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Výroční zpráva za rok 2018 
 

1. Stav členů 

V průběhu roku 2018 zrušilo své členství 6 členů - Pavel Čech, Kateřina Čechová, Jakub Ditter,  
František Nebuželský, Dagmar Pavlásková a Tomáš Pavlásek. Novými členy se stali Jana 
Bröcklová, Iveta Vaňková, Margita Pilná a manželé Kopřivovi. K 31. 12. 2018 měl náš spolek 24 
členů. 

Členské příspěvky ve výši 400 Kč/jednotlivec, 600 Kč/rodina jsou splatné v hotovosti u pokladníka 
spolku nebo převodem na účet č. 264242388/0300 u Poštovní spořitelny. (Je možný vklad i 
v hotovosti na poště v Kamenickém Šenově) 

Výkonný výbor 

do 24.10. 2018 
 
Hana Svobodová – předseda spolku 
Rudolf Focke – tajemník spolku 
Kateřina Čechová – pokladník spolku 
 
nově zvolený výbor: 
 
Hana Svobodová - předseda spolku 
Rudolf Focke - tajemník spolku 
Anna Benešová - pokladník spolku 

2. Finanční situace  za rok 2018 

 

 
 
 
 



Hospodářský výsledek 2018 
 

 
 
Přehled členských poplatků 2018 
 

 
 



 

3. Zpráva o činnosti za r. 2018 

 
• listopad - prosinec 2017: příprava programu partnerské návštěvy pro rok 2018 a společná 
práce na on-line projektové žádosti k ČNFB 
• leden: článek do Šenovských listech o chystané návštěvě z Rheinbachu v červnu 2018 
• březen: zahájení přihlašování účastníků, odeslání projektové žádosti k 31.8. 2018 
• duben: schůzka přátel spolku, konkrétní informace k průběhu návštěvy 
• květen - červen: informace o návštěvě v lokálním tisku, detailní přípravy jednotlivých částí 
návštěvy v Praze i v Kam. Šenově, České Kamenici a v Děčíně 
• červen: realizace partnerské návštěvy 
• září - říjen: vyúčtování a odeslaní závěrečných zpráv projektu 
 
 
Projekt "Naše vzájemné vztahy - reflexe 15-ti letého partnerství a plány  
do budoucna" 
 
Projekt se uskutečnil ve dnech 12.- 17.6. 2018 a zúčastnilo se ho celkem 60 členů. z obou stran. 

  

1. konkrétní výsledky projektu 
 
Letos uplynulo již 16 let od podpisu partnerské smlouvy mezi městy Kamenický Šenov a 
Rheinbach. Od té doby bez přerušení probíhají pravidelné vzájemné návštěvy střídavě v 
Německu a u nás v Čechách. Za tu dobu samozřejmě vznikla mnohá osobní přátelství. 
Pokaždé se snažíme získat i nové zájemce a podařilo se to i letos. Za německou stranu jsme 
mohli poprvé přivítat městského archiváře Dietmara Pertze. Novinářku Gerdu Saxler 
Schmidt motivovala k návštěvě neteř, která zde byla pomáhat v roce 2016 při brigádě na 
starém hřbitově. Opět jsme rádi přivítali paní Ruth Fabricius, ředitelku sklářského muzea, 



která si uděla čas v době, kdy se rheinbašské muzeum připravuje na oslavy 70. výročí jeho 
založení, stejně tak jako státní odborná škola sklářská tamtéž. 
Letošním tématem návštěvy byl Mezinárodní hudební festival v České Kamenici a spojení 
Kamenického Šenova s naším hlavním městem. Společný program jsme zahájili ve středu ve 
Strahovském klášteře, podařilo se nám podívat se i do baziliky, kde jsou uloženy ostatky sv. 
Norberta, zakladatele premonstrátského řádu. Už zde jsme se mohli přesvědčit o propojení 
našich regionů. První řádoví bratři přišli na Strahov z kláštera ve Steinfeldu, který je vzdálen 
od Rheinbachu pouhých 40 km. V restauraci klášterního pivovaru jsme se setkali s paní 
Soňou Dederovou z Českoněmeckého fondu budoucnosti . Její návštěva nás moc potěšila, 
tento fond naše město dlouhodobě podporuje, nejen vzájemné partnerské návštěvy, ale i me-
zinárodní rytecká sympozia a opravy náhrobků na starém hřbitově. 
V Praze jsme ještě navštívili Hrad, Karlův most, Židovské město. Možná si řeknete, co mají 
tyto památky společného s naším městečkem? V chrámu sv. Víta, na Karlově mostě a v 
Týnském chrámu najdete sochy stejných autorů, jako u nás na starém hřbitově, bratří Maxů! 
V kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí nádherný lustr Eliase Palmeho. Chtěli 
jsme se ještě pochlubit sklem v Umělecko-průmyslovém muzeu, ale bohužel po jeho rekon-
strukci je již stálá výstava v muzeu joncipována jiným způsobem a zamýšlené vystavení 
sbírek skla v Portheimce nebylo do naší návštěvy ještě otevřeno. 
Ve čtvrtek jsme přijeli k nám na sever, v pátek a v sobotu jsme obdivovali účastníky 
hudebního festivalu. Česká Kamenice je důstojným pořadatelem této přehlídky a je obdivu-
hodné, jak malé město zvládá velké množství účinkujících.e Mezi našimi přáteli už vznikaly 
tipy na big bandy z Rheinbachu, které by se mohly soutěže zúčastnit. 
Páteční večer byl vyhrazen pikniku u Panské skály. Byl to skvělý nápad paní Kláry Machové 
a vyšel na 100%. Krásné počasí, romantický západ slunce, dobré jídlo a pití a hlavně skvělá 
nálada trvala do nočních hodin při kytaře a česko-německo-anglických písničkách (zazněla 
ale i italština a francouzština), dokonce jsme si dali i jeden kánon. Jak jsme se my, místní, 
usnesli, piknik Panské skále sluší. Potěšili nás i milí příchozí, kteří se k nám přidali (i když 
začalo mistrovství světa ve fotbale). 
Sobota byla kromě programu festivalu vyhrazena poznávání Kamenického Šenova a před-
stavení dalšího projektu: opravy náhrobků na starém hřbitově. 
V neděli ráno jsme se rozloučili. Naši milí návštěvníci mezi sebou vybrali přres 4.000 Kč 
jako příspěvek na podporu činnosti spolku Sonow, který jsme rádi předali. 
  

 
2. Přínos projektu pro česko-německou spolupráci, perspektivy dalších aktivit 
 

• přínosem nejen tohoto projektu je především velmi pevné a dlouholeté partnerství členů 
obou měst, tj. Kamenického Šenova a Rheinbachu 
• prioritou je získávání nových členů - mládeže i dospělých 
• pozvání veřejnosti na akci u Panské skály 
• aktivně se rozvíjející spolupráce se spolkem SONOW 
• zařazení návštěvy hlavního města je též záměrem, jak přilákat nové účastníky partnerské 
návštěvy a poukázat na význam našeho malého města a jeho propojení s hlavním městem 

 

4. Plán činnosti na r. 2019 

 
• listopad 2018: setkání s manžely Erlenbachovými a W. Kernem nad návrhem programu 
partnerské návštěvy Rheinbachu v září 2019 
• únor: výroční setkání členů spolku, seznámení s přípravou projektu a výroční zprávou o 
činnosti spolku v roce 2018 
• únor-březen: společná práce obou spolků na podání projektové žádosti k ČNFB 



• duben-květen: seznámení veřejnosti obou měst s projektem, pozvánky 
• září: realizace projektu ve dnech 19. - 22.9. 2019 
• říjen-listopad: vyhodnocení projektu a plán na rok 2020 
 

5. Projekt pro rok 2019 

 
Předběžný program pro partnerskou návštěvu v termínu 19. - 22.9. 2019: 
• 19.9. - příjezd v odpoledních hodinách, přivítání a ubytování v internátu sklářské školy, 
společné setkání účastníků s německými přáteli 
• 20.9. - prohlídka muzea Freilichtmuseum v Kommern a kláštera Steinfeld 
• 21.9. - sportovní dopoledne - turnaj mládeže ve stoním tenisu, odpoledne účast na jubilejním 
10. ročníku předávání sklářských cen ve skleněném pavilonu, závěrečný večer 
• 22.9. - odjezd 
. 

6. Závěr 

 
V roce 2018 se uskutečnila další partnerská návštěva, tentokrát nejen v našem městě. Naši přátelé 
projevili opakovaně zájem navštívit Mezinárodní hudební festival v České Kamenici, což se nám 
podařilo zajistit. Nadšeni byli i z návštěvy v Praze, velmi se jim líbila prohlídka Strahovského 
kláštera, proto přišli s nápadem ukázat nám klášter Steinfeld nedaleko Rheinbachu, který má úzkou 
historickou spojitost - viz bod 1 této zprávy. Též piknik u Panské skály ocenili jako výborný nápad 
pro naše další setkávání. 
 
23.11.2018 se v přednáškovém sále za účasti manželů Erlenbachových a W. Kerna uskutečnil 
slavnostní křest knihy Harryho Palme "Kamenický Šenov a jeho starý hřbitov", kterou naši přátelé 
obdrželi darem za aktivní - nejen finanční - podporu celého projektu spolku SONOW při postupné 
opravě poškozených náhrobků. 

Děkujeme všem členům za jejich práci, která je dobrovolná a bez nároku na odměnu. 

Výroční zprávu zpracovaly: 

Hana Svobodová a Anna Benešová 
 


