentát byl
proveden dne 27. května 1942 o půl jedenácté v Praze-Libni, kdy Heydrich jel
z vily v Panenských Břežanech na Pražský hrad. Dlouho plánovaný atentát málem v posledním okamžiku ztroskotal.
www.kamenicky -senov.cz

Gabčíkův Sten Gun selhal, Kubišovi se
podařilo ještě hodit protitankový granát.
Oba atentátníci z místa činu uprchli. Reinhard Heydrich zemřel 4. června 1942
na následky zranění. Jeho pohřeb se konal 9. června v Berlíně.
Ihned po atentátu následovalo zastrašování obyvatelstva, popravy a pronásledování. Vůdce požadoval zastřelení

10 000 rukojmích. Státní tajemník říšského protektora Karl Hermann Frank
se však obával všeobecného povstání.
Nakonec se rozhodlo o likvidaci obce
Lidice. Vyhlazení obce provedly dvě roty
bezpečnostní policie z Prahy dne 10.
června 1942. Byl odklizen dobytek, hospodářské nářadí schopné
převozu, jízdní kola a rozhlasové aparáty. Namístě
bylo zastřeleno 173 mužů,
198 žen bylo převezeno
do koncentračního tábora. Většina dětí z počtu 98
byla zavražděna, několik
dětí bylo dáno na převýchovu. Na vypálení domů bylo
použito 200 litrů petroleje.
Ohnivé peklo trvalo pouhé
tři hodiny. Nikdo z nás si
tu hrůzu neumíme, ani nechceme představit.
Na atentátníky byla uspořádána obrovská štvanice,
jež nakonec vedla k jejich
vypátrání. Po nátlaku zradil
člen dalšího výsadku Karel Čurda. Dne 18. června
1942 bylo sedm parašutistů,
ukrytých v pravoslavném
kostele svatých Cyrila a Me-

toděje, obklíčeno 800 členy gestapa. Nerovný boj trval celých sedm hodin.
Celkem si období tzv. Heydrichiády vyžádalo více jak 2000 obětí. Je to hodně
velká daň. Na jedné straně jeden život
a na straně druhé nejméně 2 000 životů.
Pomsta bývá krutá, a ve válce obzvlášť.
Po obci Lidice následovala ještě obec Ležáky. Karel Čurda, V. Gerik a další sice získali odměnu, ale 29. dubna 1947
byli popraveni za vlastizradu.
Atentát byl činem proti kruté nadvládě. Adolf Hitler přišel o svého
významného člověka. Poznal, že
není tak nezranitelný, jak si myslel.
Stinnou stránkou atentátu byl velký počet usmrcených osob, které
byly naprosto nevinné. Ale tak je
to vždy, když je válka. Nikdy by již
k těmto situacím nemělo docházet.
Otázkou je, zda jsou lidé schopni si
vzít ponaučení z minulosti a nedopustit, aby se historie opakovala.
Nadvláda a násilí vedou vždy jen ke strachu
a k narůstání nenávisti.
I v současné době Evropa prochází
změnami. Uvidíme, jaká bude pro budoucí generace.
David Markovský,
VIII. A, ZŠ Kamenický Šenov
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DITTRICHOVA HROBKA V KRÁSNÉ LÍPĚ
V únoru zde byl pan spisovatel a publicista Rostislav Křivánek na přednášce „Mecenáši českého Švýcarska, aneb co všechno odpočívá v Dittrichově hrobce“. Přednáška byla velice zajímavá a místo této vyjímečné památky jsme se rozhodli navštívit.
Odborný text publikujeme se svolením autora:
O komínu uprostřed parku
Nedaleko Křinického náměstí v Krásné Lípě
je místo, které jsem, stejně jako většina návštěvníků města, neznal. Když jsem se ale onehdy
vydal po Köglerově stezce, ocitl jsem se po pár
stech metrech v krásném lesoparku s rybníčkem, meandrujícím potokem, cestičkami, vyhlídkami, altánkem, lavičkami… Sešel jsem
z cesty a bloumal parkem. Slunce propalovalo
bujně olistěné hlavy stromů – hrdého javoru,
modelky břízy, důstojné lípy, cihlového komínu, stydlivé olše… Cože? Komín? V parku?
Ale ano, opravdu tu je a je ho pořádný kus,
dobře osm metrů výšky, a to ještě roste z maličkého pobořeného cihlového domku… K čemu
to proboha mohlo být dobré? Nějaká miniatura
továrny? Rozhlédl jsem se po okolí. Asi o pětadvacet metrů dál, o něco výš na terénní vlně,
stojí jakási kaple bez věže. Šplhám se k ní. Je to
podivuhodně přitažlivá budova. Bývala bezesporu krásná a výstavná, se sochami, reliéfy,
ozdobnými prvky…
Hned před kaplí je zdobná kovaná mříž, taky
už notně prohlodaná zubem času, a za ní…
hřbitov. Že by to byla…? A pak je mi to najednou jasné.
Nad vstupními dveřmi do budovy je nápis
Familie Dittrich. Takže hrobka. Ale obrovská
a krásná. To musela být rodina, ti Dittrichovi,
když si tohle mohli dovolit. Škoda, že je v tak
špatném stavu – střecha propadlá a prorostlá
náletovým křovím, škvírou ve dveřích je vidět
pustý vnitřek s trochu záhadným kruhovým
otvorem v podlaze… Obešel jsem hrobku ještě několikrát a pomalu začal propadat jejímu
kouzlu. Zamiloval jsem se do té stavby a vracel
se k ní, jak to jen šlo. Protože jsem od přírody
fantasta, obestřel jsem ji nejdřív vlastními podivuhodnými příběhy, ale pak mi to najednou
bylo málo a chtěl jsem o hrobce vědět víc. A tehdy začalo dobrodružství objevování, jakých
jsem zase tak mnoho nezažil.
Kdo byli Dittrichovi? Něco jsem se dozvěděl
už v Krásné Lípě – průmyslnická rodina, která štědře dotovala město. Informace ale byly
útržkovité a já při jejich pročítání brzy pochopil, že budu muset do Polska. To je totiž tak.
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Dva vážení krásnolipští občané, švagři Karl
August Dittrich a Karl Theodor Hielle, založili
první den roku 1849 ve svém městě obchodní
společnost zabývající se především lněnou přízí. Měli úspěch, a tak mohli o osm let později
expandovat za hranice. Koupili strojní přádelnu lnu v Žyrardově, městě v srdci Polska mezi
Lodží a Varšavou, a postupně se stali duší města – zaměstnávali 8 000 lidí, stavěli tu obytné
domy, jesle, školu, kostel… Jak jsem se osobně
přesvědčil na místě, Žyrardovští na své dobrodince nezapomněli, památky na ně jsou dodnes
po celém městě. (Však také Krásná Lípa s Žyrardovem udržuje čilé partnerství.) Když jsem
prošel městským parkem Karla Augusta Dittricha, narazil jsem v muzeu lnářství na brožuru
o rodinách obou průmyslníků. Vybaven informacemi z ní stál jsem později, už zase v Krásné Lípě, u hrobky a měl plnou hlavu Dittrichů.
Starý pán začal v osmdesátých letech churavět,
trpěl zhoršující se duševní chorobou. Všechny
povinnosti proto převzal jeho syn, také Karl
August. Ten měl obchodního ducha po otci
a empatickou duši po matce. Nejen že dokázal
dál úspěšně podnikat, ale dával průchod svému
sociálnímu cítění a zájmu o věci veřejné. Financoval vybudování nemocnice, městských lázní,
vodovodu, kanalizace, sirotčince, chudobince,
ústavu pro dlouhodobě nemocné… Z rodinného parku nechal udělat park městský a jeho část
věnoval obci jako pozemek pro nový hřbitov,
s podmínkou, že musí být ekumenický, tedy
pro nebožtíky každé víry. Když patriarcha rodu
v lednu 1886 skonal, rozhodl se Karl August junior, že pro něj nechá zbudovat důstojnou hrobku. Více než důstojnou. Doslova komfortní.

Hrobku, ve které bude příjemné klima po celý
rok. Hrobku s výtopnou!
Byla tu samozřejmě otázka, kdo hrobku postaví. Karl August nebyl troškař. Obrátil se
na de facto dvorního architekta německého
císaře Julia Karla Raschdorffa. To bylo něco
neslýchaného – ctěný profesor architektury
na berlínské technice, člen akademií po celé
Evropě, čelní představitel neorenesance, muž,
který, zahrnován přízní a doslova tvůrčím zájmem mladého císaře Viléma II., právě dokončoval přípravy na své životní dílo, berlínskou
katedrálu – Berlínský dóm, ten, který tvořil
výhradně na území německé říše s jedinou
výjimkou věže a fasády německého kostela sv.
Gertrudy ve Stockholmu (1880), ten že by měl
stavět hrobku krásnolipskému přadlákovi? Kdo
ví, jak to Karl junior zaonačil, ale Raschdorff
zakázku přijal a vytvořil tak své první funerální dílo. Druhé vznikalo v podstatě souběžně
při Friedenskirche v Postupimi – a šlo o mauzoleum jistého Friedricha, toho jména Třetího,
povoláním císaře… Proboha, je tohle vůbec
možné? A teď si představte, že za války byla většina Raschdorffových staveb zničena, takže Dittrichova krásnolipská hrobka je jedním z mála
dochovaných Mistrových děl! No to je ovšem
naprostá bomba! Přidáme-li k tomu fakt, že jde
o hrobku vytápěnou, nemáme před sebou nic
menšího než evropský unikát!
Upřímně, myslel jsem, že mě Dittrichova
hrobka už nemůže ničím překvapit. A pak jsem
se vypravil na výstavu o krásnolipském rodákovi, stále ještě nedoceněném, přitom skvělém
malíři Augustu Frindovi. Na schodech Domu
Českého Švýcarska, kde výstava probíhala,
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potkal jsem její autorku Gabrielu Jeřábkovou
z Národního památkového ústavu v Ústí nad
Labem. Dali jsme se do řeči a od té doby si povídáme a píšeme dodnes. Ptal jsem se jí na hrobku a ona mě beze slova zavedla mezi exponáty
a ukázala na několik panelů. Užasl jsem. Nikdy by mě totiž nenapadlo, že navzdory téměř
úplnému zmaru interiéru hrobky je zachována
její původní podoba. V rumburském muzeu je
totiž uložen papírový model výzdoby Augusta
Frinda. Vlastně mě to mohlo napadnout – Dittrichovi Frinda podporovali, umožnili mu studovat v Drážďanech, byl vlastně jejich rodinným portrétistou, paní Dittrichová sbírala jeho
obrazy… Chápete, co to bylo za formát, tihle
Dittrichovi? Architekta si vybrali na úplném
vrcholu a dekoratéra z vedlejší ulice. August
Frind se jim odměnil – navrhl cyklus nástěnných maleb - Cesta životem, oltář, klekátka,
bohatě kovanou mříž, osvětlení v hrobní kapli,
vitráže… A navrhl i mozaiky do krypty. Bylo
načase zajít za starostou Krásné Lípy Janem Kolářem a požádat ho, zda by se mnou do hrobky
zašel. Zbylo tam vůbec něco? V hrobce samotné
bezmála nic, jen torza výmalby. Ale když jsme
sešli po levotočivém schodišti do krypty, spadla
mi brada až na zem. Nejen že tu stojí nádherný patnáctitunový sarkofág z černozeleného
diabasu vytěženého v dole u Mikulášovic, mistrovsky zpracovaný šluknovským kameníkem
Viktorem Schleicherem, ale zmíněné mozaiky
na stěnách dodnes jsou! Poškozené, to ano, ale
přece vyrážejí dech. O pár dní později jsme sem
sestupovali znovu s paní Magdalénou Kracík-Štorkánovou, tvůrkyní a velkou znalkyní umění mozaiky. Byla opařená úplně stejně jako já.
„Jsem ohromena utajenou krásou a monumentalitou té mozaiky,“ vydechla. „Jedná se o jednu
z nejstarších památek v této technice na našem
území. V českém kontextu jde o naprostý mozaikový skvost, který je svým rozsahem srovnatelný
s historickými hrobkami panovníků v Itálii nebo
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Německu. V Česku snese srovnání s královskou
hrobkou v katedrále sv. Víta v Praze.“
Stojím v nehostinném a chladném interiéru
hrobky, zavírám oči a představuju si, jaké to tu asi
bylo, když se sem v tichém zamyšlení vydala vdova Teresa Dittrich, opřela se o kruhové zábradlí
kolem otvoru v podlaze a hleděla dolů na sarkofág
s ostatky svého manžela, obklopena Frindovými
malbami, zalita barevnou tříští světla pronikajícího vitrážemi, oslněna září zlatých mozaik... Dalo
by se to vrátit? Mohl by tenhle skrytý a evropsky
jedinečný skvost zase zářit a ohromovat? Žijeme
ve zvláštní době, kdy administrativní a právní pat
může znemožnit, co obě strany chtějí. Pozemek
patří městu, památka státu. Miliony na záchranu
nemá ani jedna strana. Krásná Lípa chystá přístřešek, který by alespoň zamezil další devastaci stavby. Tak – je tedy ještě naděje? Je. Je v nás
všech. Krásnolipští musejí nechat propuknout
svou hrdost a pýchu na klenot, jaký jinde není.
Každý krásy a umění milovný člověk, který si váží
vlastní minulosti, se musí o osud stavby zajímat,
ptát se, nedat pokoj… Jde o to, být nelhostejní.
A nenechat se odbýt. A vytlačit pístem přání, touhy a vůle prioritu opravy Dittrichovy hrobky co
nejvýš. Pak, věřím, se peníze najdou.
Stojíme zde se stejným pocitem i my. Pamatuji
si při přednášce, kdy nám dech vyrazily nádherné zachovalé dobové obrázky interiéru hrobky,
člověk při jejich zhlédnutí pociťoval náramnou
hrdost na um předků a pak vzápětí se objevila fotografie nynějšího, totálně zničeného stavu. Dittrichova hrobka je jediná funerální stavba, kterou
slavný císařský architekt Julius Carl Raschdorff
postavil za hranicemi Německa. Raschdorff je
mimo jiné i autorem berlínské katedrály či hrobky německého císaře Fridricha III. v Postupimi.
Dittrichova hrobka je jeho vrcholné dílo, stejně
jako výzdoba je vrcholným dílem krásnolipského
rodáka malíře Augusta Frinda!
Hrobka nesloužila pouze rodině Dittrichů, ale
probíhaly tu i zádušní mše a v roce 1894 byla

hrobka dokonce elektrifikována. Po skončení
války a odsunu německého obyvatelstva nebyla hrobka využívána, zůstala opuštěná a postupně byla i ničena vandaly. Stavbu si můžete
prohlédnout při výletu do Krásné Lípy a okolí.
Z náměstí, za informačním centrem, se dáte
rovně pěšinou do mírného kopce. Na hřbitov
v horní části udržovaného parku, kde vám
směr cesty přiblíží dřevěné ukazatele, nevejdete
hlavní branou, ale pokračujete dál, podél zdi.
Přístup k hrobce je uvnitř hřbitova znemožněn
oplocením. Hrobka je uzavřena z bezpečnostních důvodů. Pod ní, kousek ve stráni, stojí nyní
pouze obvodové zdi výtopny s komínem. Jsou
to opravdu dvě unikátní stavby a hrobka je dokonce od roku 2007 zařazena mezi kulturní památky České republiky. Bohužel, toto označení
ji nezachránilo. Před rokem ale projevilo město
zájem získat stavbu do svého vlastnictví, podmínkou bylo zastřešení a vyřízení povolení pro
rekonstrukci ze strany státu. V dalších letech by
mělo dojít k postupné rekonstrukci. Je to velmi
dobrá zpráva, neboť hrobka je svým zpracováním naprosto ojedinělá v celé střední Evropě!
Prohlédnout si ji v celé její bývalé kráse musel
být neskutečný zážitek. V pondělí 16. dubna
2018 hrobku od státu převzali zástupci sdružení Omnium, které se zabývá obnovou památek
především v Sudetech! Stalo se tak symbolicky
v předvečer stého výročí úmrtí Karla Dittricha
mladšího. „V kryptě chceme vytvořit pietní místo a obnovit hroby. V místě původní kaple by pak
mohla být expozice připomínající Dittrichovi,
jednu z nejvýznamnějších rodin severních Čech
druhé poloviny 19. století,“ řekl při předání kaple od státu Stanislav Děd ze sdružení Omnium.
S opravami pomůže město, které tak získá
další neobyčený skvost, který může nabídnout
turistům a návštěvníkům tohoto krásného koutu naší země.
Drahomíra Liptáková
Henrieta Liptáková
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DOMY S HISTORIÍ

DŮM Č.P. 84 - STRUČNÝ VÝVOJ A ZHODNOCENÍ
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DOMU
Dům č. p. 84 a 3911 se nachází v intravilánu
města Kamenický Šenov v ulici Odboje, resp.
na jejím konci, v místě, kde se tato napojuje
na ulici zvanou Kopeček. Okolo domu protéká
vodoteč (Šenovský potok), přes nějž při jihozápadním nároží domu prochází mostek. Terén
v okolí domu je svažitý. Objekt samotný, jak
je naznačeno již výše, se skládá ze dvou samostatných čísel popisných - většího domu č.
p. 84 a menšího domu č. p. 391. Celistvě objekt
vytváří půdorysnou stopu písmene „U“. Dům
č. p. 84 zaujímá východní část celkové hmoty
(i půdorysu), na severu z něho k západu kolmo vybíhá zadní křídlo, k němuž pak přiléhá
dům č. p. 391. Sama skladba hmot a celková
členitost zástavby dává tušit poměrně bohatý
postupný vývoj - rozrůstání stavby. Zástavba
ze tří stran obemyká malý dvorek, ohraničený
na jihu, tedy k ulici, kamennou zídkou s pilířovou vstupní brankou. Mezi č. p. 391 a potokem je na pozemku domu umístěna pískovcová barokní socha z roku 1735 zpodobňující
Pannu Marii. Jedná se o dílo sochaře Wenzela
Fügera z Markvartic.
Hlavní hmota domu č. p. 84 je částečně roubená (s podstávkou v přízemí u roubené části),
částečně zděná, na půdorysné stopě tvaru obdélníku (v ose sever-jih). Je patrová, v severní
části podsklepená. Vnitřní uspořádání je podélně dvoutraktové (bráno vůči vstupnímu
dvornímu průčelí), oba trakty mají trojdílné
schéma - toto dispoziční členění vzniklo postupným vývojem. Vyjma staršího západního sklepa, který je klenutý, jsou veškeré další
místnosti plochostropé (pohledové trámové
stropy, omítané podhledy, či železobetonový
strop u mladšího východního sklepa). Střecha
nad domem je členitá; rovněž u ní se odráží
postupné rozrůstání domu. Základem je sedlová střecha nad západním z traktů (hřeben
v ose sever-jih), vymezená na obou koncích
štíty. K ní doléhá kolmo sedlová střecha nad
jižními dvěma třetinami východního traktu
s trojúhelným štítem na východní straně. Tato
střecha svým hřebenem převyšuje prvně uvedenou sedlovou střechu. Severní třetina délky
východního traktu je pak ukončena pultovou
střechou nízkého sklonu (sklon k severu).
Navazující zadní křídlo je zděné, rovněž patrové, v ose východ-západ mírně obdélného půdorysu. Dispozičně se jedná o dvoutrakt (užší

1

z traktů směrem do dvora domu) s plochými
stropy - omítané podhledy. Širší severní trakt
má v základu dvoudílné uspořádání. Křídlo je
ukončeno sedlovou střechou s hřebenem v ose
východ-západ, na západě ukončenou zděným
štítem. K západnímu průčelí křídla přiléhá
ještě přízemní zděný hospodářský přístavek
s pultovou střechou se sklonem k severu.
Dům s č. p. 391 je patrovou nepodsklepenou
stavbou v ose sever-jih obdélné půdorysné stopy, s pavlačí v úrovni patra na dvorní straně.
Základem dispozice je v obou nadzemních
podlažích jednotrakt. Klenuté zděné přízemí má dále dvoudílné uspořádání. Roubené
patro, přístupné z výše uvedené pavlače, bylo
původně trojdílné, dispozice však byla novodobě upravena (odstraněna dělící stěna mezi
severním a středním dílem a vložena koupelna
a WC). Objekt kryje sedlová střecha vymezená
na obou kratších stranách trojúhelným štítem.
Podkroví je zde zobytněné.
ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÁ OSA DOMU
K časovému zařazení významných stavebních fází, v nichž se dům utvářel, velkou
měrou přispěla metoda dendrochronologie.
Z dřevěných konstrukcí - krovů, roubených
stěn, podstávky, stropů - bylo odebráno
bezmála 40 vzorků, z nichž se většina podařila ve specializované laboratoři datovat
Ing. Tomášem Kynclem. Na základě takto
získaných exaktních dat bylo možné sestavit základní osu stavebněhistorické geneze
stavby.
Nejstarší fáze domu č. p. 84, resp. jeho
vznik, spadá již do období poloviny 17. století (okolo roku 1650). Sem náleží výstavba
roubeného patrového podstávkového domu.
Jeho součástí zřejmě již v této prvotní fázi
bylo kolmo navazující zadní křídlo, jistě
hospodářského charakteru. Z původních
součástí stavby se dodnes zachovala roubená
světnice v patře a hambalkový krov, podélně
vázaný centrální stolicí. Do stejné doby byly
dendrochronologicky datovány rovněž prvky krovu sedlové střechy nad zadním křídlem domu, byť toto prošlo postupem doby
celkovou přestavbou, při níž byla vyhovující
stará konstrukce opětně využita.
Okolo roku 1720 došlo k výstavbě západního objektu - výměnku (s dnešním
č. p. 391), s paralelní hloubkovou osou vůči
„mateřskému“ domu. Objekt byl vystavěn

v přízemí jako zděný a v patře kompletně
roubený, ukončený sedlovou střechou.
Zhruba po sto letech vzniku č. p. 84 došlo
k jeho rozšíření o druhý východní dvoudílný trakt. Na základě analýzy dendrochronologických dat můžeme tuto přístavbu datovat
do období okolo roku 1755. Přístavba byla zakončena sedlovou střechou, nasazenou kolmo
vůči střeše původního domu. Stavební aktivita v daném období se však neomezila pouze
na rozšíření domu, ale byla podstatně rozsáhlejší. V přízemí byla kupř. zcela nově vyroubena spodní světnice prvotního domu. Tato byla,
stejně jako nová část, opatřena novým trámovým stropem s profilovanými stropními trámy
a shodně profilovaným překládaným deskovým záklopem. Totožné jemné zdobení získaly
i nové trámové zárubně interiérových vstupů.
V období po roce 1790 došlo k výměně trámové konstrukce podstávky vynášející roubené patro za stávající.
Dům pak prošel i mladšími úpravami 19. a 20.
století, které však již nevykazují takové architektonické kvality jako starší barokní fáze.

HODNOCENÍ ZÁVĚREM
Na základě dendrochronologické analýzy
lze jednoznačně konstatovat, že dům č. p. 84
je v současnosti nejstarší známou stavbou
v Kamenickém Šenově. Jeho nejstarší relikty
sahají do období raného baroka, do doby těsně po ukončení třicetileté války. Vzhledem
k době výstavby (okolo roku 1650) je dům,
rozrůstající se v dalších barokních fázích, jeden z nejstarších, ne-li nejstarší v současnosti známý roubený podstávkový dům v širším
regionu. Zasluhuje si tak mimořádnou péči
z hlediska památkové ochrany, ale i z hlediska
kvalitního a citlivého přístupu při jeho opravě, což se koneckonců již postupně děje. Jeho
zachování je vzhledem k jeho významu nenahraditelného hmotného pramene lidového
stavitelství v regionu bez nadsázky prioritní.
Svoji roli zde hraje nejen jeho nepopiratelná
hodnota historická, ale rovněž neméně podstatná hodnota kulturně-historická.
Mgr. Miroslav Nový

Byť má zkoumaná nemovitost dvě samostatná čísla popisná, což koresponduje s jejím současným rozdělením na dvě samostatné obytné jednotky, historicky tyto tvoří kompaktní celek.
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K VEŘEJNÉ PREZENTACI
III. ETAPY ZÁCHRANY STARÉHO HŘBITOVA
Od pěti hodin bylo na sále nad knihovnou přes 40 lidí. Z Prahy přijela restaurátorka Eva Míčková, z Rheinbachu Winfried Kern se synem Patrikem, Waltr
Erlenbach a Jürgen Döring. Potěšila nás
také účast pana starosty Františka Kučery
a několika zastupitelů (spíše zastupitelek).
Na úvod měl Ing. Adam Hotař svižnou prezentaci dosavadního restaurování a pak jsem já, osobně, představil naše
letošní plány. „Opřen“ zejména o údaje
od Harryho Palme, jsem seznámil p. t. ctěné publikum nejen se jmény osob, jejichž
pomníky budeme restaurovat, ale i s tím,
co ti lidé dělali a kde bydleli. Z nich je zejména nutno vyzdvihnouti památku Karla Pietsche, věhlasného rytce skla, jehož
stélu letos také obnovíme. O hudební předěl se postarala talentovaná Anička Hotařová, která virtuosně zahrála na kytaru
3 krásné skladby rockových a beatových

klasiků. Nový předseda Spolku přátel Kamenického Šenova z Rheinbachu, Walter
Erlenbach, poté předal spolku SONOW
velký symbolický šek na 25.000 Kč. Je to
záloha jejich letošní finanční spoluúčasti.
A měl moc hezkou řeč!
Na závěr seznámil pan starosta přítomné
se záměrem Města vydat v letošním jubilejním roce knihu Harryho Palme o Kamenickém Šenově, což na sále způsobilo
všeobecné nadšení.
A abych nezapomněl! Za skvělý překlad
děkuji Kateřině Ditterové, děvčatům ze
SONOWa za pohoštění a Městu za poskytnutí sálu.
PS: finále bylo v režii Spolku přátel
Rheinbachu v Zelené hospůdce. Znovu se
mi potvrdilo, že alkohol rozvazuje jazyky,
a tak sbližuje národy!
Hezké jaro přeje za spolek SONOW
Radim Vácha.

VÝZNAMNÁ HISTORICKÁ A KULTURNÍ VÝROČÍ – KVĚTEN 2018
květen 1928 V Kamenickém Šenově byla otevřena ozdravovna poskytující přírodní léčbu na vegetariánském podkladě podle vzoru
švýcarské vegetariánské ozdravovny dietetika doktora Birchnera-Bennera.
90 let
1. 5. 1748 Vstoupil v platnost první tereziánský katastr.

270 let

1. 5. 1953 Bylo zahájeno pravidelné vysílání Československé televize.

65 let

9. 5. 1973 Československá televize zahájila pravidelné barevné vysílání.

45 let

16. 5. 1868 Položení sedmi základních kamenů k Národnímu divadlu.

150 let

11. 5. 1848 V Horní Polici se narodila spisovatelka a básnířka Johanna Leitenberger.

170 let

18. 5. 1933 Zemřela českolipská malířka a restaurátorka Evženie Hauptmannová-Sommerová.

85 let

Knihovna Kamenický Šenov
vás srdečně zve na cestopisnou besedu

CESTOVATEL MATĚJ PTASZEK

K O L U M B I E
Matěj Ptaszek
- dobrodruh, cestovatel, fotograf, spisovatel a muzikant. Videa, fotky, vyprávění...
Dvacet měsíců mezi kovboji v kolumbijské džungli aneb ve světě vaquerů,
banditů a škorpiónů.

16. května 2018 od 17.00 hodin
v přednáškovém sále.
www.kamenicky -senov.cz

21

ZPRÁVY Z KNIHOVNY

V sobotu 7. dubna bylo na sále nad
knihovnou seznámení veřejnosti s tím, co
má o. s. SONOW v plánu letos na Starém
hřbitově opravit a zrestaurovat. Pro Vás,
kteří jste se nemohli nebo nechtěli účastnit, ale čtete tento příspěvek, se pokusím
stručně shrnout, jaký byl průběh této
krásné soboty.
Protože jsme inzerovali, že pro zájemce budeme k dispozici už před prezentací na Starém hřbitově, sešli jsme se tam
po obědě a „porychtovali“ naši „zahrádku“ aby vypadala k světu (díky Jirkovi,
Radkovi, oběma Jardům a Hance). Ve stanovený čas, o půl čtvrté, byli na místě
nejen přátelé a partneři z Rheinbachu, ale
také ředitelka „naší“ Preciosy, paní Karlová. Trpělivě a se zájmem si vyslechla, oč se
na hřbitově snažíme, a slíbila, že nás skrze
Nadaci Preciosa letos výrazněji podpoří.
Sluníčko zářilo a sochy se usmívaly!

KULTURA A SPOLEČNOST

KVĚTEN 2018

ŠENOVSKÝ SPORT

KVĚTEN 2018
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MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV A KLUB BIATLONU POŘÁDAJÍ

42. ROČNÍK BĚHU KAMENICKÝM ŠENOVEM - 8. 5. 2018
Závod je zařazený do Okresní běžecké ligy 2018“O pohár Českolipského deníku“.
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel: Město Kamenický Šenov a Klub biatlonu
Datum konání: 8. 5. 2018
Místo konání: ZŠ a MŠ Prácheň
Prezentace: ZŠ a MŠ Prácheň
Přihlášky: kluby do 7. 5., jednotlivci možnost předem nebo v den závodu
Informace: Jan Půlkrab, Švermova 739, K. Šenov 471 14, mobil 777 719 241
Šárka Půlkrabová, mobil 777 719 244,
www.kamenicky-senov.cz, www.bkmanusice.estranky.cz,
janpulkrab@seznam.cz, sarkapulkrabova@seznam.cz
Startovné: dospělí 50,- Kč / dorost 30,- Kč / děti 0,- Kč.
Ubytování: pořadatel nezajišťuje.
Pojištění: závodníci a jejich doprovod se zúčastňují na vlastní nebezpečí,
organizační výbor proto doporučuje uzavření vlastní pojistky.
Technická ustanovení:
Prezentace: 9 – 9.50 hod. pro kategorii žáci, ostatní do 15 min. před st. časem.
prezentace v ZŠ a MŠ Prácheň.
Soutěžní pravidla: závodí se dle platných pravidel Atletického svazu.
Věkové kategorie: žactvo, dorost, dospělí dle kategorií platných pro rok 2018.
Vyhlášení výsledků: žactvo kolem 11:00 hod, dorost a dospělí po doběhu
hlavního závodu.
Ceny: věcné ceny pro první tři závodníky v kategorii a všechny děti
v kategorii roč. 2013 a mladší.
Hlavní závod na 10000 m: 2 okruhy po tradiční trati na Práchni
Časový program závodu: start první kategorie žactva v 10.00 hod.
start hl. závodu cca v 11.30 hod. po vyhlášení žactva
Místo startu: před ZŠ a MŠ Prácheň
Povrch tratě: většinou asfaltový podklad
Ředitel závodu: František Kučera - starosta města
Předseda org. výboru: Jan Půlkrab - předseda klubu biatlonu

kategorie a časový program pro rok 2018
start- hod

kategorie

trať

2013 a ml.
2013 a ml.
2011 – 2012
2011 – 2012
2009 – 2010
2009 – 2010
2007 – 2008
2007 – 2008
2005 – 2006
2005 – 2006
2003 – 2004
2003 – 2004
2001 – 2002
2001 – 2002
1999 – 2000
1999 – 2000
1979 – 1998
1969 – 1978
1959 – 1968
1958 a st.
1983– 1998
1982 a st.

100 m
100 m
200 m
200 m
500 m
500 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
2000 m
2000 m
5000 m
5000 m
10000 m
10000 m
10000 m
10000 m
10000 m
10000 m
10000 m

dívky do 5 let
chlapci do 5 let
žákyně do 7 let
žáci do 7 let
žákyně do 9 let
žáci do 9 let
žákyně do 11 let
žáci do 11 let
žákyně mladší
žáci mladší
žákyně starší
žáci starší
dorostenky
dorostenci
juniorky
junioři
muži do 39 let
muži do 49 let
muži do 59 let
muži 60 let a st.
ženy do 35 let
ženy 36 let a st.

13.30

vyhlášení výsledků všech kategorií

1 okruh
1 okruh
2 okruhy

V případě malého počtu startujících v žákovských kategoriích budou
kategorie chlapců a dívek sloučeny.

OLYMP FITNESS OPĚT ÚSPĚŠNÝ
NA MISTROVSTVÍ ČR V BENČPRESU
V sobotu 17. března 2018 se v Jihlavě
konal 26. ročník Otevřeného mistrovství
České republiky v benčpresu mužů a žen.
Náš novoborský oddíl SK OLYMP Fitness
Nový Bor výborně reprezentoval Josef
Hamaj v kategorii muži do 120 kg. V této
kategorii se bojovalo opravdu na „těsno“,
byl to nejvyrovnanější dramatický boj
soutěže. Josef obsadil nakonec 3. místo
skvělým výkonem 240 kg (v kat. do120 kg
- jeho osobní rekord), bohužel mu nevyšel
poslední rozhodující 3. pokus na 245 kg,
kterým by získal 1. místo ve skupině. Jinak mistrovství ČR v benčpresu se účastní po několika letech nepřetržitě již 3. rok
po sobě, vždy s medailovým umístěním.

roč. narození

10.00
10.05
10.10
10.15
10.20
10.25
10.30
10.35
10.40
10.45
10.50
10.55
10.55
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30

Výsledky muži do 120 kg: 3. J.Hamaj/
Nový Bor 240 kg, 2. J. Krčmář /Nymburk
240 kg (nižší tělesná hmotnost), S. Macák/Olomouc 242,5 kg.
Velký dík patří trenéru Karlu Leiblovi
z Kamenického Šenova a Aleši Košt‘álovi
za asistenci na soutěži.
I přes nepřízeň počasí dorazila většina
příhlášených závodníků, soutěž probíhala celkem svižně a dohled nad celou soutěží měl jako delegát předseda ČSST (ipf)
pan Miroslav Vacek, který celou soutěž
zároveň komentoval.
Zároveň děkujeme městu Nový Bor
za sponzorování našich závodníků.
Iva Drobná- SK OLYMP Fitness Nový Bor
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• tel.: 777 673 683
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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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ZA KVETOUCÍ
4A, A
Turistická a cykloturistická akce

͕͝Ǥ«À͕͝Ǥ³͖͔͕͜
Àõ ýe
Àâǣ ýe
â±ǣ -Lustry a.s. ³ ýe










4eAǣ

( 3 km )
 ͜Ǧ͕͔Ǥ
 Àæ
( 6 km )
 ͜Ǧ͕͔Ǥ
« 
( 14 km )
 ͜Ǧ͕͔Ǥ
 æȋ͖͚Ȍ
 ͜Ǧ͝Ǥ͔͗Ǥ
odjezd l« 8.40 a 9.40 hod.

Jedlovsktka ( 50 km )
 ͚Ǧ͛Ǥ͔͔Ǥ
±æ ͔͗ǡ-«

CYKLOTRASY:
«â «âka ( 44 km )

 ͜Ǧ͕͔Ǥ
« æȋ͚͔Ȍ
 ͜Ǧ͕͔Ǥ
â ka ( 80 km )
 ͜Ǧ͕͔Ǥ
 ±æ trasy 20,-«


,ůĂǀŶşƉĂƌƚŶĞƌĂŬĐĞ͗ 




ǁǁǁ͘ŵĞƐŝĐŶŝĐĞ͘ĞƐƚƌĂŶŬǇ͘Đǌ
ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŵĞƐŝĐŶŝĐĞ
ǁǁǁ͘ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬǌĂŬǀĞƚŽƵĐŝŵĞƐŝĐŶŝĐŝ
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3XWRYQt
YêVWDYD
SURGɀWL
R.DUOX,9
R.DPHQLFNpPâHQRYɀ
DRKUDGX2\ELQ

„Byl
jednou
jeden král
Karel IV.“
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$XVVWHOOXQJIUGLH.LQGHU
EHUGHQ.|QLJ.DUO,9
EHUGLH6WDGW
.DPHQLFNêâHQRY
XQGEHUGLH%XUJ2\ELQ
XQWHUVHLQHU+HUUVFKDIW

„Es war
einmal
ein König
Karl IV.“

9êWYDUQp %LOGNQVWOHULVFKH
SUiFHGɀWt $UEHLWHQGHU.LQGHU
]PDWHĺVNêFKãNROHN YRQ.LQGHUJlUWHQ
=iEDYQp~NRO\

PɀVWVNiNQLKRYQD
.DPHQLFNêâHQRY

LQIRFHQWUXP
2\ELQ

9HUQLViåYêVWDY\SUREɀKQH
YHćWYUWHNNYɀWQDRG
YPɀVWVNpNQLKRYQɀ
.DPHQLFNêâHQRY

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 20142020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.“
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/XVWLJH$XIJDEHQ
±
6WDGWELEOLRWKHN
.DPHQLFNêâHQRY
±
7RXULVWLVFKHV
,QIRUPDWLRQV]HQWUXP2\ELQ

(LQHIHLHUOLFKH(U|IIQXQJGHU$XVVWHOOXQJ
YHUOlXIWDP'RQQHUVWDJGHQ0DL
DE8KULQGHU6WDGWELEOLRWKHN
.DPHQLFNêâHQRY

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.
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