noviny města
kamenický
šenov

ŠENOVSKÉ
LISTY
Číslo 8

ŘÍJEN 2020
CENA 10 Kč

Lužické hory z pohledu od jihozápadu, foto J. Hrůzková

ÚVODNÍ SLOVO VEDENÍ MĚSTA
Vážení spoluobčané, Šenováci,
zdravíme vás všechny v měsíci říjnu a pevně věříme, že protivenství spojená s koronavirovou pandemií zvládáte v rámci možností zdárně a že jste si v průběhu měsíce září v plné síle a zdraví užili krásného doznívajícího léta, a jsme rádi,
že jsme vám v babím létě mohli přispět k pohodě a lepší náladě pořádanými kulturními a sportovními akcemi pro malé
i velké.
A na čem jsme v průběhu září pracovali? Zastupitelstvo města mimo jiné podpořilo připravovaný projekt cyklostezky
spojující Českou Kamenici a Kamenický Šenov, potvrdilo dotaci na Opravu tělocvičen včetně sociálního zařízení ZŠ Kamenický Šenov. Pevně věříme, že se vše ve škole zdárně stihne a už 3. října proběhne první turnaj ve stolním tenisu, jak
nám potvrdil pan Karhan, ředitel šenovské základní školy. Rada města schválila nový logotyp a grafický manuál města,
který pro město zpracovala firma Růžolící chrochtík. Do nového hávu jsme „oblékli“ už říjnové číslo šenovských listů,
pracujeme také na nových a přehlednějších webových stránkách města.
Probíhají jednání týkající se kanalizace, nápravy kvality pokládky optického kabelu v horní části města, připravujeme
se na opravy komunikací a chodníků. Podařilo se nám při jednáních zajistit převedení čerpání výhodného investičního
úvěru do konce roku 2021, budeme si moci tedy dovolit i v příštím roce investovat, ale smysluplně a uvážlivě.
Trápí nás a nejsme spokojeni s dostavbou zázemí sportareálu u sokolovny, stavební firma nedodržela ani dodatkem
schválený nový termín dokončení stavby. Nemůžeme tedy plně užívat celé sportoviště. Rozhodně však nepřevezmeme do
užívání nedodělanou či nekvalitně odvedenou stavbu.
Milí Šenované, přejme si společně hlavně pevné zdraví, přejme našim školákům i učitelům klidnou, plnohodnotnou
a nestresující školní práci, přejme Kamenickému Šenovu spokojené a pracovité občany. Budeme se těšit na setkáních při
podzimních městských akcích. Mějte pěkný říjen a opatrujte se.
Michal Třešňák, starosta města
Petr David, místostarosta města

www.kamenicky-senov.cz

INFORMACE Z RADNICE

INFORMACE Z RADNICE

Mimořádné provozní opatření MěÚ Kamenický Šenov
Od pondělí 21. 9. 2020 je úřad pro veřejnost otevřen v úřední dny.

pondělí a středa od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hod.
Omezení kontaktů na nezbytně nutnou úroveň spočívá v:
• Upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem
telefon 487 712 011, email podatelna@kamenicky-senov.cz, popřípadě datová schránka qb6b24f
• Při osobním kontaktu doporučujeme dohodnout si předem termín osobní návštěvy na úřadě. Je nutné, aby osoby, které
přijdou na úřad, použily dezinfekční prostředek při vstupu do úřadu – prostředek je k dispozici také v prostorách MěÚ.
• Dodržování odstupů mezi osobami alespoň 2 metry a to jak přímo na jednání, tak i v čekacích prostorách.
• Používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa).
Tajemník MěÚ v. r.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KAMENICKÝ ŠENOV
Rada města č. 45 ze dne 26. srpna 2020
Rada města schválila:
• nákup programu KEO 4 – evidence obyvatel,
dle předložené nabídky číslo: NA0080720,
od firmy ALIS spol. s.r.o.
• nákup programu KEO 4 – objednávky, dle
předložené nabídky číslo: NA0076320, od
firmy ALIS spol. s.r.o.
• dohodu o spolupráci v oblasti realizace
přístupu sdíleného agendového informačního systému (AIS) k základním registrům
mezi firmou ALIS spol. s.r.o. a Městem Kamenický Šenov
• převod finančních prostředků ve výši
183.907,90 Kč z Rezervního fondu Základní
školy a mateřské školy Kamenický Šenov –
Prácheň v kalendářním roce 2020 do Fondu investic organizace, za účelem nákupu
investičního majetku – herního prvku, který
bude umístěn v zahradě školy
• zveřejnění záměru pronájmu části pozemku st.p.č. 386/1 zbořeniště, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 120 m2 v k. ú.
Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady
• zveřejnění záměru směny pozemku p.p.č.
135 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
121 m2 za část pozemku st. p. č. 54/1 zastavěná plocha a nádvoří (dle nového GP č.
1681-55/2018 se jedná o pozemek p.p.č.
2936 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 139m2) vše v k. ú. Kamenický Šenov za účelem narovnání majetkoprávních
vztahů
• zveřejnění záměru prodeje pozemku (dle
GP 1493-55/2015) p. č. 1015/12 trvalý travní porost o výměře 792 m2 v k.ú. Kamenický
Šenov za účelem stavby rodinného domu
• zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č.
274/1 trvalý travní porost o výměře 256 m2
v k.ú. Prácheň majiteli č. p. 173 - Prácheň za
účelem narovnání majetkoprávních vztahů
• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
mezi společností EKO-KOM a.s. a Městem
Kamenický Šenov
STRANA 2

• poskytnutí nebytového prostoru pro skladování propagačních materiálů a majetku
v budově Městského úřadu č. p. 470, ul.
Osvobození, Kamenický Šenov organizaci
DMO Lužické a Žitavské hory, a to od 1. 9.
2020, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc
• nabídku fy: Hortech control s.r.o. na zajištění TDI a zajištění služeb koordinátora
BOZP, na akci: Stavba zázemí sportovního
areálu, Kamenický Šenov, s účinností od
16. 8. 2020 po dobu, než dojde k řádnému
předání stavby, nejdéle však do konce kalendářního roku 2020, dle pravidel o zadávání VZMR Městem Kamenický Šenov – jako
VZMR II. kategorie, hodnocení 13 b)
• nabídku fy: Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o., Křenova 438/3, 16200 Praha 6,
IČ:03920071, na zajištění služeb spojených
se zadávacím řízením v případě zrušení po
hodnocení na akci „Rekonstrukce budovy
sokolovny v Kamenickém Šenově“
• příspěvek ve výši 500 Kč, na používání
soukromého mobilního telefonu ke služebnímu účelu, pověřeného vedoucího organizační složky Technické služby Kamenický Šenov,
s účinností od 1. 8. 2020
• podání žádosti o dotaci z vyhlášeného mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok
2020, Program podpory D, na financování
výšených provozních výdajů v souvislosti
s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemii
COVID-19
• smlouvu o kompletním vytvoření logotypu
a grafického manuálu města Kamenický Šenov s firmou Růžolící chrochtík s.r.o.
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města:
• prodej a následnou kupní smlouvu k prodeji pozemku p. č. 1858/2 trvalý travní porost
o výměře 87m2 v k. ú. Kamenický Šenov za
účelem narovnání majetkoprávních vztahů
www.kamenicky-senov.cz

• prodej následnou kupní smlouvu k prodeji
části pozemku p. č. 1857/1 (341m2) trvalý
travní porost, části pozemku p. č. 2492/1
(30m2) ostatní plocha, ostatní komunikace
a části pozemku st.p.č. 479/1 (24m2) zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště v k.ú. Kamenický Šenov za účelem zahrady
Rada města nepřijala usnesení:
• u pověření zastupitele Bc. Františka Kučery
přijímáním prohlášení o uzavření manželství
snoubenců podle § 11a zákona č. 301/2000
Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších právních předpisů
Rada města č. 46 ze dne 2. září 2020
Rada města schválila:
• nabídku firmy YS Stavby s.r.o. na akci:
Oprava tělocvičen včetně sociálního zařízení
ZŠ Kamenický Šenov za cenu 998.121,20 Kč
bez DPH což je 1.207.726,65 Kč včetně DPH
21%
• schvaluje příspěvkové organizaci Základní
škole a mateřské škole Kamenický Šenov,
převod finančních prostředků ve výši 200
000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace do investičního fondu příspěvkové
organizace a následný převod částky do rozpočtu města jako podíl školy na financování
akce Oprava tělocvičen včetně sociálního
zařízení ZŠ Kamenický Šenov
Rada města č. 47 ze dne 14. září 2020
Rada města schválila:
• smlouvu číslo SML-01431/20 na pořízení
programu KEO 4 – evidence objednávek mezi
firmou ALIS spol. s.r.o. a Městem Kamenický
Šenov
• smlouvu číslo SML-01432/20 na pořízení
programu KEO4 – evidence obyvatel mezi
firmou ALIS spol. s.r.o. a Městem Kamenický
Šenov
• směrnici Odpisy dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku
• ukončení exekučního řízení proti dlužníku
…………. (dlužník zemřel a nezanechal majetek)
• prodloužení termínu čerpání finančního
ŘÍJEN 2020

příspěvku na úhradu nákladů spojených
s partnerskou návštěvou občanů Rheinbachu v Kamenickém Šenově do 31. 10. 2021
a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě mezi Spolkem přátel Rheinbachu
a Městem Kamenický Šenov
• zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.
č. 2820 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 31m2 v k. ú. Kamenický Šenov (dle
GP č. 1761-37/2020 se jedná o pozemek p. č.
2820/2 ostatní plocha, jiná plocha) majiteli
p.č. 2922 v k.ú. Kamenický Šenov za účelem
narovnání majetkoprávních vztahů
• zveřejnění záměru prodeje pozemků st. p.
č. 915/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 158m2, p. č. 2231/9
zahrada o výměře 65m2 a p. č. 2236/7 trvalý
travní porost o výměře 555m2 vše v k. ú. Kamenický Šenov majiteli č. p. 788 za účelem
narovnání majetkoprávních vztahů
• zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č.
978/9 trvalý travní porost o výměře 1461m2
v k. ú. Kamenický Šenov za účelem stavby
rodinného domu
• zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č.
978/8 trvalý travní porost o výměře 1535m2
v k. ú. Kamenický Šenov za účelem stavby
rodinného domu
• zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č.
967/5 trvalý travní porost o výměře 169m2,

části pozemku p. č. 940/2 trvalý travní porost
a části pozemku p. č. 939/2 trvalý travní porost o celkové výměře cca 1100 m2 vše v k.ú.
Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady
• Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti „„IV-12-4017981“ CL_Kam.Šenov,
Prácheň, p.p.č. 245/1, nové kNN, která zatíží
pozemek p.p.č. 545 v k. ú. Prácheň se společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou
na základě plné moci obchodní společností
RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., předmětem smlouvy je zřízení, provozování, oprava a údržba
zařízení distribuční soustavy na dotčených
nemovitostech
• nákup sněhové variabilní radlice PVS 190
od společnosti Simed s.r.o za celkovou částku včetně dopravy 112.409,- Kč vč. DPH
• smlouvu o výpůjčce č. 2/2020 na exponáty výtvarníka ……….. a smlouvu o výpůjčce
č. 3/2020 na exponáty výtvarnice ……….
– exponáty výstavy Shape of Communication
ve sklářském muzeu
• smlouvu o dočasném užívání parkoviště
a IC Prácheň na akci Malina trek mezi Dogs
For Detection And Protection Academy, z. s.
a Městem Kamenický Šenov
• smlouvu o dočasném užívání parkoviště
a IC Prácheň na akci Kritérium kolem Panské
skály mezi ………… a Městem Kamenický Šenov,
Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
č. 17 ze dne 19. srpna 2020
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
• informaci o vyhlášeném Oznámení o výběrovém řízení na pozici tajemník/tajemnice
městského úřadu Kamenický Šenov
• informaci o likvidaci autovraků na území
města Kamenický Šenov
Zastupitelstvo města schválilo:
• Smlouvu o spolupráci na projektu „Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov“ mezi městem Česká Kamenice,
městem Kamenický Šenov a obcí Prysk
• odvolání členů Kontrolního výboru, pana
Ladislava Flegla a Mgr. Pavlu Machovou a zároveň nové členy Kontrolního výboru, pana
Aleše Bouchala a Bc. Zdeňka Hovorku
• že členové výborů, kteří nejsou členy ZM,
vykonávají funkci bez nároku na odměnu
• rozpočtové opatření č. 5/2020
• prodej bytové jednotky č. 4, Prácheň 186,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku ve výši
6940/106080, vedené na LV 277, k. ú. Prácheň, obec Kamenický Šenov, paní …… za
vysoutěženou cenu 405.000 Kč
• zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky
č. 5, včetně podílů na pozemcích č. 523/1,
523/3 a p.p.č. 1025/1, ul. Osvobození 486,
Kamenický Šenov. Způsob prodeje:-minimálně za cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku č. 2813-036/2019 tj. za
1.470.000,-Kč, obálkovou metodou nejvyšší
nabídce
ŘÍJEN 2020

• prodej a následné znění kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2178/2 trvalý travní porost
o výměře 108m2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady
• splátkový prodej a následné znění smlouvy
o budoucí smlouvě kupní se splátkovým kalendářem na pozemky p. č. 2177/1 zahrada
o výměře 1800m2 a p. č. 2177/2 trvalý travní
porost o výměře 631m2 vše v k. ú. Kamenický
Šenov za účelem zřízení zahrady
• prodej a následnou budoucí kupní smlouvu,
jejíž součástí je kupní smlouva společně se
zřízením věcného břemene, na pozemek p. č.
1021/3 trvalý travní porost o výměře 721m2
v k. ú. Kamenický Šenov (dle GP 1493-55/2015)
na splátky za účelem stavby rodinného domu
• prodej a následnou budoucí kupní smlouvu, jejíž součástí je kupní smlouva společně
se zřízením věcného břemene, na pozemek
p. č. 1015/13 trvalý travní porost o výměře 741m2 v k. ú. Kamenický Šenov (dle GP
1493-55/2015) na splátky za účelem stavby
rodinného domu
• prodej a následné znění kupní smlouvy
společně se zřízením služebnosti na prodej
a přístup k pozemku (dle GP 1493-55/2015)
p. č. 1015/5 trvalý travní porost o výměře
738m2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem
stavby rodinného domu
• jako určeného člena zastupitelstva, pro
spolupráci s pořizovatelem (orgán územního plánování MěÚ Nový Bor) při pořizování
Územního plánu města Kamenický Šenov,
starostu města pana Michala Třešňáka
www.kamenicky-senov.cz

Rada města neschválila:
• poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč
Sdružení Náhlov v oblasti Ralsko
• vydání druhé známky na svoz komunálního odpadu po dobu topné sezóny panu xxx
Rada města vzala na vědomí:
• informaci o vyhlášení Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na rok 2021
• zprávu o činnosti městské policie v 1. pololetí roku 2020
Rada města doporučila zastupitelstvu
města ke schválení:
• znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové
jednotky č.186/4 v domě č.p. 184, 185, 186
na st.p.č. 187 a spoluvlastnického podílu ve
výši 6940/106080 na společných částech
budovy a spoluvlastnického podílu ve výši
6940/106080 ke st.p.č. 187 a st.p.č.242,
vše v k.ú. Prácheň, obec Kamenický Šenov
mezi Městem Kamenický Šenov a xxx
Úplná znění usnesení z jednání Rady města
Kamenický Šenov jsou po předchozí domluvě k dispozici k nahlédnutí na městském
úřadě v kanceláři místostarosty města.
Petr David, místostarosta města
• že bude podaná MěÚ Nový Bor, orgánu
územnímu plánování, žádost o pořízení
Územního plánu města Kamenický Šenov
• Smlouvu o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky, finanční dar
a následnou darovací smlouvu na akci „Restaurování kazatelny v kostele Narození sv.
Jana Křtitele, rejst. č. ÚSKP 25406/5-3034
v městské památkové zóně Města Kamenický
Šenov mezi Městem Kamenický Šenov a Římskokatolickou farností Kamenický Šenov
• odvolání pana Bc. Františka Kučeru z funkce osoby pověřené výkonem akcionářských
práv společnosti SVS a.s. Teplice
• v souladu s ustanovením §84 ods. 2 písm.
f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění
(zákon o obcích) delegaci na všechny valné
hromady SVS a.s. Teplice konané v období
od 19. 8. 2020 do konce volebního období
r. 2022 Michala Třešňáka, starostu města
Kamenický Šenov, delegovaný je oprávněn
v uvedeném období jménem obce vykonávat
všechna akcionářská práva na všech valných
hromadách výše uvedené společnosti
• odvolání stávajícího zástupce z výboru
Svazku obcí Cyklostezka Varhany Bc. Františka Kučeru a nového zástupce do výboru
Svazku obcí cyklostezka Varhany místostarostu města pana Petra Davida
• pracovní skupinu v počtu pěti lidí, která
do příštího jednání ZM přednese možnosti kompletního využití budovy KD, zjistí její
technický stav, včetně případných oprav a investic. Členové pracovní skupiny jsou: starosta města, pan Michal Třešňák a zastupitelé
města, pan Petr Kožíšek, Mgr. Věra Kreuzová,
Mgr. Martina Pajerová a pan Jiří Šimůnek.
STRANA 3
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• zařazení správního území města Kamenický Šenov do území působnosti MAS Český
sever, z. s. na období 2021 – 2027, schválením zařazení do území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
nevznikají městu Kamenický Šenov finanční
závazky vůči MAS Český sever, z. s.
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení
k následujícím bodům:
• ke vloženému bodu Zrušení Výběrového řízení tajemník / tajemnice MěÚ Kamenický Šenov
a vypsání nového) – návrh usnesení byl zamítnut – usnesení nepřijato
Zastupitelstvo města neschválilo:
• dodavatele stavby „SEN a rekonstrukce budovy Sokolovny ve městě Kamenický
Šenov“ firmu: BLÁHA trade s.r.o. se sídlem

INFORMACE Z RADNICE
podnikání, Valteřice 35, 471 05 Žandov
IČ:28686390 za cenu 52.509.909,09 Kč bez
DPH, což je 63.536.990,- Kč včetně DPH
21%, nabídka splňuje veškeré náležitosti
spojené se zadávacím řízením na tuto akci
• prodloužení termínu předání díla „Objekt
zázemí sportovního areálu Kamenický Šenov“
do 30. 9. 2020
č. 18 ze dne 2. září 2020
Zastupitelstvo města schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 6/2020
Úplná znění usnesení a zápisů z jednání Zastupitelstva města Kamenický Šenov jsou
k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě
v kanceláři místostarosty města.
Petr David, místostarosta města

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na veřejné zasedání Zastupitelstva města Kamenický Šenov konané ve středu 14. října 2020 od 16 hodin ve
velkém sále KLVC nad městskou knihovnou.
Další zasedání jsou naplánována na středu 25. listopadu 2020 od 16 hodin a středu 16. prosince 2020 od 16 hodin.
V případě potřeby mohou být termíny zasedání změněny, doporučujeme
proto i nadále možnost sledování termínů na úřední desce. Ideální pro všechny informacíchtivé občany je zřízená aplikace V OBRAZE.
Někdy je třeba projednat v zastupitelstvu důležitý bod i mimo naplánovaný program, proto se právě termíny jednání mohou měnit. Nepeskujte nás
tedy za možné změny, spíše buďte V OBRAZE.
Michal Třešňák, starosta města
Petr David, místostarosta města

Proč se nepracuje na rekonstrukci sokolovny
Zastupitelstvo města na svém srpnovém
zasedání (po uzávěrce minulého čísla ŠL)
neodsouhlasilo dodavatele na rekonstrukci
šenovské sokolovny. Na sociálních sítích jsme
krok zastupitelské většiny už vysvětlili, cítíme
ale potřebu vysvětlit vše podstatné také čtenářům šenovského periodika, proto tak činíme v říjnovém vydání.
Tento bod měl být projednán již na červencovém zastupitelstvu, avšak z důvodu nedodání požadovaných podkladů a informací za-
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stupitelům panem starostou Bc. Františkem
Kučerou ještě před schválením programu jednání zastupitelstva navrhl předseda finančního výboru, pan Bc. Pavel Půček, stažení tohoto bodu. Pro tento návrh hlasovalo všech
13 přítomných zastupitelů.
Na základě tohoto kroku byla na MMR (ministerstvo pro místní rozvoj) podána žádost
o prodloužení lhůty pro dodání podkladů pro
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, neboť původní termín byl do 31. 7. 2020. MMR
prodloužilo termín do 31. 8. 2020. Rozsáhlou
rekonstrukcí se tedy zabývalo zastupitelstvo
19. 8. 2020. Bod byl řádně předložen a společným hlasováním bylo schváleno zrušení
rekonstrukce Sokolovny, a to z důvodu nezajištěného způsobu financování celé stavby,
které by ohrozilo běžný chod města a základní mandatorní výdaje. Hlasování proběhlo
v poměru: pro 8 proti 2 hlasování se zdržel 1.
Bylo nám jasné, že tento náš krok bude
prezentován různými způsoby, včetně snahy
o omezení společenského a kulturního života
města, což je samozřejmě naprostý nesmysl. K tomuto kroku nás vede jen a pouze
www.kamenicky-senov.cz

zodpovědnost vůči hospodaření města, které
v době zásadního ekonomického propadu
bude již tak problematické zajistit.
V současné době se nacházíme v situaci,
kdy jsou snižovány příjmy obcím a dle dostupných informací máme být tento rok
v propadu již zhruba 10.000.000 Kč oproti
schválenému rozpočtu a kompenzace státu
je ve výši cca 4.900.000 Kč. Nevíme, jak se
bude vyvíjet situace v příštím roce, a proto je
velmi nezodpovědné realizovat tento projekt
bez zajištění financování s velkým rizikem nezajištění běžných výdajů na chod města.
Pro úplnost uvádíme podrobný rozpis původně navrženého finančního modelu:
– celková částka na rekonstrukci Sokolovny
měla činit 63.536.989 Kč včetně DPH. Financování dle bývalého starosty, pana Bc. Františka Kučery, mělo být tvořeno:
• 30.000.000 Kč – dotace MMR
• 9.800.000 Kč – dotace ze státního fondu
Životního prostředí
• 10.000.000 Kč – investiční úvěr města Kamenický Šenov od České spořitelny
Celkové investiční prostředky tedy činily
49.800.000 Kč a k finální celkové nákladové
částce na kompletní rekonstrukci Sokolovny
tedy chybělo 13.736.989 Kč.
K této částce je třeba připočíst zajištění
financování vnitřního vybavení pro zajištění
běžného provozu, jeho výše doposud nebyla zastupitelstvu panem starostou Kučerou
v době jeho působení ve funkci předložena.
Jde například o stoly, židle, osvětlení, ozvučení,
vybavení posilovny, vybavení plánované kavárny atd. Předpokládaná částka na tyto položky
by byla zcela jistě v řádech milionů korun.
Při prezentování projektu na rekonstrukci
bylo panem Bc. Františkem Kučerou konstatováno, že tento dům bude „žít“ 365 dní v roce.
Tento provoz měl být zajištěn dvěma zaměstnanci. Je zcela jasné, že při např. 12 hodinové
směně a 7 dní v týdnu není možné (minimálně dle zákoníku práce), tento provoz dvěma
zaměstnanci zajistit a náklady na provoz se
tudíž opět budou pohybovat ve statisícových
částkách za kalendářní rok. To je opět vzhledem k nenastavení jasného provozu z pohledu
financování nejasný krok, který nelze schválit
a podpořit. Rádi bychom zdůraznili, že otázku rekonstrukce budovy Sokolovny budeme
i nadále řešit a pokusíme se zajistit model
financování, který je schopno město zajistit.
Bez rozmyslu a řádné přípravy to ale nepůjde. Jít cestou dalšího úvěru je v dnešní době
zcela nemožné a nechceme město dostat do
finančních obtíží.
Děkujeme Vám za pochopení pro naše kroky. Děkujeme také za fundovaný a upřímný
článek panu Radimu Váchovi, ten ve svém
článku v minulém čísle tak trochu předběhl
čas a ještě před definitivním odložením rekonstrukce nastínil jak jeho příčiny, tak možnou budoucí cestu. V případě dotazů jsme
komukoliv kdykoliv k dispozici a těšíme se na
setkání tváří v tvář.
Michal Třešňák, starosta města
Petr David, místostarosta města
ŘÍJEN 2020

Mobilní aplikace V OBRAZE
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité
informace z obce ve vašem chytrém telefonu? Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit
z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete
žádná osobní data.
Jaké informace v aplikaci najdete?
• pozvánky na kulturní a sportovní akce
• fotogalerie
• aktuality
• záznamy z úřední desky

Jak si aplikaci stáhnout z Google Play
nebo z App Store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci
Obchod Play nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název
„V OBRAZE“.
3. Klikněte na Instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku Otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte vaši obec. Lze sledovat i více obcí a měst.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
Aplikaci si můžete stáhnout pomocí odkazů, nebo QR kódů. Více informací, například
jak nastavit sledování naší obce v aplikaci
najdete na www.aplikacevobraze.cz.

GRATULACE
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
V srpnu:
Miluše Fedorová, Edita Spilková,
Josef Štrojsa, Karel Hrůzek,
Ludmila Sološová, Luděk Hovorka,
Václav Novotný, Jana Egrtová
Děkujeme městskému úřadu za milé
přání k našim jubilejním narozeninám
Miluše Fedorová, Edita Spilková,
Josef Štrojsa, Karel Hrůzek,
Jana Egrtová, Ludmila Sološová,
Luděk Hovorka, Václav Novotný,
Drahomila Hovorková, Arnošt Konrád
Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a hodně životní pohody do
dalších let.

Co k aktivaci aplikace potřebujete?
• mít chytrý telefon nebo tablet s operačním
systémem Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Město Kamenický Šenov

SVOZOVÝ KALENDÁŘ PRO TŘÍDĚNÉ ODPADY, PYTLOVÝ SVOZ R. 2020
Každý sudý týden – středa – od 14. hodin.
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SHROMAŽDIŠTĚ ODPADU 2020
Areál vedle budovy Městského úřadu, Osvobození 470, Kamenický Šenov. Lichý týden – středa 12:00-17:00 h, sudý týden – sobota 8:00-12:00 h.
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DRUHY ODPADŮ
Nebezpečný odpad: zbytky starých barev, motorové oleje, olejové filtry, zaolejované předměty, baterie, roztoky, domácí chemikálie
Objemný odpad: nábytek, zbytky dřeva, zbytky keramiky, zbytky plastů a pryže, textilie
Ostatní: vysloužilé elektrospotřebiče (lednice, mrazáky, TV, PC, varné konvice, tiskárny, tonery, cartridge, kamery, fotoaparáty,
telefony, pračky, sušičky, žehličky, osvětlovací zařízení, aj.)
Bioodpad: biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve, listí, odpad z kuchyní), jedlé oleje a tuky
Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky
!NELZE ODEVZDÁVAT!
Pneumatiky, stavební odpad, odpady obsahující azbest (eternit), lepenku, maso, kosti, uhynulá zvířata, obaly od potravin

SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU Z KONTEJNERŮ
Areál vedle budovy Městského úřadu, Osvobození 470, Kamenický Šenov. 1x týdně: PO – svoz plastů, PÁ – svoz papíru, 1x měsíčně svoz skla.

ŘÍJEN 2020

www.kamenicky-senov.cz
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Znáte toto logo?
Znáte tento pojem?
Víte, jaká je spojitost
města Kamenický
Šenov s Křišťálovým
údolím? Znáte
příležitost, která je
součástí této aktivity?
Pokud na některou
otázku neznáte
odpověď, či byste
pouze rádi věděli více,
budeme se snažit Vám
projekt Křišťálového
údolí více přiblížit.
Křišťálové údolí je již nyní
známou značkou, která láká
turisty i usedlíky, zahraniční
návštěvy i domácí cestovatele.
Stala se synonymem živého
řemesla a tradice, kterou
rozvíjíme a která již po staletí
vytváří identitu našeho regionu.
Základem dlouhého příběhu
Křišťálového údolí jsou obory
sklářství, bižuternictví a výroba broušených kamenů, silně
zastoupené řadou drobných
i větších výrobců, designerů
i specializovaných institucí.
Právě pestrost a koncentrace
v celém Libereckém kraji (od
Krkonoš přes Jizerské hory až
po hory Lužické) je pro nás
mimořádnou a jednou z ambicí
projektu je zapsání Křišťálového
údolí do Světového dědictví
UNESCO.

Ale nepředbíhejme. Jak
to začalo?
Již v roce 2017 si společnost Preciosa zaregistrovala
ochrannou známku Crystal
Valley, Křišťálové údolí, kterou
od té doby aktivně využívala.
Atraktivní příběh a ohlasy ale
brzy ukázaly na významně větší
potenciál, přesah do dalších
odvětví a především vliv na
další možný rozvoj regionu
a jeho jasnou identitu. V roce
2019 Preciosa bezplatně značku převedla na Liberecký kraj
a projekt Křišťálového údolí se
rozšířil o velmi důležité kapiSTRANA 6
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toly cestovního ruchu, rozvoje
infrastruktury i vzdělávání.
Hlavním cílem projektu je
rozvíjet region a podporovat
unikátní prostředí sklářů a dalších výrobců i zpracovatelů
skla. Stejně tak související instituce jako jsou muzea, školy,
galerie apod. specializované na
tyto obory jsou nedílnou součástí projektu a jejich rozvoj
je z pohledu udržení tradice
klíčový.
V Křišťálovém údolí je nyní
sdruženo více než 45 členů.
Všechny subjekty nyní spolupracují na projektu a zapojují
se do společných aktivit. Vše
proto, že jsou hrdi na „svůj
region,“ ve kterém působí
a vnímají jeho magii i potenciál. Díky jednotné komunikaci
a mimořádné kumulaci a pestrosti průmyslu, který je stabilní
a díky přidané hodnotě vytváří
zajímavou budoucnost, zvyšují
šance na vybudování celosvětově známého pojmu.
„Přínosy Křišťálového údolí
jsou zřejmé pro všechny zapojené subjekty i podnikatele
v oblastech souvisejících s cestovním ruchem. Díky většímu
zájmu o region a nárůstu počtu
návštěvníků bude do kraje
i konkrétních míst spojených
se sklářstvím proudit více
peněz a v důsledku toho vzniknou nové obchody a služby. To
je velká příležitost pro místní
a také pro obce. Výhled lepších
silnic, rozvoje služeb, příjemné
prostředí a kultivace veřejných
prostranství. To je přece přání
každého z nás, kdo tu žijeme.
Zjednodušeně lze tedy říct, že
Křišťálové údolí je PŘÍLEŽITOST
PRO VŠECHNY,“ uvádí Květa
Vinklátová, radní pro kulturu,
památkovou péči a cestovní
ruch Libereckého kraje.
A Kamenický Šenov může
být – JE - důležitou součástí Křišťálového údolí. Vždyť
historie svítidel vyráběných
původně pro královské a císařské dvory se právě ZDE začala
psát již v 17. století. Český
křišťál, šikovnost sklářských
mistrů i mistrů pasířských dala
vzniknout legendě. Jedním
z prvních sklářů byl Elias
Palme, který se svým talentem
a pílí vypracoval v největšího
výrobce křišťálových lustrů
v celém Rakousku Uhersku
a jeho schopnosti daly vzniknout unikátnímu oboru. I když
původní společnost nezůstala,

dodnes jsou lustry z Kamenického Šenova skutečnou světovou špičkou. Umění sklářských
mistrů a nové technologie
dávají vzniknout mimořádným
světelným instalacím a všichni
dnešní nositelé tohoto kulturního dědictví s velkou úctou
a pokorou pokračují v šíření
sklářství po celém světě. Proto
Kamenický Šenov nemůže
zůstat stranou a má příležitost
aktivně se zapojit do projektu
a využít všech příležitostí,
které nabízí.
Aktuálně je rozpracovaných
několik klíčových aktivit pro
další rozvoj. Mezi ně patří
například silný plán komunikace, příprava návštěvnických center a návštěvnického
servisu a výukové programy do
škol. Všechny tyto aktivity mají
jasné cíle i přínosy a věříme, že
brzy je budeme moci představit všem zainteresovaným
subjektům. Na webových
stránkách www.crystalvalley.
cz je ale již nyní řada informací
a všechny aktuality z Křišťálového údolí nalezne veřejnost
i odborníci tam.

Součástí Křišťálového údolí
je řada zajímavých aktivit, se
kterými jste se jistě již setkali.
Tou klíčovou se vloni stal „Víkend Křišťálového údolí“, který
plánujeme i v tomto roce.
Zájemci budou příležitost
navštívit bižuterní a sklářské
firmy, seznámit se s výrobou
a v některých firmách budou
mít možnost si vyrobit šperk
nebo zkusit práci se sklem.
„I když je letošní rok poznamenaný pandemií, lidé navštěvují zajímavá místa a akce
v našem kraji a věříme, že
ani Víkend Křišťálového údolí
nebude výjimkou. Těšíme se, že
přivítáme ještě více návštěvníků než v loňském roce. Těch
bylo více než 20.000,“ doplnila
Květa Vinklátová
„Proto přijměte pozvání na
„Víkend Křišťálového údolí“
a zažijte na svou vlastní kůži
vše, o čem vyprávíme, a můžete sami posoudit, jak silný
dojem ve Vás návštěva zapojených provozů zanechá!“
David Pastva, manažer
projektu Křišťálové údolí

A CO KŘIŠŤÁLOVÉ ÚDOLÍ

a Kamenický Šenov?
Ve čtvrtek 10. září 2020
jsme podnikli cestu do Liberce
na krajský úřad za paní Květou
Vinklátovou, členkou rady kraje
mající ve své působnosti resort
kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Hlavním cílem
setkání bylo seznámení se s vizí
Křišťálového údolí, jeho přínosu
pro naše město. Jsme velice
rádi, že jsme se zároveň mohli
sejít také s paní Lucií Karlovou,
generální ředitelkou Preciosa Group, Davidem Pastvou,
manažerem projektu Křišťálové
údolí a pány Pavlem Kopřivou
a Jakubem Jelínkem z vedení
šenovské SUPŠS.
Probírali jsme možnosti
Kamenického Šenova, jeho
zásadní vazbu na projekt a aktivní zapojení se do projektu
Křišťálového údolí, součástí
diskuze bylo i představení
konceptu návštěvnických center
a představ o jejich aktivitách,
vybavenosti a nárocích na
prezentace. Celá zhruba dvou-
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hodinová debata se odehrávala
v přátelské atmosféře a jsme
rádi, že vedení našeho města ve
vztahu ke kraji konečně nemlčí.
Myslíme si, že návštěvnické
centrum zaměřené na tradici
i současnost výroby svítidel by
Kamenickému Šenovu „slušelo“.
Vždyť v Kamenickém Šenově to
roku 1724 všechno začalo!
S paní Vinklátovou jsme se
domluvili a pozvali ji na říjnové
jednání zastupitelstva města,
jsme rádi, že pozvání přijala
a bude zastupitelům a přítomným občanům prezentovat ideu
projektu Křišťálového údolí
a jeho přínos a možnosti pro
naše sklářské město.
A nezapomeňte na blížící se
Víkend Křišťálového údolí
7. 11. – 8. 11. 2020.

UKONČENÍ I. ETAPY RESTAUROVÁNÍ

KRAUSEHO KŘÍŽE V HAVLÍČKOVĚ ULICI
V Havlíčkově ul. stál mezi třemi vzrostlými lípami kříž. Většina
lidí jdoucích ulicí jej přehlédla,
protože byl orientován k zaniklé spojce mezi Havlíčkovou
a Horskou ulicí. Zřejmě někdy po
r. 1945 se z něj stalo torzo bez
kamenné hlavice, s rezavým litinovým křížem opřeným o kmen
jedné z lip.
Kříž nechal postavit v r. 1866
majitel čp. 64 Franz Krause
(1822-1887) u své zahrady. Je
na něm vyrytý citát z Janova
evangelia („… Joh. 13.34“) a nápis „Errichtet von Franz Krause /
Ao. 1866“. Rodina Krause se věnovala obchodu se sklem, ve kterém vynikala zejména ve 2/3 19.
stol. Krauseovým z tohoto domu
se říkalo Brunnkrauseovi podle
krásné veřejné kašny, kterou na
své náklady zřídili a udržovali
(nyní je na jejím místě betonová
nádrž, zbudovaná a udržovaná
v duchu tradice majiteli domů
čp. 64 a 66).
Spolek SONOW si v r. 2018
vyjasnil, že pokud má mít
obnova kříže nějaký význam,
nesmí zůstat skryt mezi lípami.

Vizualizace kříže na novém místě

Kříž na původním místě mezi lipami

Sloupek kříže s přezděnou zídkou

17. – 21. září restaurátoři udělali
finální plastické retuše a dočišťování pískovcového základu
a sloupku. Tím první etapa
skončila.
II. etapa je plánována na roky
2020-2021. Obnáší už „jen“
vytvoření nové kamenné hlavice
sloupku a její osazení na sloupek, spolu s litinovým křížem.
Na jaře 2020 jsme opět požádali Město o spolufinancování
a získali jsme opět 50.000 Kč. Na
Kraji jsme ale tentokrát neuspěli,
protože byla kvůli Koronaviru
dotace zrušena. Je tedy pro nás
opět velkou výzvou získat peníze
na jeho dokončení (SONOW –
číslo účtu: 1988261001/5500).

Michal Třešňák,
starosta města
Petr David,
místostarosta města
ŘÍJEN 2020

Proto byla vytvořena vizualizace
nového umístění kříže posunutého o cca 3 m a orientovaného
čelem k ul. Havlíčkova. S touto
vizualizací byl seznámen vlastník
zahrady p. Rybařík a ten se
záměrem souhlasil. Byla oslovena osvědčená restaurátorka
Hanka Nováková, která sepsala
Restaurátorský záměr a rozpočet. Památková péče vydala své
souhlasné Rozhodnutí a pak zbývalo už „jen“ zajistit financování.
Město nám poskytlo na
1. etapu 50.000 Kč a zároveň
jsme požádali o podporu Liberecký kraj. Z programu 8.2 - Podpora ochrany přírody a krajiny jsme
pro náš záměr získali 85.425 Kč.
V první etapě byl restaurován litinový kříž s pozlaceným
korpusem Krista a sloupek
křížku byl rozebrán, očištěn,
zpevněn a plasticky doplněn.
Byla rozebrána, vyzákladována
a nově vyzděna pískovcová zídka
pod křížem a srovnán sloupek
přilehlé branky. Kříž dostal nový
základ a byl rekonstruován jeho
základový stupeň. Lípy nad
křížem prořezal Petr Hromádko.

ŘÍJEN 2020
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Peníze nejsou všechno, a tak
na závěr ještě výzva: K dokončení křížku potřebujeme vědět, jak
vypadala původní hlavice jeho
sloupku. Nemáte proto někdo
starou fotografii, na které je její
podoba patrná? Jinak si ji budeme muset “vymyslet“. Kdo nám
fotografii poskytne - stačí digitálně (na e-mail: sonow@seznam.
cz), získá od nás knihu Harryho
Palme o Starém hřbitově!
Za spolek SONOW
Radim Vácha
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Novoborská truhlářská dílna
a interiérové studio PROVOZ 13
Provoz 13 sídlí ve Wolkerově
ulici 386 a nabízí výrobu nábytku jak z nových materiálů, tak
i ze zdánlivě starých nepoužívaných kusů. Kromě toho také
renovuje starý nábytek a díky vedoucí provozu, designérce Lence

Srbkové, navrhuje a kompletně
realizuje interiéry domů, bytů či
kanceláří. V neposlední řadě Provoz 13 poskytuje lidem v tíživé
životní situaci také nábytkovou
banku. Provoz 13 má za jeden
rok existence ve svém portfoliu

kompletní návrh a realizaci interiéru firemní kanceláře, dětského
pokoje, mnoho renovovaného
nábytku i originální designové
kusy pro kohokoli. Nejaktuálnější
předanou zakázkou je kompletní
realizace terapeutické místnosti

pro děti ve Středisku výchovné
péče ve Frýdlantu v Čechách.
Provoz 13, který je zřízen
v prostorách bývalého prestižního 13. provozu novoborského
Crystalexu, kde sídlila ruční
výroba a rodily se ty nejkrásnější
kousky skla, je právě stěžejní
částí sociálního podniku Dáme
věcem další šanci!, který realizuje Farní charita Česká Lípa
díky finančním prostředkům
Evropské unie. Název Provoz 13
navazuje na odkaz kdysi slavné
dílny a na genia loci tohoto
místa.
Kompletní informace s bohatou fotogalerií naleznete na
www.provoz13.cz.
11. 9. 2020
Mgr. Jiří Gottlieber
Mediální koordinátor
Farní charita Česká Lípa
Spolehlivá veřejně prospěšná
organizace
487 829 871, 728 782 024
Dubická 992, Česká Lípa
www.fchcl.cz | info@fchcl.cz

Zajímavý projekt JEDU S DOBOU láká
řidiče-seniory na polygon. A NAVÍC ZDARMA!
Víte, jak správně provést
vyhýbací manévr nebo jak
se vypořádat s přetáčivým
a nedotáčivým smykem? Pokud
patříte mezi aktivní řidiče nad
65 let, můžete si to vyzkoušet
na nejbližším polygonu v rámci
projektu Jedu s dobou. Ten
díky svým organizátorům,
jimiž jsou Autoklub ČR a Česká
kancelář pojistitelů, přináší
zdokonalovací kurzy řízení pro
řidiče-seniory zcela zdarma.
Jak takový řidičský trénink probíhá? Šestihodinový
program zahrnuje teoretickou
část, ve které se řidiči seznamují s novinkami v legislativě
a zásadami bezpečné jízdy.
Navazující praktická část na
polygonu umožňuje řidičům
vyzkoušet si zvládnutí krizových momentů a poznat choSTRANA 8

vání vozidla v mezní situaci.
Senioři tak vypilují správnou
techniku zvládnutí smyku, vyhýbacího manévru či krizového
brzdění – navíc v různých rychlostech a na různých površích.
Součástí kurzu je také nácvik
první pomoci pod vedením
zdravotníků.
O užitečnosti projektu
svědčí ohlasy samotných
řidičů. Jak vyplývá z dotazníků
vyplňovaných na konci kurzu,
takové školení by dalšímu
řidiči doporučili absolutně
všichni zúčastnění. „Spokojenost a přibývající pozitivní
ohlasy účastníků svědčí o tom,
že projekt je užitečný a trefili
jsme se jím přesně do poptávky řidičů-seniorů. Byl o něj
velký zájem. Všem, na které se
loni nedostalo, mohu s radostí

oznámit, že letos bude ještě
o 16 kurzů více než v předchozím ročníku,“ uvedl Jan
Šťovíček, prezident Autoklubu
ČR a předseda Asociace center
pro zdokonalovací výcvik řidičů
AČR. V průběhu roku 2020 se
tak v osmi centrech bezpečné
jízdy, které jsou rozmístěny po
celé České republice, uskuteční
celkem 144 kurzů.
Z projektu Jedu s dobou
jsou nadšeni i jeho patroni.
„Je to opravdu skvělé. Můžete
si otestovat, jak váš vůz
zvládat v krizových situacích.
Pak člověk není překvapený
na silnici,“ konstatoval po
vlastní zkušenosti na polygonu
u Příbrami herec Pavel Nový.
„Za svoji závodní kariéru jsem
za volantem prožil spoustu
horkých momentů, ze kterých

www.kamenicky-senov.cz

ZNOVU KŘIŽOVATKA KOMUNIKACÍ

I/13 A 547 na Práchni
V roce 2007 město Kamenický Šenov dokončilo stavbu
chodníku podél silnice I/13
v místní části Prácheň a v horním Šenově. Dokončený chodník měl dvě následující hrubé
závady.
1. hrubá závada
Chodník byl ukončen před křižovatkou silnice I/13 a silnice
do středu města. Chodci museli
v tomto místě procházet buď
příkopem, nebo přímo křižovatkou a riskovat střetnutí
s motorovým vozidlem. Město
po sedmi letech tuto hrubou
závadu odstranilo. Zároveň
v tomto místě osadilo pamětní
desku, na které se pochlubilo,
že zvýšilo bezpečnost občanů.
2. hrubá závada
Křižovatka silnice I/13 a komunikace 547 byla při stavbě
chodníku silně poškozena.
Šířka výjezdu se zúžila a napříč

jsem si vždycky snažil vzít
ponaučení,“ doplnil druhý
patron, legendární dakarský
závodník Karel Loprais. „Vyzkoušet si reakce vozidla na
polygonu je jeden z nejlepších
tréninků pro bezpečnou jízdu
v silničním provozu. Neznám
lepší recept!“
Bezplatné zdokonalovací
kurzy řízení pro řidiče-seniory
Jedu s dobou jsou nejen skvělým způsobem, jak zlepšit své
řidičské schopnosti, ale navíc
jsou zcela bez rizika – nikomu
z účastníků nehrozí, že by byl
kritizován nebo snad „přišel
o papíry“. „To skutečně ne.
Naší zásadou je individuální
lidský přístup. Na věk se prostě nehledí! Naopak, ceníme
si zkušeností,“ uzavírá Libor
Budina, koordinátor projektu.

uvedené křižovatky, která by
v jiných městech trvala jeden,
maximálně dva dny, je pro město Kamenický Šenov nepřekonatelným problémem. Občané,
bydlící kolem komunikace 547
a jejich potomci musí doufat,

Ing. Josef Brázda

Měli by Šenováci jet

zazpívat S PÍSNIČKAMI

PRO (ZA) KRAJANY?
Ve Švýcarsku žije kolem
30000 krajanů – Čechů a Slováků, kteří se tam v poválečných
letech a v čase po roce 68
odstěhovali za prací. A žijí tam.
Otík z Kamenického Šenova,
který jim tam na jejich oslavách od r. 1982 do 1990 hrával

Přihlášení do kurzu je dostupné na adrese: http://www.
jedusdobou.cz/terminy-a-rezervace/.
ŘÍJEN 2020

křižovatkou se zhotovil chodník, který je na pravé straně
výjezdu ještě zvýšen. Zhoršení
stavu křižovatky způsobuje problémy všem řidičům jedoucím
po komunikaci 547, včetně
popelářských vozů, sanitek,
dovozu jídel a v zimě i sněžných pluhů. Město Kamenický
Šenov poškodilo nejen uvedenou křižovatku, ale i původní
asfaltový povrch komunikace
547 a to při budování vodovodu, plynofikaci a výměně
stožárů veřejného osvětlení.
Město spoléhá na to, že nejhůře poškozené části komunikace
si občané opraví svépomocí.
Křižovatky obdobných komunikací 552, 558 a 554 jsou dobře
upravené a osazené dopravním
značením. Na komunikaci 547
se zapomnělo. Možná je to tím,
že komunikace 547 je z uvedených komunikací nejdále od
Městského úřadu a oko radních
na ni nedohlédne. Úprava

že se uvedená křižovatka upraví a doplní dopravním značením alespoň v tomto století.
Přesto jsme optimisty a věříme,
že se současné vedení města
začne zabývat i problémy bývalé samostatné obce Prácheň,
nyní místní části Kamenického
Šenova.
K tomuto článku přikládám
Znázornění a výpis vedlejších
komunikací a Znázornění komunikací I/13 a 547.

ŘÍJEN 2020
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na akordeon, piano a kytaru
a ví, jak to tam „chodí“, teď
zkouší generálku, plánuje s jeho
souborem z českých lidovek
„udělat“ CD a zahrát si pro lidi
na pozvání. Těch písniček je
spousta.
Ota Vejskal
STRANA 9

Program Rodiny v centru na měsíc říjen a pozvánka na desetidílný kurz Vracím se na trh práce. Je možno navštívit
jen jednotlivé lekce. Kurz je bezplatný a je určený lidem bez práce a těm, kteří uvažují o změně profese.
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PÝCHA PŘEDCHÁZÍ PÁD
Tato biblická moudrost
dávno přešla do obecného
povědomí a pochybuji, že existuje člověk, který by ji neznal.
Méně známá je však druhá
část tohoto biblického verše
z knihy Přísloví, kde celý verš
zní takto: „Pýcha předchází
pád, domýšlivost klopýtnutí.“ Jak to tak bohužel bývá
s moudrými výroky, přestože
je kdekdo zná, málokdo se jimi
řídí. A tento není výjimkou.
Proto zde zmíním jiné
místo z Písma a to z Nového
zákona. Zde se Ježíš v podobenství obrací k těm, kteří
spoléhají na sebe (že jsou
dobří, spravedliví) a ostatními
pohrdají – a popisuje situaci,
která se týká farizeje a celníka.
Nebudu zabíhat do vysvětlování starověkých reálií, proto jen
zmíním, že farizeus je vzorem
ctěného a váženého člověka a celník naopak vzorem
člověka, kterým každý pohrdá.
V našem nenáboženském
a sekulárním prostředí bychom mohli nalézt ekvivalent
například ve dvojicích lékař
vs. tunelář, vysokoškolský
učitel vs. přímý prodejce (tzv.
šmejd), vědec vs. lichvář, zdravotní sestra vs. prostitutka…
Pointa zmíněného Ježíšova
vyprávění je, že zatímco ten
první sám sebe vidí jako toho
„dobrého“ a ten druhý sebe
vidí jako toho „špatného“ (což
i odpovídá obecnému mínění
společnosti), skutečnost je
přesně opačná (Bůh je vidí
úplně jinak, než jací se zdají
sami sobě i druhým). Jak je
to možné? Napoví nám závěr
tohoto podobenství, kde tu
situaci komentuje sám Ježíš:
„Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se
však pokořuje, bude povýšen.“
Farizeus i celník v Ježíšově
podobenství totiž stojí před
Bohem a zatím co farizeus
si zakládá na tom, jaký je
dobrý, srovnává se s celníkem
a připadá si samozřejmě lepší,
onen celník s pokorou přiznává Bohu, že je špatný. A tak
vidíme, že pýcha a povyšování
se nad druhé („jsem lepší,
chytřejší, pracovitější, praktičtější, zkušenější, vzdělanější,
STRANA 12

schopnější, zámožnější…“)
znehodnotí před Bohem vše,
co se zdá dobré u farizeje
(lékaře, vysokoškolského učitele, vědce, zdravotní sestry…
a mne samotného), a naopak
pokora překryje vše špatné, co
bychom nalezli na celníkovi
(tunelářovi, „šmejdovi“, lichváři, prostitutce…). Každý člověk,
který si zakládá na tom, kým
je, jakým je, jak se vypracoval, kam se dopracoval, co
dokázal, kolik vydělal a kolik
toho udělal, je před Bohem
jako nějaký špinavý, páchnoucí, hloupý a sprostý vandrák,
který si ve své samolibosti nevidí na špičku nosu a připadá
si úžasný, zatímco je trapný,
ubohý a odporný. Nebo takový člověk připomíná vyžilou,
nevábnou a vulgární prostitutku, která se považuje za obdivovanou a líbeznou pannu.
A naopak – i člověk, kterého si
moc lidí neváží, který si může
připadat jako nýmand a lůzr,
takovým před Bohem není,
pokud je pokorný, na nic si
nehraje a je si vědomý vlastní
nedostatečnosti.

Je zjevné, že nejde o to,
jestli je člověk lékař, profesor,
vědec nebo farizej, ale o to,
zda je pyšný nebo pokorný.
Zda se povyšuje nebo se
pokořuje, zda se s druhými
s uspokojením srovnává, nebo
řeší jen sám sebe a druhé nesnižuje. Proto nepřekvapí, že
jedna naše křesťanská evangelikální církev (denominace)
je proslulá tím, že na bohoslužbách se schází pohromadě tolik lékařů, právníků,
doktorů, docentů a profesorů,
jako snad nikde jinde. Protože
člověk může být úspěšný podle lidských měřítek a zároveň
být pokorný a vědět, že jeho

úspěch je nejen dar, ale před
Bohem dokonce jen „špinavý
a vetchý šat“.
Na závěr zmíním ještě
jedno biblické přísloví: „Když
přijde domýšlivost, přijde
hanba, s pokornými je však
moudrost.“ Pyšný a domýšlivý
člověk totiž dříve nebo později narazí, nejpozději v „ráji“
všech pyšných – totiž v pekle.

Stanislav Lorenc,
duchovní Křesťanského
společenství
K. Šenov

PODĚKOVÁNÍ ZA SVATEBNÍ OBŘAD
Chtěli bychom poděkovat paní Ireně Koutecké
a Petru Davidovi za velmi hezký obřad.
Manželé Kühnovi

Dušičky na Starém hřbitově

2. LISTOPADU OD 17:00
Občanský spolek SONOW Vás
zve už po 15 v pondělí 2. listopadu od 17 hodin na Starý hřbitov, abychom si na něm společně připomněli jeho “zesnulé bez

pozůstalých“ a užili si tu pravou
dušičkovou atmosféru. Nabídneme Vám, jako pokaždé, i drobné
pohoštění a o „dušičkovém počasí“ tolik žádaný teplý čaj. Uvi-

díte, jak se nám letos povedlo
(nebo nepovedlo?) skrze restaurátorku Evu Míčkovou opravit
další – Krommerův náhrobek ze
Starého hřbitova, ale také si na
něm přijďte posedět na nových
dubových lavičkách. Krásným
detailem je nově osazená replika
litinového kříže, který je doložen
na historických fotografiích, ale
dneška se nedočkal. Před kostelem bude také od Posvícení
nově opravený Nepomucký, kterého pod vedením Evy Míčkové
a Jana Kracíka restaurovala
studentka Akademie výtvarných
umění Bára Kahudová.
Na shledanou se těší členové
spolku SONOW

www.kamenicky-senov.cz
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY

VE ČTVRTEK 22. ŘÍJNA od 17.00 hodin
SE BUDE v přednáškovém sále KONAT BESEDA
SE SPISOVATELEM VLASTIMILEM VONDRUŠKOU!
Historická literatura vážně i nevážně
Vyprávění spisovatele Vlastimila Vondrušky o tom, co vlastně víme o životě středověkých lidí, co nám prameny mohou říci
a co se už zjistit nedá a proč jsou učebnice
dějepisu nuda. Vlastimil Vondruška na příkladech z historických románů rozebírá některé zažité omyly, zavede posluchače rov-

něž do zákulisí literární tvorby. Posluchače
určitě pobaví zážitky, které má s různými
čtenáři, ale také ze spolupráce s filmem. Hledání vlastních kořenů není vždycky snadné
a zvláště dnes má svůj nezastupitelný smysl.
I o tom bude řeč.
Srdečně zveme!

TÝDEN KNIHOVEN
Nepřehlédněte! Každoroční akce, kdy se v knihovně v týdnu od 5. do 11. října můžete bezplatně registrovat jako čtenáři naší knihovny. Čtenářům „nepořádníkům“
se v tomto týdnu při vracení knih odpouští pokuty.

VE STŘEDU 7. ŘÍJNA OD 17.00 HODIN nás čeká
zajímavé VYPRÁVĚNÍ CESTOVATELE TOMÁŠE ŠULCE
Téma: O cestování na Reunion, přechodu ostrova od východu na západ, koupání v Indickém oceáně, místním jídle, o výstupu na nejvyšší vrchol ostrova, kde bývá sníh. O radostech
a strastech cestování v době zákazů kvůli covid-19.

NOVÉ KNIHY
Naučná literatura
Komunistické lágry – průvodce
Holeček M. – Hrdinové zámořských objevů
Výtvarné umění a lidová kultura
Kovařík P. – Naše studánky
T. Vondrovic – Dědictví mariánských legend
a pohádek
Cílek R. – Deset podob zla
Dvořák A. – Hlavou státu z Boží milosti
Novák J. - Kundera
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Po oba měsíce, říjen a listopad, si budete
moci prohlédnout výstavu krásných starých
porcelánových cukřenek, laskavě zapůjčených ze soukromé sbírky paní Mileny
Kramářové.

Beletrie světová
Gluchovskij D. – Metro 2035
Lapeňa S. – Jeden z nás
Caplin J. – Pláže v Chorvatsku
Fields H. – Dokonalé ticho
Spain J. – S našim požehnáním
Thomson H. – Rumový deník
Lee Yong – Krkavčí lest
Ardone V. – Vlak pro děti
Beletrie česká
Váňová M. – Sestra a sastřička
Pospíšilová J. - …a naposledy konvalinky
Vondruška V. – Pomsta bílého jednorožce
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Šachový kroužek
při Městské knihovně
Opět v letošním školním roce nabírá nové
členy. Šachový kroužek je určen pro začátečníky i pokročilé malé i větší hráče.
Scházíme se každé pondělí od 15.30
– 17.00 hod. Hodiny výuky lze upravit dle
potřeb dětí a školního režimu.
Hráči se pak postupně předávají do Nového Boru, kde hrají žákovské turnaje v rámci
Libereckého okresu, nebo Libereckého kraje.
Trenérem je pan Josef Řeháček. Šachovnice i šachy jsou zde k dispozici.

Jindra J. – Případ šíleného tambora
Mazáč A. – Nezbytná opatření
Soukupová P. – V bílém plášti
Dětská literatura
Alderson L. – Nejlepší maminka
Anderson L. – Amálie Zubatá
Gecvková I. – Liška Šiška u doktora
Jakešová L. – Pohádky z lesa
Lebeda J. – Medovníček
Olivieri J. – Všudybyl Avery
Reviláková N. – Deník Dory Grayové
Szillat A. – Frajer Ferda
Webb H. – Magická zvířata
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ŠKOLSTVÍ

ŠKOLSTVÍ / Z NAŠÍ HISTORIE

LITERÁRNÍ TVORBA

ANNE: CIGARETY ZE SÁMOŠKY – pokračování

našich studentů

II. kapitola

KATEŘINA S.: ÚKOL SMRTI – pokračování
III. kapitola
Jestě jsem zapomněla na
něco moc důležitého. Hned po
pádu letadla jsem si na tři roky
od všeho dala volno. Prvního
půl roku jsem byla v domě rodičů a přemýšlela, co s tím obřím
domem mám dělat. Celý jsem
ho několikrát předělala, ale stejně bych tam nezvládla žít, tak
jsem ho prodala přes realitku.
Nechala jsem si pro sebe jenom
chatu v Polsku, nebudu říkat,
kde přesně. Nechci nějakou
neočekávanou návštěvu.
V mém bytě jsem sbalila potřebné věci a odjela do Polska,
nebojte, v té době jsem ještě
moje malé chlupáče neměla.
První den jsem nic nedělala, ale
ten další jsem prohledala celou
chatu a zjistila jsem, že můj otec
nám neřekl o celé své minulosti.
Našla jsem fotky, na kterých
měl na sobě nějaký zvláštní
oblek, byli tam další tři kluci ve
stejném obleku a uprostřed postarší muž. Na druhé straně bylo
napsáno nějaké jméno. Bylo to
rozpité, takže to nešlo přečíst.
Naštěstí bylo fotek víc a na
každé bylo něco napsáno. Něco
se dalo přečíst, něco bohužel
ne. Na jednom byla zeměpisná
souřadnice 8 stupňů, 52 minut,
45 sekund j. š., 77 stupňů, 39
minut, 13 sekund z. d. Hned
jsem si souřadnici na telefonu
našla a zjistila, že je to hora
Alpamayo v Peru. Rozhodla jsem
se tam vyrazit. Odjela jsem na
letiště, sehnala všechny potřebné letenky na cestu tam. Třikrát
jsem přestupovala a trvalo to
pěkných pár hodin, ale nakonec
jsem se do Peru dostala. První
dva dny jsem strávila na hotelu,
protože mě trochu odrovnala
změna časového pásma.
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Po těch dvou dnech jsem
vyrazila na onu horu s průvodcem. Dovedl mě, kam až mohl,
ale pak odešel a já tam zůstala
sama. Postavila jsem si stan
a šla si odpočinout. Když jsem
se probudila, už jsem nebyla
ve stanu, byla jsem v nějakém
pokoji. Chvíli jsem si myslela,
že se mi to všechno jenom zdálo, ale ve dveřích se najednou
zjevil nějaký muž. Poznala jsem
ho, je to ten starší muž z fotky
a vypadá pořád stejně. Řekl, že
mě očekával, a zase někam šel.
Moc jsem to nechápala, ale šla
jsem za ním. Vysvětlil mi, že
zde mého otce cvičil ve všech
známých i neznámých uměních
boje. A řekl, že teď jsem na řadě
já. Naučí mě všechno, co umí,
a pomůže mi i ovládnout mé
city, duši a hlavně bolest. Hned
v ten den jsme už začali. Byla
to opravdu dřina, několikrát
jsem dostala ránu, po celém
těle mám modřiny a krvavé
ranky. Každý večer jsme meditovali u jedné malé tůňky, kde
nebylo nic krom čisté nezničené přírody.
Takhle to pokračovalo skoro
dva roky, než mi řekl, že jsem
připravená. Večer onoho dne
jsem na sobě měla stejnou uniformu jako můj otec na fotce.
Uvnitř chrámu jsem seděla
naproti němu, mezi námi byl jenom menší oheň a přede mnou
pohár s červenou tekutinou.
Řekl, že až budu připravena,
že ho mám vypít, tak jsem tak
učinila. Trochu se mi zamotala
hlava a pak jsem najednou byla
na nějakém mně neznámém
místě. Zahlédla jsem tam pár
lidí, a když jsem se přiblížila,
zjistila jsem, že jeden z nich je
můj otec. Zbytek jsem neznala. Začali mého otce mlátit

a chtěli, aby jim něco řekl, když
to neudělá, tak ho zabijí. Podal
jim nějaký papír a zřejmě jim to
stačilo, protože dostal poslední
ránu a odešli. Najednou se tam
objevil učitel, který trénoval
jeho a teď trénuje mě. Vzal ho
sem a naučil ho všechno, co
uměl. Pak tam byl najednou veliký skok do budoucnosti, kde
byl můj táta ve svém obleku,
který zde získal a zachraňoval
nějaké lidi z hořící budovy.
Byla jsem překvapená, protože
o tom nikdy nemluvil. A najednou jsem přišla k sobě.
Bylo mi vysvětleno, že jsem
teď vytrénovaná k tomu, abych
zachraňovala lidi, když to bude
potřeba. Jako superhrdina, ale
bez nadpřirozených schopností,
tedy krom toho, že dokážu odhalit lháře a číst myšlenky, což
nechápu, jak je možné, ale naučil mě to. A mojí největší zbraní
je moje tělo. Rozloučila jsem
se a vrátila se domů. Pomáhala
jsem lidem, jak jen to šlo, a pak
se vrátila i do práce.

IV. kapitola
Přeskočíme trochu dopředu
k něčemu zajímavějšímu. Další
den v práci jsem dostala úkol.
Musím zjistit všechno, co jen
půjde o Bettany, aby ji mohli
zavřít. Bude to pro mě těžké,
přece jenom je to moje sestra.
Ale je to moje práce a moje
povinnost.
Začala jsem v mém obleku
hatit všechny plány mé sestře.
Začal jí upadat byznys a dost
možná začínala něco tušit.
V den její nepovedené předávky
drog jsem ji sledovala, chtěla
jsem vědět, kde žije a kde skla-
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duje všechny ty drogy a zbraně. Nevnímala jsem, kudy jdu,
soustředila jsem se jen na ní.
Když vjížděla do brány, došlo
mi to. Dům rodičů koupil ten
její přítel a teď tam žije ona už
bez něj. Proč tohle dělá, jako
by mi už dost neublížila. Dala
jsem Erice hlášení o tom všem.
Řekla mi, že se mám zkusit
s mou sestrou spojit a hrát na
ni, že jsem na její straně. Jela
jsem k bráně a zazvonila na
zvonek. Nějaký mužský hlas
se zeptal, kdo jsem. Po mé
odpovědi se otevřela vrata.
Vjela jsem dovnitř, vystoupila
a šla ke dveřím, kde už na mě
Bettany čekala. Nic neříkala,
ale vím, na co myslela. Nevěděla, proč tam jsem a co chci,
a čekala, co jí řeknu. Omluvila
jsem se za tu scénu a řekla, že
s ní chci trávit čas a jsem ráda,
že žije. Objala mě a souhlasila.
Nepodezřívala mě z ničeho, ani
ve snu jí nenapadlo, že já hatila
všechny ty zločiny.
Obeznámila mě se zmizením jejího přítele, že měl být
prý zabit při přestřelce, kde
se objevil nějaký gang, který
ho nesnášel, když kontroloval
zboží vykládané z náklaďáku.
Všichni ostatní se rozprchli.
Jeden z jeho mužů jí to přijel
říct a tehdy v tu noc přebrala
jeho obchodování. Nikdo ji
moc nebral, tak dělala spousty
změn a začínala obchodovat
i s dalšími lidmi. Rozjela to
ještě do větších měřítek. Řekla
mi, že ji teď čeká velký obchod
se zbraněmi s Rusy. Prý se jí
akorát pomoc hodí, protože se
to nesmí pokazit jako všechno
za poslední dobu. Jinak by to
všechno skončilo. A skončila
by mrtvá, nebo za mřížemi na
doživotí za to všechno.
ŘÍJEN 2020

Arne otevřel svou skřínku
a vytáhl svou učebnici dějepisu.
První hodina byla vždy nejhorší, pak už býval míň otrávený
z toho, že musí být mezi tolika
lidmi. Seděl v rohu na konci
třídy, a jako každý rok před ním
seděla Eiko, dívka z japonské rodiny, která podle všech v prváku
trpěla anorexií. Stejně jako Arne
měla svou samolepku, škatulkovaná do skupiny, do které vlastně nepatřila. Její nemoc začala
na nevinném protestu za nedostatek jídla v některých částech
světa. Když někteří lidé nemají
denně co jíst, přišlo jí nefér, že
u nich doma se jím plýtvá. A tak
začala držet hladovku. Nejdřív
jen nesnídala, pak vyřadila
i večeře a nakonec se její obědy
postupně měnili v čím dál
menší porce. Během půl roku
ztratila necelých deset kilo.
Ve třídě jí pak vzniklo několik
nehezkých přezdívek, a i když
z ní dnes byla opět překrásná
dívka, jediný kdo jí oslovoval
jejím jménem, byl Arne. Proto si
k němu každý rok sedala.
Arne si toho sice všiml, ale
nepřikládal tomu velký význam.
Pátou hodinu měl matiku. Ta
mu sice šla, ale připadala mu
nezajímavá, oproti fyzice podle
něj neměla takové uplatnění
v běžném životě. A tak povětšinou nedával pozor a radši si

vytáhl skicák. Jeho učitel věděl,
že ho téměř nikdy neposlouchá,
ale známky měl dobré a na
rozdíl od svých spolužáků nevyrušoval při hodině, a tak ho při
tom klidně nechal. Každodenní
hodina matematiky se pro
něj tak stávala spíše hodinou
výtvarky.
Sedmou hodinu už počítal
minuty. Jako by se hodiny
téměř zastavili tím, jak na ně
ustavičně hleděl. Biologie byla
odjakživa jeho nejmíň oblíbený předmět. Možná to bylo
tím pomalým a uspávajícím
výkladem, anebo to prostě jen
byl předmět, který ho neměl
čím zaujmout. Nejspíš tomu
napomohlo i to, že ho dnes
měl poslední hodinu. Nervózně
ťukal propiskou o stůl a kousal se do spodního rtu. Kde je
tomuhle konec. Zbytečný stres
nezastavitelně se opakující
každý týden. A on s tím nemohl
nic dělat. Musí na tu pitomou
biologii chodit ještě další rok,
anebo dokud mu z ní nehrábne.
„Arne! Mohl bys s tím prosím
přestat?“ Celá třída se teď dívala jeho směrem. Skvěle. „Pardon.“ řekl a dál si hleděl svého.
Ještě dvacet tři minut. Sakra,
už to takhle dlouho nevydrží.
Domů šel pomalu a přemítal
si v hlavě celý den. Další den,
který nestál za nic. Den, který
byl zatím úplně zbytečný a stejně tak bude i pokračovat nej-

spíš. Přijde domů, odhodí boty
do kouta, dá si sprchu, převlíkne
se a za hlasité hudby se opět
zhulí u sebe v pokoji. Večer se
došourá k večeři a pak si udělá
domácí úkoly, než si půjde lehnout, aby mohl druhý den znovu
vstát do školy. Tam přetrpí celý
den, to vše aby se nakonec ocitl
opět v této uličce a přemýšlel
přesně o tom samém co teď.
Jaký má tohle smysl? Má to
vůbec nějaký smysl?
Večeře byla opět v osm. Stejná jako předešlý den. Jeho rodiče měli dokonce na tváři ten
stejný výraz. Vlastně to jediné,
co se změnilo od včerejška, byly
uvadlé květiny ve váze. Pohled
na ně ho tak rozčiloval, že je po
chvilce šel sám vyhodit. Když
se pak vrátil ke stolu, zeptala se
ho matka, jestli se něco děje?
„ Vypadáš rozrušeně.“ dodala,
když neodpovídal. „ Už nemám
hlad.“ řekl a odešel.
Když za sebou pak zavřel
dveře svého pokoje, svalil se na
zem, a chvilku nehybně hleděl
do stropu. „Kam tohle všechno
sakra vede?“ Vlastně absolutně
nikam. S největší pravděpodobností tu takhle bude ležet i zítra
a pokládat si tuhle otázku.
Nejspíš jen potřeboval nějakou
změnu, aby vypadl z té otřepané rutiny, která ho poslední
dobou dráždila čím dál tím víc.
Už jen tři týdny do prázdnin.
Jen pitomý tři týdny, aby se ale-

spoň něco změnilo. Ale prázdniny pominou, on nastoupí do
čtvrťáku. Zase bude týden co
týden chodit stále do té stejné
školy se stejnými lidmi, ve stejnou dobu, tou stejnou cestou.
Pak sice půjde na vysokou, ale
kolik času uplyne, než se z toho
stane další stresující a donekonečna se opakující cyklus.
A po vysoké? Jakou šanci má,
že neskončí v nějakém zaměstnání, které mu bude připadat
ještě víc monotónní než škola?
A o co hůř že to nebude jen na
pár let jako škola, ale na celý
život. Jaká je vlastně šance, že
nebude takhle otrávený celý
svůj život? Moc možností není.
A jak je možné, že ostatním
lidem rutiny tolik nevadí? Lidstvo vytvořilo společnost, která
vyžaduje od každého nějaký
řád, nějakou pravidelnost v chování jedinců. Ať už je to školní
docházka, zaměstnání, pravidelná návštěva zubaře nebo
každotýdenní kroužek malby,
vždy je v tom nějaký systém.
A pokud vám tenhle systém nevyhovuje, vadí vám plnění prací
do určitých termínů, neustálé
kontrolování hodinek či věčně
zaplněný diář, pravidelnost
a stálost ve všem co děláte, pak
se nezačleníte, společnost tohle
nepřijme. Protože o tom dnes
život je, o neustálém honění
se za něčím, dokud naposledy
nevydechnete.

LIDOVÁ PRANOSTIKA NA CELÝ ROK
Začíná ubývat teploty. Listí stromů opadává. Zbytky přelétavého ptactva se stěhují na jih. Naposledy se sežíná trávník, sklízí se zbytky úrod. Krátí se den. Noční mrazíky jsou již předzvěstí blížící se zimy.
Průpovědi v jednotlivých měsících: říjen
Říjen, nové víno pijem. Den Marie Orodovnice, první mrazíky. Třetího října bouře a louže, třicátého
sníh a rampouchy. Svatý František zahání lidi do chýšek. Na svatého Placida, slunce ohně nevydá.
Říjen, hrozen shozen. Na svatého Marka, kdo má chleba, ať kouše jabka.
O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě. Říjen nemá v oblibě ani kola, ani saně. Po teplém září, zle se
říjen tváří. Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplá kamna. Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše.
Říjnové sluneční paprsky sypou cukr do vína. Když Vendelín slzy roní, každou práci zajíc honí. Svatá
Uršula perličky rozsula, ráno vstala, posbírala, ani jednu nenechala. Svatá Kordula větry pohnula.
Drahomíra Liptáková
Z archívu pana Karla Hrůzka
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KULTURA A SPOLEČNOST

MÍSTEČKA, KTERÁ POHLADÍ

POHÁDKOVÝ LES S VÍLOU VODNĚNKOU, aneb Voda kam se podíváš
Již několik let se snažíme
o společnou akci s vedlejší obcí
Prysk a letos jsme to konečně
dotáhli do zdárného konce.
Přemýšleli jsme, o jakou akci by
se mohlo jednat a nakonec nám
jako nejvhodnější přišel tradiční
preškavský Pohádkový les, kde
se snadno hledá propojující trasa Šenova s Pryskem. Navíc akce
pro děti jsou vždy nejvděčnější.
Jako téma jsme si zvolili
vodu, protože v Šenově i v Prysku jsou krásné areály okolo
místních koupališt, které hezky
spojuje Meixnerova pohybová
stezka, na které se letos nově
nachází i nový rybník tzv. Kittlovo oko s pěknou pláží. Děti
na této trase hledaly kapičky
vody pro vílu Vodněnku, kterou

trápilo sucho. S kapičkami vody
nám pomohla společnost Preciosa Lustry, která věnovala přes
šest tisíc velkých čirých korálků
a několik desítek metrů drátu
pro navlíkání.
Začátek byl na šenovském
koupališti, kde bylo pro děti přichystáno i malování na obličej
či tetovací salon a stanoviště tu
měli i šenovští dobrovolní hasiči.
Úkoly na trase byly vskutku
netradiční - děti hrály skořápky
s vodníkem, u čarodějnic hledaly
kapičky ve slizu, u žabek chytaly
rybky, kreslily křídou či posilovaly s činkami, u pirátů vyvěsily
vlajku, u hejkalů doplňovaly
tajenku či lovily perníkové kapříky od paní Hauerové. Zhruba
v polovině cesty u Kittlova oka

si děti mohly složit lodičku
z papíru a vypustit ji na hladinu
či vyrobit vodnický klobouček
v dílničkách preškavské školy.
V cíli, na koupališti v Prysku, pak
na děti čekala zasloužená odměna u víly Vodněnky. Odměnou
jim byla i bublinková dílna či
malování na trička – škoda jen,
že té vody toto odpoledne bylo
přeci jen trochu moc i na vílu
Vodněnku – jakoby se protrhla
nebesa a lilo a lilo. Velké poděkování tak patří všem organizátorům i pohádkovým bytostem,
které tu byly pro děti i v tomto
hrozném počasí, ale především
všem statečným rodičům a ještě
statečnějším téměř dvěma stům
dětem, které natáhly holinky
a pláštěnky a vyrazily zachránit
vílu Vodněnku. Akce to i byla,
řekla bych nezapomenutelná

a věřím, že si najde své stálé
místo v kulturním kalendáři
obou obcí.
Klára Machová,
Fotografie: Jan Katzer

CHŘIBSKÁ PŘEHRADA
Jestlipak víte, že nad nedalekou Horní Chřibskou máme
jednu ze tří přehradních nádrží
Lužických hor? A právě tu největší. Tak se tam nyní vydáme.
Je to moc pěkný výlet tak na
půl dne. Směr přes Kamenici na
Křížový Buk. Na hlavní silnici
pak nalevo zahneme malou
silničkou na obec Krásné Pole.
Projedeme tuto krásnou vesnici
a jsme v Horní Chřibské.
Zde musíme rozhodně zastavit před nejstarší sklářskou hutí
v Evropě. Stojí tu již od roku
1414! Pod vedením huťmistrů
z rodu Friedrichů produkovala
sklárna především nazelenalé
„lesní“ sklo zdobené hutními
nálepy. Později tento rod sklárnu

poloviny 17. století se zde tavilo
čiré křídové sklo pro vývoz do
ciziny. Zušlechťováno bylo zcela
novými dekoračními technikami
s použitím rytí, broušení a pestrých emailů. Huť byla v provozu
téměř stále až do roku 2007.
Mnohé výrobky z této huťě se
nalézají ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze,
Muzea skla v Novém Boru a také
v našem Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově.
Huť v Horní Chřibské měla
téměř jistě své předchůdce
v okolních lesích. Středověké
lesní hutě se kvůli velké spotřebě dřeva často stěhovaly z místa
na místo. Jedno takové místo
bylo nalezeno ve 30. letech 20.

ci. Několik stanovišť starých hutí
bylo v nedávné době nalezeno
také v okolí Doubice.
Jedeme dál, projíždíme
okolo krásných, udržovaných,
roubených podstávkových
domů. Ve střední části obce pod
Mlýnským vrchem stojí velký pa-

objekt. V letech 1975-1977 byla
přestavěna na vodárenskou
nádrž a v současnosti je rezervoárem pitné vody pro Šluknovský
výběžek. Při rekonstrukci v 70.
letech byl zbořen starý věžový
objekt a v místě vtoku do spodních výpustí byl vybudován betonový kruhový objekt ve výšce 26
metrů a průměrem skoro
5 metrů. V letech 1992-93
proběhla rekonstrukce spodních
výpustí a bylo dosypáno těleso

Zájezd Klubu žen na zámek Sychrov v září 2020

HALLOWEEN

proslavil novými technologiemi
tvarování skla ve stylu benátských sklářů. V roce 1689 převzal sklárnu rod Kinských, kteří
sklárnu pronajali místním, velice
zdatným obchodníkům. Nejznámější byli bratři Kittlové. Od

pod rouškou tmy
Pokud to epidemiologická
situace jen trochu dovolí, rádi
bychom uspořádali před podzimními prázdninami v úterý 27.
10. tradiční halloweenské promítání, spojené se stezkou odvahy.
V kině Hvězda je pro všechny
děti od 16 hodin připraveno za
vstupné 50 Kč promítání animované komedie Křupaví mazlíčci.
Poté se přesuneme do areálu
základní školy, kde bude připraveno občerstvení a hlavně od 18
hodin očekávaná stezka odvahy.
Pokud to šenovské, skoro dušičkové počasí jen trochu dovolí,
rádi bychom stezku uspořádali
venku (i kvůli rouškám), navíc
blízkost dvou hřbitovů a kostela
k tomu přímo vybízí...Přijďte se
bát i s dětmi!!!
Klára Machová
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století při úpravách rybníka
v Horní Chřibské, další mělo
být na místě s místním názvem
Pilzwiese, jehož polohu dnes už
přesně neznáme, nebo v blízkosti nádraží Chřibská a údajně i na
Plešivci nebo sousedním Žulov-

mátkově chráněný roubený dům
č. 39 s mansardovou střechou,
postavený kolem roku 1800,
a poblíž něho jsou další dva
přízemní roubené domy s břidlicovými štíty č. p. 32 a č. p. 93
z poloviny 19. století, které jsou
chloubou celé obce a rozhodně
stojí za prohlídku.
Pak pokračujeme silničkou
vlevo. U cedule - Vodní dílo
Chřibská můžeme pohodlně
zaparkovat. Široká lesní cesta je
trochu do kopce, ale Vyhlídka
na přehradu není daleko. Ta
byla otevřena v roce 2012, stojí
v lese na levém břehu přehrady s lavičkami a podrobnou
informační tabulí, přístupná
návštěvníkům je však jen od
června do října. Na toto místečko míříme. Projdeme oploceným
chodníkem k čistému odpočívadlu. A pohled, který se na konci
cesty otevírá, stojí za celý výšlap. Nedohlédneme sice odtud
až na konec přehrady, ale vidíme
velikou třpytivou stětlemodrou
vodní plochu a velmi pečlivě
upravené okolí přehrady. Samotná hráz přehrady není přístupná
a také silnička, vedoucí údolím
kolem přehrady je trvale uzavřena i pro pěší (platí zde prioritní
ochrana vodárenského zdroje).
Přehrada postavená v letech
1912-1926 sloužila hlavně
k zachycování povodňových vod,
chvíli pak také jako rekreační

www.kamenicky-senov.cz

hráze na vzdušním svahu. Jde
tedy o sypanou zemní přímou
hráz s jílovým těsněním při návodním líci. Hráz je v patě široká
130 metrů. Přehrada je nyní
schopna zachytit i stoletou vodu.
Ze všech stran je nádrž
obklopena hustými lesy. Okolí
přehrady je turisticky velmi
atraktivní. Rozhled na přehradu
třeba z Malého Stožce nebo
z Velké Tisové pak obsáhne
celou plochu přehrady. Ale to už
pak je výlet na celý den. A i ten
doporučujeme!
Drahomíra Liptáková
Henrieta Liptáková
A zde je přehrada trochu
v číslech:
1912 – v tomto roce začíná
stavba přehrady (stavitel August Herrmann z Chřibské)
1924 – přehrada je uvedena
do provozu
1926 – skončily zde stavební práce
190 – tolik metrů je dlouhá
hráz
5,65 – tolik metrů je hráz
široká
13,78 – celková zatopená
plocha v hektarech
1,5 – tolik kilometrů nad
Horní Chřibskou nádrž leží.

STRANA 21

ŠENOVSKÝ SPORT

ŠENOVSKÝ SPORT

Letní sezóna 2020 klubu biatlonu

ZLATO PRO OLYMP FITNESS

z MČR v benchpressu!

Sezona z všeobecně známých důvodů
začala až začátkem června. Do té doby se
členové klubu připravovali individuálně dle
možností.
První regionální závody se konaly v Plzni-Liticích, byly dvoudenní a pro nás začaly
několika úspěšnými umístěními. Tři první
místa (2x Pavla Kreuzová,1x Adam Janele), 2x druhé místo (Klára Kreuzová, 2x
třetí místo Idmar Janele). Další regionální
závody byly uspořádány v Liberci-Ruprechticích. Úspěchů bylo poněkud méně, ale
nebyly zanedbatelné. První místo Kateřina
Hadravová, druhé místo Adélka Hadravová
a Dana Dvořáková, třetí místo Pavla Kreuzová. Poté se konala první kola českého poháru, jak žactva, tak i dorostu a dospělých.
Vzhledem k nastaveným podmínkám účasti
se závodu dorostu a dospělých zúčastnili

V sobotu 1. srpna 2020 proběhlo po dlouhé
pauze bez soutěží Mistrovství České republiky v benčpresu RAW (bez dresu) federace
IPF. Pár dní před závodem se organizátoři
rozhodli přesunout klání z vnitřních prostor
na otevřené prostranství v malé obci Dírná
u Tábora, což se projevilo jako velice dobrý
nápad vzhledem k tomu, že bylo nádherné
slunečné počasí a závodu se zúčastnilo kolem 140 závodníků z 38 oddílů. Vážení a rozcvičování probíhalo ve vnitřních prostorách
Restaurace na Rynku a samotný závod venku pod party stany. Celá organizace soutěže
byla ze strany pořádajícího oddílu Powerliftingschool a hlavně předsedy oddílu Milana
Špingla zcela perfektní od začátku až do konce a byla provázena ze strany všech zúčastněných skvělou atmosférou, způsobenou
zřejmě také dlouhou závodní přestávkou.
Jediným zástupcem oddílu SK OLYMP Fitness Nový Bor byl v kategorii M1 do 83 kg
Aleš Košťál. V rozcvičovně probíhalo vše
podle plánu a tak při základním pokusu Aleš
nastoupil na nahlášených 140 kg, které bez
problémů zvládl. Ve druhém pokusu si nechal naložit 145 kg a na závěrečný třetí pokus 150 kg, které oba taktéž bez problémů
vzepřel a získal zlatou medaili. Velký boj se
uskutečnil na druhém až čtvrtém místě, kde
se soutěžící vešli do rozdílu pouhých 2,5 kg.
Nakonec na druhém místě skončil se zvládnutými 135 kg pražský Jan Mlejnek a na
třetím místě taktéž se 135 kg Martin Turek
z Bohumína, který měl tu smůlu, že při pre-

Adéla a Milan Vašákovi. Více se dařilo Adéle, která ještě před střelbou vestoje byla na
třetím místě, střelba vestoje se nezadařila
a Adéla klesla do druhé desítky pořadí. Milan skončil ve třetí desítce pořadí závodu.
O poznání lépe dopadlo žactvo. Tři umístění v první desítce v nabité konkurenci (v každé kategorii startovalo cca 50 závodníků).
Na sedmém místě skončila Adélka Hadravová, na osmém místě Tereza Šachová a Idmar Janele. V červenci pokračovala sezona
regionálními závody. V Berouně se umístily
Pavla a Klára Kreuzovy, Pavla druhá, Klára
třetí. V Jáchymově byla první Tereza Šachová a Pavla Kreuzová, třetí Jáchym Ehrlich
a Klára Kreuzová. Na momentálně poslední
závody 15. 8. jsme jeli opět do Plzně. Jako
obvykle se nám dařilo. První místo Idmar
Janele, druhé místo Pavla Kreuzová, Kristýna Lukšová, Adam Janele a na třetím místě
Adéla Vašáková.
Na konci srpna čeká závodníky klubu biatlonu druhé kolo Českého poháru v Jilemnici 21. 8. – 23. 8. 2020.

zentaci navážil o 0,5 kg více než Mlejnek.
Během celé soutěže bylo k vidění mnoho
nazvedaných kilogramů, zvládnutých i nezvládnutých pokusů a 10 nových národních
rekordů. Bodově nejhodnotnější výkon a vítězství v absolutním pořadí celé soutěže
mužů si připsal Vladislav Havrlík z Příbrami
v kategorii M1 do 105 kg za výkon 210 kg,
což je taktéž nový národní rekord. O nejtěžší zvládnutou váhu činky se postaral teprve
juniorský závodník Marek Novák ze Zlína,
který při osobní váze 154 kg dokázal vze-

Jan Půlkrab
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přít 215 kg. V ženách pak v absolutním pořadí zazářila juniorská závodnice Dominika
Jansová ze Dvora Králové, která při tělesné
váze pouhých 59 kg zvládla činku o hmotnosti 86 kg. S nejtěžší činkou o váze 87,5 kg
se úspěšně poprala Lucie Šuková z Litvínova v kategorii M1 do 72 kg. Obě ženy tím
opět posunuly hodnoty národních rekordů.
Iva Drobná, předseda oddílu SK Olymp
fitness Nový Bor
STRANA 23
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Vážení čtenáři,
prázdniny utekly, až budete
tyto řádky číst, tak bude už
říjen. A jak jsem končil minulý článek, snad nebude hůř
a covid 19 nás nezasáhne tak,
abychom nemohli sportovat jak
s dětmi, tak s dospělými. Ale to
se uvidí.
V létě jsme měli již tradiční,
tentokrát letní týdenní kemp
stolního tenisu s našimi dětmi,

obdrželi trička s již tradiční
grafikou. (viz. foto.)
Kemp absolvovaly už i nově
začínající děti, původní skladba
dětí se nám hodně rozutekla
po mnohaleté spolupráci do
středních škol i mimo okres
Č. Lípa, začaly je zajímat jiné
sporty, nebo věnují dalšímu
vzdělávání větší množství času.
Zůstala nám děvčata - Lenka

Se zájmem sledujeme vývoj
okolo prodeje Klubu Odborové
organizace Lustrů, protože tam
mnoho let pravidelně trénujeme
v pondělí s dospělými i s mládeží. V případě potřeb zde hrajeme i některá mistrovská utkání.
Herna klubu pro nás byla
vždycky jistotou, stoly připraveny, zázemí dostatečné atd.
Finanance řešíme jak realizací projektů s KÚ Libereckého
kraje, tak s Národní sportovní
agenturou. V těchto projektech
spolupracujeme i v rámci celé
TJ, což se příznivě finančně
dotýká i dalších oddílů v rámci
TJ Jiskra Kamenický Šenov.
Přínosem jsou i příspěvky jednotlivých členů, dospělí 1000
korun za rok, děti na podzim
300 Kč, na jaře 500 kč.

Zásadní a dlouhodobou stálicí v pomoci stolnímu tenisu
je naše město. Zde se snažíme
alespoň drobíček vrátit v tom,
že na oddílových tričkách
máme znak města a vedle toho
i znak skvostu našeho města
a to SUPŠS . Však také design
na nich je z dílny této školy.
Všude také říkáme, že bez
podpory města bychom nemohli existovat. Samozřejmě,
že k tomu přispívá i ZŠ svých
pozitivním přístupem, prostě
mnoho věcí musí „zapadat“ do
sebe, aby potřebné fungovalo.
Máme stále jeden a tentýž cíl:
dělat sport pro děti, aby se pohybovaly, byly na sebe slušné
a k sobě ohleduplné.
Josef Klofec

Takhle se posilovalo při kempu

bylo jich 13, trénovat pomohl
už tradičně Jakub Borůvka,
v současné době hrající národní ligu v Německu. Za nás pak
A. Hanus, J. Klofec a dle možností i P. Němeček. Měli jsme
jako obvykle výborné zázemí ve
škole, pan školník, ved. kuchyně, pan řídící … Skladba obědů
domluvena tak, aby děti pokud
možno co nejvíce snědly. Jídla
výborná. O svačiny se staraly P.
Šillerová a paní Klofcová. Kemp
byl ukončen pátečním dopoledním turnajem, sladké odměny,
diplomy, odpoledne tradiční
buřtíky + něco sladkého. O to
se postarala paní Petrusová,
moc díky. Ve středu odpoledne byl výlet do Jetřichovicka, k tomu vydatná svačina
z pekárny Martin a nakonec
i zmrzlina. Všichni zúčastnění

Němečková, Natálka Petrusová
a Andrejka Šillerová. Ty také
pomáhaly těm nejmenším.
V září jsme začali trénovat
od 7. 9 s dospělými a od 9. 9.
2020 s dětmi, vždy 2x v týdnu
středa - pátek. Tradičně v tělocvičně ZŠ a dospělí v klubu
Lustrů.
Do soutěží máme přihlášena
2 družstva, z toho jedno bude
složeno z dospělých + několika
mladších, kteří po absolvování
9. třídy chodí hrát dál, druhé
družstvo bude složeno ze začátečníků. Všichni budou hrát
Okresní soutěže 1 a 2. třídy
a dobře si zahrají.
S mládeží nás čekají tradičně
bodovací turnaje v rámci Libereckého kraje, kterých je celá
řada. Dva dvoudenní budeme
pořádat i u nás.

A takhle se svačilo

Oprava!
A VELIKÁ OMLUVA

ZA POPLETENÍ JMÉNA.
V Šenovských listech číslo 7/2020 jste na stránce 22 vytiskli článek o nultém ročníku štafetového závodu „Nejrychlejší šenovská rodina“. Článek byl krásný a velmi mě potěšilo,
že se jméno mé dcerky dostalo do novin a že zároveň byla
i nejmladším účastníkem, ale ráda bych vás upozornila na
chybu, která se v článku objevila a to ve jméně. Nejmladším
účastníkem byla Pavlínka Dvořáková ročník 2019, v článku
zmíněná je má druhá dcerka, která s námi také běžela (Zuzanka Dvořáková – ročník 2015).
S pozdravem Dvořáková Pavlína,
Kamenický Šenov

Naše tradiční trička na kempu

STRANA 24

www.kamenicky-senov.cz

ŘÍJEN 2020

Letní příprava sportovců
AKADEMIE STOLNÍHO TENISU
Naši svěřenci se přes prázdniny připravovali v Novém Boru,
Hořicích a ve Sloupu v Čechách.
Rád se zastavím u soustředění ve Sloupu, které jsme
spolupořádali. Chci tímto moc
poděkovat sloupskému oddílu,
zejména pak Luďkovi Dragounovi a Jaroslavu Studničkovi.
Vytvořili pro všechny účastníky skvělé podmínky, svačiny,
obědy, pitný režim, dobrou
náladu.
Jeden den, když jsme se
vraceli z oběda, na nás čekal
starosta obce Jaroslav Studnička a měl pro všechny děti
připravenou zmrzlinu zdarma.
Když jsme se sloupskými před
2 lety začali spolupracovat,
tušil jsem, že to bude dobré,
teď říkám, Sloupáci jsou pro mě
velcí borci.
Soustředění se účastnili
2 kluci z pražské Sparty,
2 děvčata z Nového Boru,
4 děti z našeho oddílu a 3 kluci
ze sloupského oddílu. Měli jsme
3 trenéry, již tradičně dorazil
Karel Gaydoš ze Sparty, o kondiční přípravu se postarala
Romana Korpová st.
Tentokrát se nám podařilo
zajistit skvělé sparingy, Lukáš
Jindrák, náš odchovanec hrající
divizi v České Lípě a Petr Korp
ml. hrající 3. ligu v Liberci. Díky
oběma klukům děti dostali přesně to, co potřebují. Zejména
Lukášovi nyní přeji, aby se svým
týmem postoupil z divize do
3. ligy, herně na to určitě má.
Na naše webové stránky
www.akademiest.cz jsme
umístili nějaká videa z tréninku,
mrkněte na to, uvidíte, že stolní
tenis skutečně není jen rekreační sport. Videa naleznete v sekci
Trenéři/video.
V průběhu září jsme stihli pár
turnajů, i když nám 2 zrušili.
Turnaje v Markvarticích se
zúčastnili Romana Korpová ml.,
Romana Korpová st., Petr Korp
st., Filip Komárek, Patrik Komárek. Skvěle hrál Filip, který byl
3. v B finále. Dobře si také vedla
Romanka, která ve skupině doŘÍJEN 2020

kázala porazit Markétu Nolovou
a také zkušeného krajského
matadora Pavla Oliveriuse,
na postup do A finále to i tak
nestačilo. Ve čtvrtfinále B finále
jsme se radovali ze skvělého
a dramatického zápasu mezi
Romankou a Filipem, který po
velkém boji vyhrál. Celkově
2. místo obsadil Lukáš Jindrák
a mezi ligovými hráči se určitě
neztratil. Bravo.
Na turnaj Pinká celá rodina
v Zákupech jsme vyslali 3 páry.
Petr Korp st. + Romana Korpová
ml., Filip Komárek + Jiří Komárek, Romana Korpová st.
+ Tereza Korpová. První jmenovaná dvojice obsadila 2. místo.
Komárkovi vyhráli útěchu.
13. 9. po 7 měsících proběhl republikový turnaj v Praze,
přísná hygienická opatření nám
nevadila, velký turnaj nám všem
chyběl.
Petr Korp ml. zahrál skvěle,
v A skupině dorostu se probojoval mezi 24 nejlepších hráčů
a na místě dostal nabídku hrát
2. ligu na střídavý start z Mladé
Boleslavi.
Romana Korpová ml. v B
skupině vyhrála 2 těžké zápasy
a postoupila do finále z 1. místa, v 1. kole svůj zápas tentokrát nezvládla a utekl ji postup
do A skupiny na příští republice.
Tereza Korpová odehrála
skvělý turnaj a v kategorii
nejmladších žákyň zatím čeká
na vítězství. Terezka bude tuto
kategorii hrát ještě 3 sezóny,
ukazuje se, že ty 2 poslední

bude na předních místech
žebříčku.
Chtěl bych vás srdečně pozvat na utkání 2. ligy žen,
3. 10. přijedou do Kamenického Šenova 2 pražské celky. Od

www.kamenicky-senov.cz

10.00 h se naše děvčata utkají
s týmem TJ Slavoj Praha a od
15.00 potom s TJ ABC Braník.
Za Akademii stolního tenisu
Petr Korp.

STRANA 25

inzerce

NABÍZÍM PRONÁJEM DOMKU
v Kamenickém Šenově
O DISPOZICI 4+KK.
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Distribuční místa Šenovských listů:
Pekárna – náměstí T. G. M. / Trafika – náměstí / Zelená hospůdka
Potraviny U Panoušků - Lidická ulice / Samoobsluha Prácheň
Městská knihovna - ulice Nová / Prodejna Pískovec
Potraviny Smetanova / Pokladna Městského úřadu Kamenický Šenov

Ceny inzerce
1 strana 800 Kč + 21% DPH
1/2 strany 400 Kč + 21% DPH
1/4 strany 250 Kč + 21% DPH

Dům je nezařízený, součástí vybavení je jen
kuchyňská linka. V přízemí domu je obývací
pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, WC
a sklep, ze vstupní chodby vedou schody
do patra se třemi ložnicemi a šatnou. Topení – krbová kamna, kanalizace. Platba nájmu
vždy k 20. dni v měsíci na měsíc následující.
UPŘEDNOSTŇUJI TELEFONICKOU KOMUNIKACI!
Volný od 1. 9. 2020.

Cena: 13.000,-Kč měsíční nájem
+ poplatky a voda cca 1.000 – 2.000,-Kč
(dle počtu osob) + elektřina.
Kauce 20.000,-Kč.

TEL: 777 940 743

