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Výroční  zpráva  za rok 2021 

 

1. Stav členů 

K 31.12.2021 měl náš spolek 18 členů. 

Členské příspěvky ve výši 500 Kč/ jednotlivec, rodina 700 Kč, jsou splatné v hotovosti u pokladníka 
spolku nebo převodem na účet č. 264242388/0300 u poštovní spořitelny.  Je možný i vklad 
v hotovosti na poště v Kamenickém Šenově. 

Výkonný výbor 

Zdeněk Skok – předseda spolku 

Rudolf Focke – tajemník spolku  

Anna Benešová – pokladník spolku 

 

2. Finanční situace za rok 2021 

 

http://www.pratelerheinbachu.estranky.cz/


 

- pozn. k hospodářskému výsledku 2021. V roce 2022 se bude vracet vyúčtovaná dotace ČNFB a 
bude se hradit spoluúčast na storno poplatku za autobus z Rheinbachu.  

 

3. Zpráva o činnosti za rok 2021 

Jelikož neustále v tomto roce přetrvávala nemoc Koronavirus, nemohli jsme se scházet a tak se 
naše činnost přesunula  na internet. Zde jsme i nadále připravovali projekt: “Putování za vodou, 
krajinou vyhaslých vulkánů a zkamenělého dna moře“, pro naše německé přátele, který se 
z důvodu Covidu neuskutečnil v roce 2020. 

V létě tohoto roku však  Německo postihla veliká katastrofa v podobě záplav. Nejvíce byla právě 
postižena oblast v okolí Rheinbachu  a  údolí  Ahru. Několik našich přátel muselo být evakuováno a 
neměli jsme celý týden zprávy,  jak na tom naši přátelé jsou. Uvažovalo se, že se naše setkání opět 
zruší.  Měli jsme ale strach z toho, že nám ČNFB neposkytne další dotace, když se projekt neusku-
teční.  Proto jsme se rozhodli, že setkání uskutečníme i s malým počtem účastníků z německé stra-
ny. 

Původně měli být naši přátelé ubytováni v hotelu Hubertus v Oybinu. Tuto rezervaci jsme však zru-
šili  z  důvodu nízké účasti z německé strany a tak pan Focke  nabídl ubytování v dětské léčebně ve 
Cvikově. Za ubytování jsme ušetřili velkou částku peněz. Náš partnerský spolek však musel storno-
vat objednávku autobusu, za kterou musel zaplatit velkou částku a to 1000 Euro.  

I když se z německé strany zúčastnilo jen 8.hostů uskutečnil se program podle plánu.  Po ubytování 
a nutnému testu na Covid jsme navštívily místní pivovar, kde jsme se občerstvily a upřesnily pro-
gram. 

 Následující den jsme navštívili  šenovské sklářské muzeum, kde nás přivítala zástupkyně ředitelky 
Hanička Šrámková. Dále jsme navštívili  SUPŠS.  Pan Kopřiva ředitel této školy,  nás seznámil 
s historií školy, dále nás provedl všemi zrekonstruovanými pracovními dílnami a nakonec jsme 
shlédli výstavu prací zdejších studentů.       

Poté jsme se přesunuli do kulturně vzdělávacího centra, kde jsme byli přivítáni vedením města a 
naši přátelé dostali od města milé dárky. Zároveň nám pan Patrik Diviš připravil výtečný oběd 



s ochutnávkou vína.  Po přesunu  do  Cvikova a krátkém odpočinku nás čekal pan Pačínek v jeho 
sklářském ateliéru v Kunraticích, kde v místním kostele má vystavené své výrobky. Rovněž zahrada 
u hutě je poseta krásnými výrobky ze skla.  Večeře ve Cvikovském pivovaru završila tento den přá-
telským posezením. 

Sobota byla vyhrazena výletu do Oybinu a okolí. Nejprve nás pan Focke provedl hradem Oybin, 
jako ukázkového příkladu společné historie, kdy Karel IV byl Českým králem a  Německým císařem. 
Na hradě  byl v krizovém období, husitských válek uschován český královský poklad.  Oběd se usku-
tečnil v restauraci na Hřebenovce, která je symbolická tím, že leží na  hřebenu Lužického zlomu. Na 
jedné straně tento zlom pokračuje na hraniční horu Hvozd a na druhé straně pokračuje na hřeben 
hory Plešivec.   

Navštívili jsme také Motýlí dům v Johnsdorfu,  Gondolfahr  a skalní město, kde předkové vytěžili ze 
středu skály pískovec na mlýnské kameny, ale vnější okraje skály zachovali tak, aby nedošlo 
k optickému porušení krajiny. Vytvořili tím impozantní dílo s názvem Schwarze Loch. Po vyzkoušení 
Kneippova chodníčku se studenou vodou jsme opustili tuto nádhernou krajinu a vrátili se do dět-
ské léčebny. Někteří neunavení borci navštívili ještě křížovou cestu u dětské léčebny. 

Večer jsme pojali jako bavorské slavnosti piva „Oktoberfest“, neboť  jsme museli zdolat 2 sudy pi-
va. Při té příležitosti nám upekli 2 krůty manželé Fockovi a Čechovi, abychom nabrali sílu na tanec 
a  zpěv českých i německých písní  . Na závěr jsme si předali dárky.   

V neděli nás pozval pan Radim Vácha ze spolku Sonow na prohlídku starého hřbitova a seznámil 
nás s postupem restaurátorských prací a vyzkoušeli jsme i nové lavičky, na které přispěli i naši ně-
mečtí přátelé. Jako každý rok předal spolek z Rheinbachu peněžní dar spolku Sonov na další re-
staurátorské práce. Přišel nás pozdravit i nový pan farář. A pak jsme se rozloučili s tím, že příští rok  
kdy, oslavíme  20 let od podpisu partnerské smlouvy mezi našimi městy, navštívíme Rheinbach.      

4. Plán činnosti na rok 2022      

V tomto roce oslavíme 20 let od podpisu smlouvy mezi městy Rheinbach a Kamenickým Šenovem.   
U této příležitosti bychom rádi vytvořili fotoknihu s tím, jak vznikla tato smlouva a jak probíhali  
jednotlivé návštěvy.   Prosím všechny členy, aby zaslali paní Benešové fotografie ze všech setkání 
od podepsání smlouvy do tohoto roku. Aby  mohla vybrat nejdůležitější a nejlepší fotky do této 
knihy. 

leden – příprava výroční členské schůze 

únor –  výroční členská schůze 

březen – společná práce obou spolků na podání  projektové  žádosti  

duben – květen seznámení veřejnosti obou měst s projektem, články do regionálních tisků, po-
zvánky 

červenec -  realizace projektu ve dnech 2.7. – 6.7. 2022 

září -  hodnocení projektu 

říjen – příprava na návštěvu německých partnerů v roce 2023 návrhy 

listopad – prodiskutování návrhů s německými partnery 

prosinec – vánoční besídka 



 

5. Rozpočet na rok 2022 

Předpokládaný rozpočet 35 účastníků 

Příjmy 

příjmy z členských poplatků                                                                                                 7 000,00 Kč 

příjmy účastnický poplatek  (15 účastníků x 2 500 Kč)                                                  37 500,00 Kč 

účastnický poplatek ostatní  (20 účastníků x 3 000 Kč)                                                                                            60 000,00 Kč 

dotace města KŠ předpokládaný  příjem?                                                                            20 000,00 Kč 

Celkem příjmy                                                                                                                    124 500,00 Kč 

    

Výdaje                                                                                      

náklady na autobus                                                                                                               100 000,00 Kč 

podíl  na projektu                                                                                                                   24 000,00 Kč 

Celkem výdaje                                                                                                                           124 000,00 Kč 

 

 

6. Závěr a shrnutí 

Letos se po pandemické situaci mohla konat po roce partnerská návštěva. Jelikož Rheinbach v létě 
postihly katastrofické záplavy a mnozí naši přátelé se s touto situací ještě nevyrovnali, přijelo  pou-
ze 8.členů spolku. I v tomto malém počtu jsme se snažili dodržet program, který jsme jim připravili. 
Navštívili jsme muzeum, SUPŠS, byli jsme vřele přivítáni vedením města. Dále jsme navštívili sklář-
ský ateliér pana Pačínka v Kunraticích, obdivovali jsme hrad v Oybinu, Motýlí dům a skalní město 
v Jonsdorfu. 

Na závěr bych chtěla poděkovat hlavně manželům Fockovým, kteří vypracovali celý projekt a nejví-
ce se podíleli na jeho realizaci. 

 

 

 

Zprávu vypracovaly Anna Benešová a Jana Bröcklová, dne 23.03.2022 

 


