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ŠENOVSKÉ LISTY
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KAMENICKÝ ŠENOV 2018
Volby do zastupitelstev obcí (dále jen Kamenický Šenov, nám. Míru (školní
ZO) se konají ve dnech 5. října 2018 družina)
od 14:00 do 22:00 hod. (pátek) a 6. října
2018 od 08:00 do 14:00 hod. (sobota).
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Volby byly vyhlášeny z Rozhodnutí pre- Dlouhá, Havlíčkova, Horská, Charvátozidenta republiky č. 85/2018 Sb., o vyhlá- va, Kamenická, Kopeček, Kostelní vrch,
šení voleb do Senátu Parlamentu České Lidická, Lípová, Lustrárenská, Mistrorepubliky, do zastupitelstev obcí a zastu- vická, nám. Míru, nám. T. G. Masaryka,
pitelstev městských obvodů a městských Nová, Odboje, Okružní, Oldřichovská,
částí ve statutárních městech a do za- Osvobození, Palackého, Pasířská, Skřistupitelstva hlavního města Prahy a za- vánek, Školní.
stupitelstev jeho městských částí ze dne
31. 5. 2018.
volební okrsek č. 4
volební místnost je v Kulturním domě,
Tyto volby upravuje zák. č. 491/2001 Nový Svět 341, Kamenický Šenov
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve zně- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení pozdějších předpisů a vyhláška č. ni k trvalému pobytu:
59/2002 Sb., o provedení některých usta- Huťská, Nádražní, Nová Huť, Stará
novení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách Huť, Nový Svět, Zitova.
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
volební okrsek č. 5
volební místnost je v Mateřské škole
1) V Kamenické Šenově je pět volebních Kamenický Šenov, Pískovec I 909
okrsků
volební okrsek č. 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihláševolební místnost je v 1. poschodí Zá- ni k trvalému pobytu:
kladní školy na Práchni, Prácheň 126
Pískovec I, Pískovec II., Pobřežní, Pod
Vrchem, Smetanova.
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: na Práchni a v ulici 2) Právo volit na území ČR do ZO má
Prácheňská
občan obce (státní občan ČR a státní
občan EU, pokud je zapsán na základě
volební okrsek č. 2
jeho vlastní žádosti v dodatku stálého
volební místnost je v Obřadní síni MěÚ, seznamu voličů), kteul. 9. května 245, Kamenický Šenov
rý alespoň ve druhý den voleb dosáhl
pro voliče podle místa, kde jsou přihláše- věku nejméně 18 let
ni k trvalému pobytu:
a je v den voleb přihlá9. května, B. Němcové, Čepelákova, šen k trvalému pobytu
Dvořáčkova, Fučíkova, Kadlecova, Krát- v obci (dále jen volič).
ká, Marxova, Nadlesí, Obecní, Příčná,
Růžová, Rybniště, Sklářská, Sokolská, 3) Voliči jsou zapsáni
Sportovců, Švermova, Topolova, To- ve stálých seznamech voličů
vární, Trtíkova, Tyršova, Úzká, Větrná, (státní občané ČR) a v dodatku
Zborovská
stálého seznamu voličů (státní
občané EU, kteří jsou do dodatvolební okrsek č. 3
ku zapisování na vlastní žádost).
volební místnost je v Základní škole Každý volič si může v úředních howww.kamenicky -senov.cz

dinách na městském úřadě ověřit, zda je
zapsán v seznamu.
Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství
ČR (platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem ČR) nebo státní občanství členského státu EU (platným průkazem o povolení k pobytu). Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství,
nebude mu hlasování umožněno. Voliče,
který není zapsán ve výpisu ze seznamu
a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise
dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně
a umožní mu hlasování (v případě občanů
EU jen tehdy, pokud požádal o zápis do dodatku seznamu a není v dodatku uveden).
4) Pro volby do ZO se voličské průkazy
nevydávají.
5) Hlasovací lístek a informace o způsobu hlasování obdrží každý volič do poštovní schránky.
Aktuální informace o volbách do zastupitelstva města naleznete též na internetových stránkách www.kamenicky-senov.cz
(odkaz VOLBY) a na úřední desce Městského úřadu Kamenický Šenov.
Bc. Břetislav Chlup,
vedoucí správního odboru

VOLBY
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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 slu-

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
• u klidí 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

PŘEDSTAVUJEME ZAMĚSTNANCE VAŠEHO ÚŘADU

a pokračujeme prvním patrem... MARTIN BÁRTL, DiS. – kancelář č. 303

NPSALI NÁM

Kdy jste nastoupil na náš městský
úřad a jaká je zde Vaše funkce a náplň
práce?
Na městském úřadě se pohybuji od druhé poloviny roku 2004, kdy jsem zde plnil stáž z pracovního úřadu. Oficiálně
jsem zaměstnancem MěÚ od února roku
2005. Nyní zastávám funkci, kdy zastupuji vedoucího odboru ORM a SÚ. Momentálně se největší částí své práce věnuji přípravám a dohledem nad stavebními

Poděkování
Chtěla bych jménem dolnošenováků poděkovat místnímu hasičskému
sboru, městskému úřadu a hlavně
panu Třešňákovi za znovuzprovoznění dolního koupaliště. Sice jsem
ve věku kdy ho až tak příliš nevyužívám, ale díky, díky hlavně za matky s dětmi. V letošním tropickém
létě bylo místní koupaliště velkým
přínosem a potěšením pro děti. Pan
Třešňák se vzorně staral o čistotu
vody, což bylo velice důležité. Také
děkuji kuřákům navštěvujícím altán
za dodržování čistoty ohledně odhazování nedopalků.
Jen prosím lidi chodící na koupaliště, neodhazujte pet láhve, plechovky
apod. cestou kam se zamane. Popelnic je všude dost. Vždyť všem se líbí
čistota i v přírodě. Tedy děkujem.
Dolnošenováci - Popelková
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pracemi, které probíhají u nás ve městě.
Trochu z Vašeho soukromí - záliby,
koníčky, rodina?
Tak jelikož jsem se v červenci letošního
roku stal podruhé otcem, snažím se věnovat s manželkou hlavně našim dvěma
dětem. Jinak mezi mé záliby patří určitě
sport, (fotbal, hokej, kolo …) a ještě se
věnuji včelaření.
Co byste preferoval zlepšit v životě

našeho města?
S touto otázkou se vlastně setkávám
denně, díky mé práci. Těchto preferencí
by bylo tolik a celkem často se to mění,
dle momentálních potřeb, nás co zde žijeme, že je těžké vybírat. Určitě oživit
naše město větším počtem dětských hřišť
a sportovním zázemím pro všechny co
zde žijí, protože sport každému poskytne
úlevu od všedností, stresu a sbližuje kolektiv lidí.

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

Své významné životní
jubileum v červenci oslavili:

Jana Holá

Jitka Hřebřinová
Senta Svobodová
Jindřiška Pilná
Marie Hrušková
Hana Dutá

Václav Prousek
Július Tancoš
Wilfried Pröller
Jiřina Blossová
Hana Urbanová
Jan Tschakert

Své významné životní
jubileum v srpnu oslavili:

Jiří Šebor
Lubomír Thoř
Angela Fliegelová
www.kamenicky -senov.cz
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17. ročník MHF Lípa Musica nabídne
letos 23 koncertů na 18 místech Libereckého, Ústeckého kraje a Saska pro více
jak pět a půl tisíce návštěvníků. Na koncertních pódiích se představí na 50 profesionálních umělců – sólistů a souborů
z České republiky, Německa, Švýcarska
a Francie a příležitost dostanou opět
i vybraní žáci Základní umělecké školy
Česká Lípa. Program slibuje vybranou
klasicko-hudební dramaturgii, hvězdné
umělce, ale i žánrová zpestření a podporu mladých talentů. Tváří festivalu bude

světově proslulá mezzosopranistka Magdalena Kožená, uměleckým garantem
zůstává neméně slavný hornista a dirigent Radek Baborák. Z dalších jmen stojí
za povšimnutí zázračný mladý klavírista
Lukáš Vondráček, výtečný Pavel Haas
Quartet, pěvkyně Hana Blažíková, klavíristka Jitka Čechová, klarinetista Milan
Řeřicha, recitátor Marek Eben, nebo skla-

NPSALI NÁM

LÍPA MUSICA LÁKÁ (NEJEN)
NA MAGDALENU KOŽENOU
datel Miloš Bok. Z ansámblů se můžete
těšit na Varmužovu cimbálovou muziku
z Kyjova nebo Srbský národní ansámbl
z Budyšína.
V Kamenickém Šenově se 29. září představí populární Spirituál kvintet. Tento koncert je již prakticky vyprodaný
a pouze na místě před koncertem budou
doprodány poslední zbylé vstupenky.
Vypravit se však můžete do nedalekého
Prysku, kam 7. října zavítá úspěšné mladé vokální sexteto Sjaella z Lipska, a provede Vás tajemnými zákoutími
ženské duše. Pro mateřskou
Českou Lípu festival připravil
setkání s unikátním nástrojem
theremin, známým především
z filmové hudby, a nejlepší
světovou hráčkou, která jej
bez jediného doteku bravurně
ovládá, Carolinou Eyck. Dále
se v srdci festivalu představí
romský zpěvák, akordeonista
a klávesista Mário Bihári. Nebo
již zmíněná klavíristka Čechová a skladatel Bok. Nově vezme festival své příznivce
do Zubrnic a Mikulášovic, po letech se
vrátí i do německého Budyšína. Chybět
nebude ani tradiční autobusová doprava
pro návštěvníky do vzdálenějších lokalit,
kterou letos festival nabídne na čtrnáct
koncertů. Hlavní koncertní řada největšího hudebního svátku severu Čech

na poli klasiky se uskuteční od 17. září
do 28. října 2018, ani letos festival neopomněl prázdninový prolog na hradu
Oybin, nebo listopadové Má to smysl se
ZUŠ Česká Lípa, do kterého se letos zapojí umělecký garant a hornista Radek
Baborák. Vstupenky jsou k dispozici
online, ve festivalové kanceláři v České
Lípě v Žižkově ulici 528/6 a ve vybraných
koncertních místech. Více informací
na www.lipamusica.cz

Poděkování

Děkuji městskému úřadu za dárek a přání k mým
narozeninám. • Hana Urbanová
Děkuji městskému úřadu za pěkný dárek a přání
k mým narozeninám. • Jana Holá
Děkuji městskému úřadu za dárek a krásné přání
k narozeninám. • Václav Prousek
Děkuji městskému úřadu za pěkný dárek a přání
k narozeninám. • Wilfried Pröller
Děkuji městskému úřadu za pěkný dárek a přání k mým
narozeninám. • Jan Tschakert
Děkuji městskému úřadu za dárek a přání k narozeninám.
• Július Tancoš
Děkuji městskému úřadu za dárek a přání
k mým narozeninám. • Hana Dutá
Děkuji městskému úřadu za dárek a přání k narozeninám.
• Jiří Šebor
Děkuji městskému úřadu za dárek a přání k narozeninám.
• Lubomír Thoř
Děkuji městskému úřadu za dárek a přání k narozeninám.
• Angela Fliegelová
www.kamenicky -senov.cz

Děkuji tímto panu starostovi za milý dárek a gratulaci
k mému životnímu jubileu, kdy jsem v kruhu rodinném
oslavila 97. narozeniny.
• Marie Hrušková
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DOPORUČENÍ HOUBAŘŮM

Nastane období, kdy
do českých lesů
vyjede mnoho houbařů
a
vozidla
zanechají
zaparkovaná na opuštěných a odlehlých místech.
Vozidla budou bez dohledu i několik hodin a mohou se tak stát předmětem zájmu
pachatelů. Uvnitř stále majitelé zanechávají různé věci - doklady, mobilní telefony, fotoaparáty a tašky.
Bohužel i zdánlivě „bezcenná“ věc může
pachatele nalákat.
Vy sami ovlivňujete to, zda se vaše vozidlo stane cílem zlodějů. Zajisté nechcete
nemilé překvapení v podobě rozbitého
okénka či zámku. Pokud se chcete vyvarovat nepříjemnostem, zklamání a zbytečným ztrátám, věnujte pozornost následujícím radám:
Než opustíte zaparkovaný automobil
-
proveďte kontrolu zajištění vozidla uzavření oken, dveří i zavazadlového
prostoru
- neukládejte ve vozidle hodnotné předměty, především na viditelných místech
-
ani zavazadlový prostor vozidla není
vhodný pro úschovu cenných věcí
-
uvnitř nezanechávejte rezervní klíče,
doklady
- nezapomeňte na bezpečnostní systémy.
Parkování
Policisté v rámci své činnosti kontrolují
i zaparkovaná vozidla v lesních porostech
a řeší i případy, kdy majitelé vozidla zaparkují před vjezdem na lesní cestu a v místech, kde je parkování zakázáno. Řidiči,
kteří parkují vozidla na těchto místech,

tak porušují zákon č. 361/2000 Sb., o pro- stání a zákaz zastavení může být klidně
vozu na pozemních komunikacích.
i v úseku několika kilometrů
Řidiči se tak dopouštějí přestupkového
Kde máte tedy zaparkovat?
jednání a v blokovém řízení jim může být Na místech k tomu určených. Dle zákouložena pokuta do 2.000 tisíc korun.
na smíte zaparkovat u krajnice, na hranici
lesa, ale jen tak, aby zůstal volný průjezdZkontrolovat a pokutovat vás je opráv- ný pruh o šířce alespoň tři metry.
něn také pracovník lesní stráže. Ten se
musí prokázat odznakem a může vám
Pátrání po osobách
za porušení zákona uložit pokutu, nebo V uplynulých letech policisté pátrali
vás předvést na služebnu policie. Dále vám po několika osobách ztracených při hlezanechá za stěrači lístek s časem, místem dání hub v lesních porostech. Realizovaa oznámením o přestupku a s informací li pátrací akce, do kterých byli zapojeni
o dalším postupu. Pokud řidič nezarea- policejní psovodi i vrtulník. Houbařům
guje, předává záležitost policii. Zákaz jíz- doporučujeme, aby navštěvovali místa,
dy a stání motorovými vozidly na lesních která znají.
cestách vyplývající z lesního zákona jsou
orgány státní správy lesů povinny v pří- Doporučení Policie ČR - než se vydáte
na procházku do lesa či sběr hub:
- noste při sobě mobilní telefon s dostatečně nabitou baterií
- především rada pro starší občany pro
případ, že dojde k jejich zranění nebo
nevolnosti a mohou si přivolat pomoc
- kompas i podrobnou mapu, když neznáte dokonale okolí - můžete ztratit orientaci v terénu
- oblečení - pokud dojde ke změně počasí
v průběhu pohybu v lesních porostech
- nemocní, kteří užívají pravidelně léky,
tyto s sebou vzít.
padě jeho porušení sankcionovat, a to
v souladu s ustanovením § 53 zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (Lesní zákon).

Při záchraně života jde o minuty. Pro
rychlý příjezd záchranné služby, nebo
přílet vrtulníku je důležitá přesná znalost místa zásahu. K tomu slouží aplikace
„Záchranka“, kterou lze velmi jednoduše
nainstalovat do mobilního telefonu.

Při porušení zákazu vjezdu do lesa podle lesního zákona hrozí ve správním říze- Aplikace je přímo napojena na systémy
ní pokuta až do 5.000 tisíc korun.
záchranných služeb v ČR. Po stisknutí
nouzového tlačítka vytáčí číslo 155 a záK zákazu vjezdu do lesa není potřeba roveň odesílá záchranářům nouzovou
umístit dopravní značky, ty zákaz zdůraz- zprávu s vaší polohou a dalšími informaňují. Platnost dopravních značek zákaz cemi. Až telefonické spojení s linkou 155
zajistí 100% výjezd posádky ZZS. Pokud
se nacházíte na horách, aplikace Záchranka to podle GPS signálu sama rozezná
a odešle nouzovou zprávu i Horské službě
v dané oblasti. Bližší informace naleznete
na internetu www.zachrankaapp.cz
por. Mgr. Lenka Dvořáková
Koordinátor prevence kriminality
KŘP Libereckého kraje

Ilustrační foto.
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MEZINÁRODNÍ SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM – IGS 2018
SKLO NÁS SPOJUJE!

Ve dnech 4. až 7. října přivítá město Nový
Bor na Mezinárodním sklářském sympoziu IGS 2018 opět skláře z domova i ze
světa, aby zde po dobu čtyř dnů v hutích
i rafinačních dílnách realizovali své návrhy. Od roku 1982, kdy se uskutečnil první ročník sympozia, se letos setkají skláři
v Novém Boru již potřinácté. Každé toto
mezinárodní setkání sklářských umělců, výtvarníků a designerů bylo unikátní,
mělo svá specifika, novinky a rekordy, jedno však měla všechna sympozia společné.
Nabídla možnost k setkání sklářů z celého
světa v prostředí společné tvůrčí práce,
výměny názorů a zkušeností, získávání
a posilování kontaktů a přátelství a nejinak tomu bude i v roce 2018. O tom ostatně
vypovídá i hlavní motto letošního ročníku
– Sklo nás spojuje. Vyjadřuje nejen spojení
sklářů napříč kontinenty, ale také spolupráci pořadatelských subjektů. V jejich čele
stojí město Nový Bor, spolupořadateli pak
jsou sklářské firmy a také sklářské školy.
Město Nový Bor se prakticky od svého
vzniku před více než 260 lety pyšní přívlastkem „město skla“. Jako takové je známo i v zahraničí. Ve městě a okolí působí
na 120 firem, z nichž ty nejvýznamnější
na IGS participují. Stejně tak je významným
způsobem do projektu zapojeno Sklářské
muzeum Nový Bor. Sklo je pro místní region fenoménem, který ho proslavil a i v současnosti reprezentuje po celém světě. Každý
ročník IGS promění Nový Bor, město s necelými dvanácti tisíci obyvateli, v metropoli světového sklářství. IGS tak má zásadní
význam pro umělecké sklářství, podporuje
vnímání Nového Boru, Libereckého kraje
i České republiky jako významné sklářské destinace. Má tedy obrovský význam
nejen pro zdejší sklářský region, ale také
pro zviditelnění českého skla a českého
sklářského řemesla ve světovém kontextu.
Od roku 1982 se na sympoziu vystřídalo
na šest set výtvarných umělců z domova
i ze zahraničí. V průběhu své tvorby se
představili odborné i laické veřejnosti, přičemž nezanedbatelný význam má spolupráce zahraničních výtvarníků s českými
sklářskými řemeslníky, kteří jejich návrhy
během sympozia realizovali. Cíle a poslání
symposia jsou tedy jasné – vedle předních
sklářských umělců z celého světa představit zejména místní špičkové foukače, brusiče, rytce, formaře a tím přirozeně firmy,
které je zaměstnávají, udržují tak tradici
a zároveň zajišťují budoucnost slavného fenoménu s názvem České sklo. Vedle sklářů
IGS přivede do města i obchodníky, galewww.kamenicky -senov.cz

risty a teoretiky umění, kteří pak po světě
prezentují zážitky a zkušenosti z Nového
Boru. IGS nemá ve světě obdoby, svým
rozsahem i obsahem je nejvýznamnější
akcí svého druhu a nikde na světě se také
nenajde v jednom místě taková koncentrace technologií a firem v oblasti sklářství.
Město Nový Bor stojí včele pořadatelských
subjektů již počtvrté. V roce 2009 převzalo
v důsledku krize, jež postihla sklářský průmysl, pomyslný štafetový kolík od zakladatele tradice sympozií, od Crystalexu.
Bez významného podílu spolupořadatelů,
kteří zajišťují vlastní tvorbu, a bez partnerů, kteří sympozium podporují finančně, by však nebylo reálné akci uskutečnit.
Pořadatelské subjekty se podílejí na organizaci a současně investují ze svých rozpočtů nemalé finanční prostředky na to,
aby umělcům zajistily doslova plný servis,
komfort a dokonalé zázemí pro vytvoření
skleněných artefaktů. Partnery sympozia
pak jsou významné sklářské firmy regionu, muzea, samosprávné územní celky
i instituce veřejné správy. Spolupořadateli
IGS 2018 jsou sklářské firmy AVE CLARA,
AZ-DESIGN, CRYSTALEX CZ, EGERMANN, JIŘÍ PAČINEK, KOLEKTIV
ATELIERS, LASVIT AJETO, PRECIOSA,
SKLÁRNA SLAVIA, NOVOTNY GLASS,
ŠÍPEK TEAM a TGK společně se Sklářským muzeem Nový Bor a sklářskými
školami v Novém Boru a Kamenickém Šenově. Zástupci všech těchto subjektů tvoří
pracovní tým, jehož cílem je zajistit všem
účastníkům i hostům sympozia nezapomenutelné zážitky a přispět k udržení a rozvoji tradičního řemesla sklářského regionu
a jeho propagace na mezinárodní úrovni.
V čele týmu stojí starosta města Nový Bor
Jaromír Dvořák v roli ředitele sympozia,
za město pak dále tajemnice sympozia
Alena Forgáčová. Dalšími členy úzkého
pracovního týmu jsou Eliška Vavříčková
za sklářské muzeum, Magdaléna Riedelová za sekretariát sympozia a zejména pak
kurátor IGS Milan Hlaveš, vedoucí kurátor
sbírky skla a keramiky Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Tato spolupráce je
možná právě díky partnerství UPM a IGS,
za což patří dík ředitelce muzea Heleně
Koenigsmarkové. Mezi partnery dominuje LASVIT, který patří mezi pořadatelské
subjekty, navíc však IGS 2018 významně
finančně podporuje. Plní tak všechny úkoly, jež jsou v oblasti organizační i finanční
kladeny na pořadatelské subjekty, mimo to
však poskytuje finanční prostředky na společné aktivity, jako jsou propagace, oficiál-

ní společenské akce či kulturní program
sympozia. K dalším významným partnerům letošního ročníku IGS dále patří
Liberecký kraj, který sympoziu poskytl
podporu nejen finanční, ale i podporu morální ve formě záštity hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. Převzetím záštity
předává hejtman vzkaz všem pořadatelům,
že jejich práci podporuje a jejich dílo považuje za užitečné a přínosné pro celý Liberecký
kraj. Významnou finanční podporu poskytlo sympoziu i Ministerstvo kultury ČR
v rámci dotační podpory festivalů a také
Nadace ČEZ v rámci podpory regionů.
K aktivní účasti na sympoziu se již akreditovalo více než 50 umělců zastupujících
nejen evropský kontinent ale i Asii, Ameriku a Austrálii, reprezentujících mnoho různých uměleckých oborů – sklářské volné
a konceptuální umění, design, architekturu
či módu. Mezi účastníky tak najdeme slavná jména světové sklářské scény, jako jsou
Karen LaMonte, Raven Skyriver či Jeffrey
Sarmiento z USA, Silvia Levenson z Argentiny, Inguna Audere z Lotyšska, Barbara
Nanning z Nizozemska, prof. Suojia Zhang
z Číny, Masahiro Sasaki z Japonska, Matei
Negreanu z Francie, Markku Salo z Finska,
z domácích osobností vedle jiných Ivana
Šrámková, prof. Marian Karel, Vladimir
Klein, Aleš Vašíček, Petr Nikl, Studio Olgoj Chorchoj, Studio Koncern Design,
stretartista Point a za osobnosti populární
kultury jazzman, humorista a výtvarník
Ivan Mládek. S velkým smutkem přijímáme skutečnost, že IGS 2018 svou přítomností již neozdobí sklářská legenda René
Roubíček, který byl společně s manželkou
Miluší Roubíčkovou během předešlého
ročníku uveden jako první do Síně slávy.
Tato pocta legendám je v roce 2018 určena Jiřímu Šuhájkovi, který bude do Síně
slávy uveden během slavnostního zahájení
IGS ve čtvrtek 4. října v Městském divadle
v Novém Boru. Že volba padla právě na Jiřího Šuhájka, není jistě žádným překvapením, neboť jeho jméno se mezi účastníky
IGS vyskytuje se železnou pravidelností
po celou dobu jeho trvání. Poctu dílu Jiřího
Šuhájka vzdává i vizuál letošního IGS, pro
jehož zpracování si grafické studio Revolta
vypůjčilo jeho Ferdoraje.
IGS 2018 je pro celý svět signálem a jasným
sdělením, že Nový Bor je stále místem, kde
sklářská výroba a umění jsou stále živým,
vůdčím a originálním fenoménem. Přijďte
se v říjnu do Nového Boru přesvědčit, že
české sklo žije a že SKLO NÁS SPOJUJE!
Forgáčová Alena
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PRECIOSA LIGHTING SE 26. - 29. ZÁŘÍ
ZÚČASTNÍ VÝSTAVY MONACO YACHT SHOW
Jaké novinky vás čekají?
Představíme novou interaktivní instalaci Pearl Wave vytvořenou speciálně pro jachty a lodě.
Preciosa je výrobcem oficiální trofeje Monaco Yacht Show, která bude udělena v rámci slavnostního galavečera.
Preciosa je také partnerem prostoru Upper Deck Lounge.
Více informací najdete v našem press kitu a na našich stránkách.
Pokud se chystáte do Monaka, velmi ráda se s vámi potkám, zajistím rozhovor s kreativními řediteli Preciosa
Lighting, popřípadě individuální komentovanou prohlídku instalace Pearl Wave.
Ráda také zodpovím jakékoliv další dotazy.
Těšíme se na setkání v Monaku!
Port Hercules, Monte Carlo, Monaco – Stánek QP26, sousedící Upper Deck Lounge
Mirka Horáková | PR Manager
E mirka.horakova@preciosa.com
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72 HODIN, TAJNÝ VÝLET NEBO TŘEBA HOŘCOVÁ VÝZVA

To je jen zlomek akcí, které Magneti zažili
minulý rok. Celkem jsme totiž stihli 13 výletů a půldenních akcí, 6 víkendových a jeden letní tábor. Tady je malá ochutnávka:
72 hodin je dobrovolnická akce napříč
republikou. My pravidelně jezdíme poklidit kousek přírody, zpravidla se nám daří
úklid spojit s přespáním na nějakém hradě.
Letos jsme se vydali uklízet do okolí Kosti.
Vybaveni rukavicemi, pytli, stylovými tričky a nadšením jsme nasbírali několik pytlů všemožného i nemožného odpadu. Také
jsme natáčeli video do soutěže O ztraceném
odpadkovém pytli. No, stačilo na třetí místo, takže letos máme co vylepšovat.
Tajný výlet se konal pro starší, částečně
jako školení, částečně jako zábava. Tajný proto, že program se všichni dovědí až
na místě, dopředu jen tuší, kam se jede. Letos jsme byli v Liberci. Hned po příjezdu nás

čekala tradičně zdravověda, povídání si se
zástupcem z ČČK. A také maskování ran.
Opět minimálně jedna maminka utrpěla
šok, protože přes výslovné upozornění, že
při posílání fotky zranění je třeba napsat,
že se jedná o barvu a ne krev, na to někteří „zapomněli“... Druhý den jsme se vrhli

www.kamenicky -senov.cz

do bazénu, abychom pochopili, že voda je živel a je třeba
ji respektovat. Pod taktovkou
VZS Liberec jsme se trošku
přitopili a vyzkoušeli si, jaké to
je, táhnout někoho z vody. Odpoledne nás čekala asi největší
„pecka“. Měli jsme zamluvené 3
místnosti – Tajemná pracovna
(2x) a Hackerovo doupě. Naše
skupina hned po pár minutách
otevřela omylem starou plechovku sardinek, a tak únik
z místnosti dostal zcela reálný
důvod... V neděli už jen na velké trampolíny s trenérkou
a hurá domů. Většina usnula
už v autobuse…
Hořcová výzva nás zaměstnávala od začátku dubna až
do půlky května. Výzva přišla
z asociace a obsahovala více jak
sto úkolů ohodnocených 1 – 5
body. Zvládli jsme například
určit tři souhvězdí na noční
obloze, dvouhodinovou noční procházku, stát ve studeném potoce 2 minuty, plavit se
na vlastnoručně postaveném
voru 30 metrů, nebo udělat piknik na náměstí. A spoustu dalšího. Díky společnému víkendu
v Tisé, kde jsme plnili a plnili,
jsme se mezi oddíly vyšvihli
na konečné 18. místo z 62 dalších oddílů. Míša a Elda dokonce braly 22., respektive 25. místo mezi více jak 1000 účastníky!
Už teď se těšíme na další ročník.
Možná ještě krátce zmínit tradiční Zdobení perníčků, které
pro Vás letos určitě opět přichystáme a na které každý rok
dorazí více jak 200 návštěvníků, a také již 2. ročník mezioddílového klání s názvem Šenovák, které jsme přichystali pro
kamarádské oddíly a na které
přijelo téměř 80 soutěžících.
Tentokrát jsme se pohybovali v okolí dolního Šenova a je
nutno podotknout, že všem se
u nás velmi líbilo.
Poslední informace na závěr. Pro tento
školní rok opět budeme přijímat několik
nových členů, z prvního stupně. Pokud
chceš také zažít nějaké to spaní na hradě,
zahrát si nové hry, poznat nové kamarády
a zjistit, co je například Dršmaš, Cimrman
by se divil nebo Vyzvědači, tak přijď mezi
nás v sobotu 29. 9. v 15 h. do školy na Prách-

ni, kde si budeš moci vyzkoušet třeba práci
s lasem a bičem, rozdělávání ohně bez papíru nebo rovnou s křesadlem, stavění stanu,
hru s lakroskou a další… A třeba se i rovnou přidat k Magnetům.
Těšíme se!
Za TOM 1018 Magneti
Kuba Kopecký
www.tom-magneti.cz
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KOT VA DUŠE
Je-li řeč o kotvě, většinou se nám vybaví ta
kotva, která se spouští
z lodi do vody. Ačkoliv
jsme národ suchozemský, který s výjimkou
„šífáků“ a lodních fanoušků s loděmi zas
tak často do styku nepřichází, víme, k čemu
taková kotva slouží.
A také si dovedeme
představit, v jaké nezáviděníhodné situaci se
může taková loď ocitnout, ztratí-li kotvu.
Má-li však onu kotvu v pořádku, zůstane stát a nepohne se, byť by se na vodní
hladině „všichni čerti ženili“. Kotva totiž,
jak říká definice, je zařízení, které spojuje
plavidlo se dnem vodní plochy, po které
pluje. Vždyť by bylo bláhové kotvit loď
na vodu, se kterou si tak snadno hraje
vítr, gravitace, hydromechanika a přírodní zákonitosti vůbec. Dno však je pevné
a stabilní bez ohledu na to, co se právě
děje na hladině.
Podobně jako vodní hladina je nestabilní a nejistý i sám lidský život. Člověk
nemající funkční kotvu je ve stejně nezáviděníhodné situaci, jako ta loď bez kotvy. A úplně stejně na tom je i ten člověk,
který se s pouhou imitací kotvy bláhově
snaží ukotvit svůj život zase jen na „vodní

ploše“ tohoto života. Kde však vzít nějakou fungující kotvu, která „naši loď“ bezpečně ukotví na pevném „dně“? V Bibli
se o takové fungující kotvě hovoří jako
o kotvě duše. Pisatel listu Židům takto
alegoricky nazývá naději, která se opírá
o Boží slovo. Tedy naděje je tou kotvou,
která způsobí, že se člověk nepohne, byť
by byl i v silném proudu a bouřích životních okolností. Ne však jakákoliv naděje,
ale naděje postavená na Božím neměnném a věčném slovu. Vždyť pevnost naděje je dána věrohodností toho, o co se
opírá. Upne-li se člověk v naději na slovo
člověka, často se taková naděje ukáže jako
bláhová: rozvádí se manželé, přestože si
slíbili věrnost do smrti v dobrém i zlém;
člověk umírá, přestože ho jeho blízcí i lékaři chlácholí slovy, že „to bude dobré“.

Není však jistější naděje, než ta, která se
opírá o slova Toho,
který se nemění, je
věčný,
dokonalý,
věrný, dobrý, spravedlivý a pravdivý.
Jen ten je hoden bezmezné důvěry. Bůh.
Naší jedinou spolehlivou
kotvou
v tomto životě je
tedy naděje, která je
postavena na pravdivosti Božího slova. A Pánbůh to zařídil
tak, že každý z nás má toto slovo k dispozici – ve svých Biblích. Vám, kdo ji ještě
nemáte a nečtete si v ní, naléhavě doporučuji, abyste to napravili.
Závěrem zmíním ještě jednou obraz
z úvodu tohoto zamyšlení: loď, aby sloužila svému účelu, tedy aby byla skutečným plavidlem, využívá vlastností vody
ke svému pohybu. Ale při potřebě ukotvení se jí tytéž vlastnosti vody stávají nepřátelské. Kotva je tím, co jí pomůže toto
překonat. Stejně tak život, aby byl skutečným životem, musí plynout, vyvíjet se a tím má v sobě zakódovánu nestabilitu.
Proto živoucí člověk, stejně jako ta loď,
potřebuje mít spolehlivou kotvu.
Stanislav Lorenc, kazatel Křesťanského
společenství K.Šenov

HUDBA JE KRÁSNÁ, A MÁME JEDINEČNOU DOBU
K ZÁVIDĚNÍ

Na kresbě je Ota V. se zpěvačkou. Většina lidí žije s hudbou jen tak pasivně z rádia, koncertů a CD, ale chtěl bych Vám
všem doporučit - vezměte několik „stovek“ korunek, kupte si hudební nástroje (kytaru, harmoniku, saxofon, klavír,
basspedál, flétnu, banjo, trumpetu atd.),
pozvěte své známé a děti, pravnoučata
a spolužáky a zazpívejte třeba s varhany
pro ně Vámi oblíbené melodie z mládí.
Děti jsou jako „prázdná KNIHA“, když
jim zahrajete třeba melodii od J. Zímy,
K. Gotta, lidovku nebo R. Cortese, určitě
si z nich vyberou i starší dobrou českou
písničku např. do pěvecké soutěže „Skleněný SLAVÍČEK“, kterou Město Kamenický Šenov v listopadu tradičně pořádá
tady u nás pro děti. Když děti slýchávají
maminku, tatínka nebo dědu s kytarou
u táboráku nebo na klavír brnkat A. Dvořáka - zůstanou jim krásné vzpomínky
a důvod k napodobování.
Ota Vejskal
www.kamenicky -senov.cz
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PĚVECKÁ SOUTĚŽ „RŮŽE OD CASANOVY“ V DUCHCOVĚ

Pěveckou soutěž „Růže od Casanovy“
v Duchcově pořádají manželé Maruška
a Milan Petrovský, kteří tam provozují
i tamní Divadlo „M“ a Pohádkové MUZEUM.
Ota Vejskal

HISTORIE NAŠEHO MĚSTA

Letos uplynulo 220 let od žití G. Casanovy na Zámku v Duchcově. A tam také
v Zámecké zahradě na Balustrádovém
schodišti 4. 8. 2018 proběhl již 21. ročník
Autorské pěvecké soutěže neprofesionálních zpěváků milostné písně.
Za Kamenický Šenov zazpívaly v dětské
kategorii děvčata, sestry Anička a Dorotka Hornová překrásnou písničku Josefa

Zímy: „Dva modré balónky“. Dorotka a Anička vystupovaly bez hudebního
doprovodu!, což je úplně
nejtěžší a nejnáročnější kategorie v umění. Děvčata
v soutěži obsadila 4. místo.
V dospělé, hlavní kategorii soutěže, přednesl Ota
Vejskal písničku s vlastním textem na melodii
„Stojím tu sám“ herce Vinnetů: Piere Brice. Letos
Ota obsadil 3. medailové
místo. Zvítězila Sabina
Uxová z Kolína.
Předsedou poroty byla
herečka Kateřina Kornová, slovem provázel výborný Alexander Hemala.
Výtěžek ze vstupného 21. ročníku Růže
od Casanovy (3000 Kč) pan Milan pořadatel předal jako dar mamince desetileté
Denisy Bitersmanové, duchcovskému dítěti narozenému s mozkovou obrnou.

Další zajímavá fotografie z roku 1903 v rámci tradice, hned po roce 1990, kdy zřízen i kiosek s občerstvením a lavice k po– je na ní vyobrazen Sustrich (Smrčník – bylo naše skautské středisko Střelka znovu sezení. Dodnes si tu můžete prohlédnout
Rozsocha), místo, kde se tradičně scháze- obnoveno).
zbytek sklepení, které ke kiosku patřilo.
li místní skauti (skautský slib se tu konal, Byl zde, zřejmě již před válkou, pro turisty
Drahomíra Liptáková
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ROUBENÉ DOMKY V LUŽICKÝCH HORÁCH

Celé Lužické hory a široké okolí mohou
nabídnout jednu zajímavost a tou je severočeský dům. Charakteristické roubené patrové domy jsou k vidění v malých
městech a na vesnicích. Zachovalé, s citem opravované a používané většinou již
jen jako letní sídla. Severočeský dům se
vyznačuje především dřevěným obvodovým roubením s vymazávanými spárami a podstávkou. Podstávka je důmyslná
podpůrná dřevěná konstrukce, která nese
váhu střechy, případně patra domu, stojící
podél stěn přízemí. Díky tomu nejsou stěny roubené světnice v přízemí zbytečně
zatíženy. Domy se také chlubí zdobeným
dřevěným štítem – lomenicí a vyřezávanou dlouhou pavlačí. Štíty na Českolipsku a Litoměřicku zdobí motiv sloupku
nebo kuželkový vlys. V případě zděného
přízemí okolo vchodové částí domu měly
domy i pískovcový portál s datem zahájení stavby. Vnitřní uspořádání se většinou
dělilo na tři části – vstupní síně, světnice
www.kamenicky -senov.cz

s pecí a chlévy. V hlavní světnici býval
často v rohu takzvaný svatý kout s křížem
a svatými obrázky, většinou posvěcenými
a donesenými z různých procesí a poutí,
a plnil tak, kromě náboženského účelu,
i účel dostupného zdobného prostředku. Jeho hlavní úkol však byl pro rodinu
a celé hospodářství ochraňující. Vyobrazení svatých jsou různorodá, u nás nejčastější zastoupení plnil např. Kristus,
P. Maria, sv. Jenovéfa, Anna, Veronika, či
Jan Křtitel. Nesměla tu chybět veliká pec,
na které se vařilo i spalo. Dál tu stál dlouhý bytelný dřevěný stůl s lavicemi, kde
sedával hospodář s celou rodinou, popřípadě i s čeledí.
Sedlové střechy severočeských domů
pokryly v nížinách došky, zatímco na horách to byly dřevěné šindele. Šindele byly
použity i na venkovní obklad stěn a štítů.
Stejnému účelu pak sloužila i lámaná břidlice. Lomenice štítů sedlových střech se
vyznačují náročnou a většinou ozdobnou

skladbou prkenného bednění. K domu
patřila také stodola, kůlna nebo špýchar.
Stavby byly zpočátku pouze přízemní,
od 16. století se začalo stavět také patro,
které bylo roubené nebo stavěné formou
hrázdění s kamennou výplní. Zachovaly
se sice některé domy z konce 18. století,
většinou ale domy, které jsou k vidění
nyní, pocházejí již z druhé poloviny 19.
století. Není náhoda, že domky - chalupy jsou si vcelku podobné, tradice stavby
domu přímo tohoto typu byla v Lužických horách velmi rozšířená. Roubené severočeské domy dávají našemu okolí nezaměnitelný ráz. Staviteli těchto krásných
domů byli naši předkové, kteří vynikali
citem pro dřevo a měli značnou řemeslnou zručnost. Je dobře, že se tyto historické domy ve stejném duchu a stylu stále
opravují, dbá se na jejich tradiční vzhled
a jsou ozdobou každé vesnice a městečka
našeho okolí.
Drahomíra Liptáková
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SENIOŘI NA ZÁJEZDU

Dne 21. 6. 2018 se senioři vypravili na svůj letošní první zájezd, směr
Lysá nad Labem - Mnichovo Hradiště. Od rána bylo krásné počasí, a když
přijel v půl osmé pohodlný autobus
s ochotným řidičem, zdálo se být vše
v pořádku. Naší první zastávkou byla
výstava růží a ukázka seniorských prací v Lysé nad Labem. Jelikož je letos,
co se tepla týče, dosti extrémní počasí
a pořadatelé se velmi snažili, přesto tím
byla výstava růží částečně poznamenána. Zato ukázka seniorských prací byla
nádherná, poučná a pro leckoho i inspirující. Byla to ukázka nápadů, umu
a šikovnosti lidí z Čech i Moravy, kteří
se umí i ve vyšším věku zabavit v pečovatelských domech. Po dvanácté hodině
jsme se přemístili do Mnichova Hra-

diště, kde jsme si dali podle své chuti
dobrý oběd. Autobus nás převezl k asi
hodinové prohlídce zámku. Zde se již
trochu kazilo počasí, začalo velmi silně
foukat. Proto se musela v zámku uzavřít
okna a v komnatách bylo dosti dusno.
Vše jsme si však vynahradili posezením v podzámecké restauraci při kávě
a zmrzlině. Vládla zde uvolněná atmosféra a spokojenost. Tato restaurace vás
upoutá krásnými obrazy českých hradů
a zámků, k tomu jsme dostali od majitele restaurace i podrobný výklad. Při
zpáteční cestě v skoro plném autobuse
vládla spokojená nálada a už se mnozí
zajímali o náš podzimní zájezd do kláštera Osek u Teplic.
Za klub seniorů předseda
Jan Heidrich

OSLAVA NAROZENIN NAŠÍ ČLENKY VĚRY HRUBÉ

Protože jsme týden předem byli na zájezdu, proběhla opožděná oslava dvou
členek a to paní Marie Horňákové a paní
Jany Urbanové, kterým ale toto malé
zpoždění nevadilo. Jako vždy proběhly
gratulace dalších členů s předáním ma-

18

lých osobních dárků.
Hlavní oslavenkyní však ten den byla
naše nejstarší a stále vitální členka paní
VĚRA HRUBÁ – 25. 6. 1924. Je to skoro k neuvěření, ale této milé a skromné
ženě je 94 let! Je to takové naše sluníč-

ko a je velice oblíbená. Všichni členové
z našeho klubu jí přejeme mnoho štěstí
a to nejdůležitější – to je pevné zdraví
a životní optimismus do dalších let!
Za klub seniorů předseda
Jan Heidrich
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ášku v roce českých osmiček:
Nenechte si ujít zajímavou předn
din
středa 19. září 2018 od 17.00 ho
ke Kamenickému Šenovu
em
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ím
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láš
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se
18
19
ce
ro
Českolipsko v
al
Přednášející: Mgr. Ladislav Smejk
KNIHY NAUČNÉ:
Jandečková V. – Falešné hranice/ Akce Kámen-oběti a strůjci zločinů STB
Pecharová L. – Po stopách stoleté dámy / Naše země 1918
– 2018
Můj rok 1968
M. Vaňura – Legendy kriminalistiky
Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent
Česká Lípa – město na Ploučnici
Jan Švankmajer
Ritter C. – Rostlinná antibiotika
Obědy do krabičky
Fritsch J. – Zapomenutý maršálek
Brantmarková N. – LAGOM / Tajemství spokojeného života
Homolová D. – Šlechta v proměnách
BELETRIE SVĚTOVÁ:
Liviero G. – Zlomení andělé
Leigh M. – Půlnoční odhalení
Marsch K. – Život bez tebe
Belford J. – Cesta vlka
Toyne S. – Neznámý
Bryndza R. – Do posledního dechu
Gabaldon D. – Bubny podzimu
Mayle P. – Honba za Cézarem
Smith W. – Nad propastí
Ruiz Zafón C. – Stín větru
Wood B. – Vzdálená řeka
Winawer M. – Písařka ze Sieny
Black B. – Temná pavučina
Heaberlin J. – Papíroví duchové
Hülsmann P. – Čokoládový průšvich
Chamberlain D. – Utajená sestra

NOVÉ KNIHY

Minier B. – Noc
Jordan R. – Dědictví Launsteinů, Návrat na Lauenstein
Grisham J. – Obchodník
Cypkin L. – Most přes řeku Něroč
BELETRIE ČESKÁ:
Vondruška V. – Jičínské pole mrtvých
Tučková K. – Vitka
Ptaszek M. – Posekej si ten trávník…
Jakoubková A. – Mluvit o ex… není dobré
Petr D. – Sestra smrt
Třeštík M. – Zdi tvé
Udatný J. – Splněná přísaha
Palán, Šibík – Setkání se šumavskými samotáři
Udatný J. – Splněná přísaha
Keleová-Vasilková T. – Jsi jako slunce
Dvořáková P. – Dědina
Stručovský M. – Bez duše
DĚTSKÁ LITERATURA:
Brezina T. – Případ pro tebe
Bartošová P. – Křeček Pupík
Brallier M. – Poslední děti na zemi
Cobb A. – Popletený tučňák
Čech P. – Pro tebe
Goscinny R. – 12 úkolú pro Asterixe
Pilkey D. – Kapitán Bombarďák
Stará E. – Šedík a Bubi
Sutherland T. – Ohnivá křídla
Webb H. – Magická zvířata
Tlapková kontrola
Ohlsson K. – Kamenní andělé

Významná historická a kulturní výročí – ZÁŘÍ 2018
zaří 1928 V České Lípě poprvé koncertovala Česká filharmonie.
8. 9. 1918 V České Lípě byla založena Severočeská vozovka a strojírna.
19. 9. 1968 Sovětští vojáci obsadili v prostoru Ralska všechna do té doby česká vojenská zařízení.

90 let
100 let
50 let

22. 9. 2008		 Bohemia Crystalex Trading podala sama na sebe návrh na zahájení insolvenčního řízení.
		 Tak začal pád Crystalexu, který vyvrcholil po Novém roce 2009 úplným zastavením výroby.

10 let

8. 9. 1743 V Brništi se narodil Antonín Lehman, učitel a kronikář, autor rozsáhlého rukopisu popisujícího
		 napoleonské války v okolí Jablonného v Podještědí.

275 let

24. 9. 1583 Narodil se Albrecht z Valdštejna, zakladatel augustiniánského kláštera v České Lípě.

475 let

www.kamenicky -senov.cz
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KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU
V KAMENICKÉM ŠENOVĚ – JARNÍ ČÁST 2018
Letošní zima byla netradiční z hlediska
počasí a také začátek naší sezony tím byl
poznamenán – 17. března se v atraktivním
a orientačními běžci oblíbeném prostoru
konal tradiční závod u hradu Kost -„Jarní
skály“. Ovšem zima se vrátila a z přihlášených skoro 1000 závodníků se zúčastnilo
pouhých 650 – naši přihlášení závodníci se
díky nesjízdným vozovkám na závod nedostali.
Hned další den – v neděli 17. 3. byl na programu osmý ročník závodu smíšených štafet
„PEKKOMILA ŠTAFETY“, ovšem ten byl
počasím postižen – sníh a hlavně velmi
silný vítr přiměly pořadatele závod zrušit
a přesunout na 29. dubna.
V tomto roce jsme závodní sezonu zahájili
až „Svátky jara“ tradičně – pořádané klubem Kotlářka Praha na závodech – „Pražské
Velikonoce“. Ve dnech 30. března až 1. dubna. První etapa proběhla s centrem v Dubé
– Nedamově na terénu s množstvím pískovcových skal a hlubokých údolí - náročném
jak na fyzické síly, tak v nárocích na přesné
a precizní „mapové myšlení“. Druhá a třetí
etapa proběhla mezi Jestřebím a Zahrádkami na prostoru „Pruský kámen“, kde terény
jsou s pískovcovými skalami, často příjemným borovým lesem – ale i v lese po těžbě
dřeva, plném klacků a větví po těžbě. Druhá
etapa byla orientačně méně náročná – vyhovovala spíš běžcům, třetí etapa zčásti byla
postavena v oblasti hustých skal orientačně
víc náročná. Počasí i přes velmi nepříznivé
předpovědi (zima, déšť) bylo „orienťákům“
příznivě nakloněné, z našich závodníků se
umístili:
V kat. H 45 - Honza Hnízdil zvítězil!,
když ovládl všechny tři etapy.
V kat. D 45 - Jana Eichlerová obsadila páté
místo, když mírně zaváhala ve druhé etapě.
V sobotu 7. dubna klub LOKO Teplice pořádal Mistrovství JO v Nočním Orientačním Běhu (NOB) v Krupce, počasí vyhovovalo a také mapa a trať vyhovovala našemu
zástupci (ostatní se věnovali přípravě námi
spolupořádaného závodu další den).
V kat. H 45 Honza Hnízdil zvítězil!, a získal zlatou medaili – stal se mistrem JO.
Tento den klub LOKO Teplice pořádal
Mistrovství JO v orientačním sprintu Tady
jsme měli dva zástupce, ale ani jeden na medaili nedosáhl.
V neděli 8. dubna jsme spolu se Stadionem
Nový Bor pořádali závod (za podzimní,
zrušený díky silnému větru), a to v DokIlustrační
foto.se zúčastnilo 987 závodníků,
sech
– závodu
20

závod se vydařil, počasí sice chvílemi „zlobilo“ – po ranním chladnu se oteplilo a svítilo sluníčko, aby kolem jedenácté hodiny
pohrozilo deštěm, zamračilo se a ochladilo,
ale záhy se sluníčko vrátilo a bylo opět velmi
příjemně.

ledne, až hodně těžká. A tak na prvních
místech se objevily naše veteránky:
V dopoledním závodě:
V kat. D 70 Jaroslava Štrojsová obsadila druhé místo a na Věru Nejezchlebovou
zbyla bramborová příčka.
V odpoledním závodě pak:
V kat. D 60 Jitka Malá byla třetí
V kat. D 70 Jaroslava Štrojsová obsadila
druhé místo a Věra Nejezchlebová byla třetí.
V kat. H 70 Jirka Nejezchleba vybojoval
místo čtvrté.

21. dubna klub ze Žitavy s CHA připravili
první část závodu SAXBO (nebyl součástí
žebříčku JO) za příjemného, až horkého počasí – v Lückendorfu na slamnatém terénu
směrem k OYBINU a i tady, ač se účastnily od nás pouze dvě závodnice, jsme slavili
2. června klub Tatran Jablonec – TJN
úspěch.
v Hraběticích – v Jizerských Horách, v tyV kat. D 45 Jana Eichlerová zvítězila.
picky Jizerskohorském terénu, v drsném
22. dubna – Chrastavský klub – CHA opět lese s velkým převýšením, plném kamenů,
v Lückendorfu pořádal druhou část závodu klacků a dalších nepříjemností pořádal M
SAXBO – tentokrát již jako součást žebříč- JO na Krátké Trati = KT. Počasí nádherně
ku JO. Počasí opět nezklamalo – krásné až prosluněné – horko až nepříjemné, mapa
horké, slunečné počasí – terén s náročnou sice dobrá, ale připravené tratě hodně nepřípodložkou (kameny, klacky, podrost) a ten- jemné.
tokrát jsme na „stupních“ zástupce neměli V kat. D 60 Jitka Malá byla třetí.
V kat. D 70 Jaroslava Štrojsová obsadila
– nejlépe Jana Eichlerová byla čtvrtá.
třetí místo.
29. dubna se uskutečnil odložený závod
smíšených štafet – PEKKOMILA - v Sosno- 3. června opět TJN – v Nové Vsi v Jizerských horách připravil závod žebříčku JO
vé.
V kategorii dorost naši závodníci z Povrlů na klasické trati – opět v typickém terénu
(Naty Bujná – Karča Kurendová – Ondra Jizerských hor, o něco příjemnějším než
sobotní závod. Počasí závodu přálo, mapa
Jeníček) - zvítězili.
V kat. nad 65 štafeta ve složení Jana Eich- dobrá, les plný kamenů a klacků s bažinlerová – Jirka Nejezchleba – Petr Eichler kami. Závodu se pro zdravotní problémy
musili vzdát jak oba Nejezchlebovi, tak oba
byla čtvrtá.
Štafeta Jaroslava Štrojsová – Věra Ne- Eichlerovi a zbývající „Tři mušketýři“??
jezchlebová – Pepa Štrojsa byla šestá – ov- V kat. D 70 Jaroslava Štrojsová obsadila
šem suveréně měla největší součet let – 226 třetí místo.
roků.
17. června proběhl vrchol jarní části sezó12. května připravil vysokoškolský klub ny – Mistrovství JO na klasické trati – v SrbTU Liberec – VLI čtvrtý a pátý závod žeb- ské Kamenici – v terénech, které nám jsou
blízké – ovšem mapa sice dobrá, ale stavitel
říčku JO.
Oba závody byly závodem na krátké trati tratí se nechal hodně „unést“ tím, že skáv Hořeních Pasekách – Světlé pod Ještědem, ly všichni (nebo skoro všichni) milujeme
tedy na svazích Ještědského hřebenu, kde a je to mistrovství a tratě byly „zatraceně“
v minulém roce tento pořadatel připravil náročné a těžké. Počasí horké, slunečné
dva závody žebříčku A a B. Počasí při příjez- a dusné, velké výškové rozdíly a místy i dost
du bylo slunečné, horké, ale … pro odpole- klacků pod nohami. Náročnost se projevila
dní závod bylo jinak – přišel krátký prudký tím, že hodně závodníkům došly síly a hoddéšť, který část závodníků „chytil“ na star- ně jich vzdalo – našim se pak nevyhnula ani
tu či cestou na start, některé v lese a část zranění.
na shromaždišti. Postupně se vyčasilo, a tak V kat. D 45 Jana Eichlerová zvítězila, když
závěr byl opět za intenzívního slunečního rozhodující náskok získala na velmi dloužáru. Les tady je drsný – zejména pro odpo- hém úseku v první třetině závodu Bohužel
lední část – strmé stráně, plné kamenů často Petr Eichler utrpěl zranění – zlomeninu
skrytých ve vysoké trávě, a aby toho nebylo nad kotníkem a přetržený vaz, Pepa Štrojsa
málo, ještě v části lesa neuklizené klacky musel závod přerušit pro obnovený problém
a větve po těžbě, no nic krásného. Mapy jsou s kyčlí a zády.
Sestavil Pepa Štrojsa.
tady dobré a stavba tratí byla, hlavně odpowww.kamenicky -senov.cz
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Město Kamenický Šenov a klub biatlonu pořádají 12. ročník

BĚH KOLEM PANSKÉ SKÁLY
Technické provedení: Klub biatlonu
Datum konání: 27. 9. 2018
Místo konání: parkoviště u Panské skály
Startovné: děti 0,- / dorost 30.-Kč / dospělí 50,- Kč
Prezentace:15.00 – 15.45 hod pro žákovské kategorie dále půl hod. před startem kategorie
Start první kategorie: v 16.00 hod.
Start hlavní kategorie: ženy, dorost a juniorky 17.30 / muži 18.00
Pojištění: závodníci a jejich doprovod se zúčastňují na vlastní nebezpečí,
organizační výbor doporučuje uzavření vlastní pojistky.
Délky tratí: dívky a chlapci do 5 let
100 m
2013 – a mladší
dívky a chlapci do 7 let
200 m
2011 – 2012
žáci a žákyně do 9 let
500 m
2009 – 2010
žáci a žákyně do 11 let
500 m
2007 – 2008
žáci a žákyně ml.
1000 m
2005 – 2006
žáci a žákyně st.
2000 m
2003 – 2004
vyhlášení výsledků žákovských kategorií		
dorostenci,dorostenky 3000 m
2001 – 2002
juniorky
3000 m
1999 – 2000
ženy do 35 let
3000 m
1998 – 1983
ženy 36 let a st.
3000 m
1982 a st.
junioři
6000 m
1999 - 2000
muži do 39 let
6000 m
1979 – 1998
muži do 49 let
6000 m
1969 – 1978
muži do 59 let
6000 m
1959 – 1968
muži 60 let a st.
6000 m
1958 a starší

16.00

17.10
17.30
17.30
17.30
17.30
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Ceny: první tři závodníci věcné ceny
Vyhlášení výsledků: po doběhu hlavní kategorie
Soutěžní pravidla: závodí se dle platných pravidel atlet. svazu
Informace: Jan Půlkrab, Švermova 739, 47114 Kamenický Šenov
Tel: 777 719 241, 777 719 244
E-mail: janpulkrab@seznam.cz / sarkapulkrabova@seznam.cz

www.kamenicky-senov.cz | www.bkmanusice.estranky.cz
www.kamenicky -senov.cz
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1/2 strany 400 Kč + 21% DPH
1/4 strany 250 Kč + 21% DPH
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Redakce
Drahomíra Liptáková, Ing. Klára Machová,
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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
• Potraviny Smetanova
• Prodejna Pískovec
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ve společnosti
hudby

17/9 – 28/10/2018

29/9/19h
Kamenický Šenov,
kostel Narození
sv. Jana Křtitele

300 Kč
Kamenický Šenov

SPIRITUÁL KVINTET
Spirituál kvintet & Jiří Tichota
Nejstarší folková kapela u nás... Nesluší se sdělovat věk ženy, ale kapele
Spirituál kvintet osmapadesátka sedne. Hrát osmapadesát let a stále
posluchače bavit je zkrátka krásný úděl, přijďte se přesvědčit,
že sedmikráska českého folku je stále v plném květu…
Doprodej posledních kusů vstupenek v pokladně před koncertem!

7/10/17h
Prysk, kostel
sv. Petra a Pavla

250 Kč
Změna programu vyhrazena.

Prysk

HLASY ŽENSKÉ DUŠE
Sjaella (DE)
Jednotná i individuální, lehká i svérázná, přesná i svobodná – to je
mnohotvárnost, která je tolik přiléhavá k ženské duši a činí i soubor
Sjaella (v překladu duše) a jeho zvuk zcela výjimečným.

Vstupenky v prodeji on–line, v pokladně
festivalu v Žižkově ulici 528/6 v České Lípě
a v Informačním centru Panská skála v Práchni.
Festival se koná za laskavé podpory:
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Hlavní partneři:

www.lipamusica.cz
Partneři:

Oﬁciální partneři:

Hlavní mediální partneři:

Mediální partner:

www.kamenicky -senov.cz

