
       

  

                ARCHIV PRACÍ O.S. SONOW

ROK 2012

SCHODIŠTĚ

V roce 2011 jsme dostali nabídku peněžního příspěvku Města na obnovu památek v Šenově v roce 2012. Nikdy
dříve jsme o žádné dotace Město nežádali, a tak jsme toho rádi využili a „vytáhli

ze šuplíku“ náš záměr OBNOVY SCHODIŠTĚ PŘED KOSTELEM. Jeho schodnice byly rozlámané, 
povysouvané, zídky poškozené, jejich profilované krycí desky rozlámané.Jeho poslední oprava proběhla někdy 
ve 20. nebo 30. letech 20.stol.Nyní, po cca 80. letech je schodiště opět opraveno.



 

RESTAUROVÁNÍ SOCH SV. ANNY A SV.JÁCHYMA

K restaurování soch p. Ševčíkem došlo z podnětu Mgr. Krčmáře z památkového ústavu v Liberci, který 
upozornil na jejich vynikající řezbářskou kvalitu a pravděpodobně starší datum

vzniku než u ostatních soch svatých stejného formátu, v kostele zastoupených. U těchto dvou soch je patrná 
snaha řezbáře pojednat jejich tváře a ruce s individuálními rysy, zachytit jejich výraz,

naznačit charakter. Řezba rukou a tváří je virtuózní. Obnovu soch spolufinancovalo ministerstvo kultury ČR.

RESTAUROVÁNÍ ROKOKOVÉHO NÁHROBKU NA ŠENOVSKÉM HŘBITOVĚ

Krajský úřad podpořil RESTAUROVÁNÍ ROKOKOVÉHO (druhého nejstaršího) NÁHROBKU J. J. Höltzela 
na Starém hřbitově. Díky vynikající práci restaurátorek E. Mičkové a H. Novákové, byl náhrobek v polovině 
října zrestaurován. Členové sdružení pod náhrobkem vytvořili betonový základ a pískovcový základový stupeň.



RESTAUROVÁNÍ DVOU SOCH Z KOSTELA SV. NA PRÁCHNI

V letošním roce jsme z fondu obnovy památek Krajského úřadu libereckého kraje získali příspěvek na 
RESTAUROVÁNÍ SOCH DVOU ANDĚLŮ z oltáře kostela sv. Vavřince na Práchni, které byly skrz naskrz 
provrtány červotočem a byly polorozpadlé.

NOC KOSTELŮ

1. června jsme spolu s panem farářem Stanislavem Bečičkou a s Městem (resp. zejména za pomoci paní 
Ditterové a paní Liptákové) uspořádali první Šenovskou KOSTELNÍ NOC. V kostele zazněl

nejprve zpěv dětí z MŠ Pískovec pod taktovkou paní Kypusové. Po něm zazněly písně Českolipského 
pěveckého sboru. Z kruchty po něm zahrál na fujary vlastní výroby náš kolega Radek Musil.

Po jeho vystoupení jsme pozvali posluchače do kostelní věže prohlédnout si její skryté konstrukce, jinak 
zvenku skryté, a hlavně ukázat naše vzácné kostelní zvony.

 

 



ROK 2011

TRATIVODY A DUŠIČKY NA STARÉM HŘBITOVĚ

 SONOW v letošním roce 2011 provedl (mimo jiné) na Starém hřbitově odvody srážkových vody z okapů do 
trativodů. Svody ústily dříve do plochy trávníku a tvořily na těch místech trvale zamokřené a zmechovatělé 
partie, kde nerostla tráva a které se nedaly kultivovat. Tak jsme se pro letošek odhodlali provést tuto 
neokázalou, ale užitečnou akci. S výkopovými pracemi nám se svou technikou pomohl osobně a bezplatně ing. 
Miloš Macháček - a byla to pomoc k nezaplacení! U výkopů asistovala taktéž spřátelená slečna archeoložka, 
magistra Renata Tišerová z památkového ústavu v Liberci, a klid našich duší ošetřil náš milý pan farář Bečička.
S ním jsme se také 25. října 2011 rozloučili s ostatky vyzvednutými při výkopových pracích, které jsme pietně 
opět pohřbili, před křížek u hrobky rodiny Krause. Tuto akci podpořil, a penězi na ní přispěl, pan farář Bečička 
a Fond obnovy památek Libereckého kraje.

Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se o svátku Všech svatých letos opět zastavili na „našem“ Starém 
hřbitově a prožili si tak pospolitost živých mezi zesnulými. Městská úklidová četa a místostarosta p. Jech nám 
před tím pomohli odvozit zeminu po výkopech a pečlivě zplanýrovat terén, takže na „Dušičky“ bylo vše v 
„ažůru.“ Za sebe, jako předsedu sdružení, bych také rád poděkoval svým kolegům, bez kterých by to nešlo: 
zejména rodině Musilových, Karlovi Hrůzkovi, Jardovi Vrtiškovi, Suzanne Hruškové, ing. Adamu Hotařovi a 
všem ostatním. 

Za o.s. SONOW - Radim Vácha

 

   

 

SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ – CO VY NA NĚJ?

Na Práchni byla v letošním roce obnovena litinová socha svatého Jana Nepomuckého. O financování její 
obnovy z programu „Podpora obnovy kulturních památek,“ za finanční spoluúčasti Města Kamenický Šenov, 
bylo již psáno v říjnových Šenovských listech. Ještě je ale na místě zmínit něco o historii této sochy a o 
průběhu jejího restaurování.

 



Litinová socha svatého Jana Nepomuckého stojí na Prácheňské návsi. Není ale první sochou tohoto světce na 
Práchni.  Podle šenovské Farní knihy stával kamenný Jan Nepomucký v místech, kde u kostela stojí bývalá 
požární zbrojnice. Nechal jej tam postavit roku 1775 Johann Gregor Wenzel. V roce 1815 byla tato socha 
renovována a stála tam až do roku 1882, to znamená celých 107 let. Toho roku tam byla postavena požární 
zbrojnice a na nynějším místě byla vztyčena nová socha, litinová, která se dochovala do dnešních dnů. Ta 
původní měla být podle Farní knihy zakopána v zemi, ale nikdo nevěděl kde.

Sochy bývaly v minulosti téměř vždy barevné a již od dob antiky jsou takové sochy doloženy. Barevné či 
barvené bývaly i sochy barokní a klasicistní, kterým dobový vkus určoval buď monochromii ve světle šedé, 
olivově zelené, okrové či béžové, nebo symfonii barevných tónů polychromie, která probarvila povrch sochy 
často na způsob malby obrazu. Tito mistři byli zvaní „štafíři“ a získávali nezřídka za svou práci honoráře blížící
se ceně samotné sochařské práce.

Z těchto důvodů restaurátorský záměr navrhoval obnovit předpokládanou barevnost podle analogií, dobových 
příkladů. Proto se na obnově sochy musel podílet celý tým restaurátorů: pan Fedorčák - restaurátor sochař; pan 
Nikendey – restaurátor kovů a pan Zillich – restaurátor malíř. V pražské laboratoři byl proveden průzkum 
zbytků barevných vrstev v záhybech roucha, který prokázal, že socha skutečně barevná byla. Restaurátor 
Nikendey provedl odrezení, opravu, konzervaci a základní nátěr sochy. Vyrobil chybějící Krucifix a auru s 
hvězdičkami.  Pan Zillich poté na základní nátěr štětcem „vdechl“ postavě opět nový „život.“ Mezitím pan 
Fedorčák se svými kolegy rozebrali kamenný podstavec se základovým stupněm, podloží sochy nově 
vyzákladovali a kámen očistili, vyspravili a zpevnili.

Jak se to celé povedlo?, posuďte sami. Pohled na restaurovanou sochu svatého Jana Nepomuckého bude pro 
mnohé prvním setkáním s takto provedenou sochou, ale doporučuji zajet například do Kunratic u Cvikova, kde 
je na návsi veliká litinová socha Josefa II. Je také barevná, ale ne tak pěkně provedená. …jo, abych 
nezapomněl, pod sochou v základech se našel rozbitý, kamenný a barevný - Jan Nepomucký, Johanna Gregora 
Wenzla z r. 1775!

Děkujeme všem zúčastněným, restaurátorům, a také Městu za ochotu se na této akci finančně podílet.

Radim Vácha



OBNOVENÝ VETTERŮV KŘÍŽ VYSVĚCEN

Přesně po 533 dnech od ničivé kalamity, která způsobila téměř totální zničení Vetterova kříže, a přesně 100 let 
od jeho poslední doložené renovace, bylo na završení jeho obnovy provedeno jeho slavnostní vysvěcení.  V 
sobotu 16. dubna v 16. hodin jsme se sešli u této příležitosti před kostelem. Počasí nám přálo a tak se lidé 
dostavili v přiměřeném počtu. Účastí nás poctili také p. starosta Bc. F. Kučera s chotí a také p. místostarosta Z. 
Jech. Nebývalé potěšení nám také přinesla účast přátel Kamenického Šenova z Rheinbachu.  Pro všechny 
vzácné hosty bylo připraveno drobné pohoštění, které vytvořily členky našeho sdružení, p. Musilová, Hrušková,
Markovská, Brzková a v neposlední řadě i p. Váchová.

Úvodní slovo patřilo předsedovi sdružení SONOW, které bylo „hybatelem“ obnovy, a ten seznámil přítomné 
stručně s rodinou Vetterů, okolnostmi zničení kříže a jeho obnovy. Zmínil také podíly, kterými obnovu 
spolufinancovala naše farnost a pan farář Stanislav Bečička, Město Šenov a Ministerstvo kultury. Poté předseda
zapomněl jmenovitě poděkovat přítomným členům Sonowa, kteří se s nesmírnou obětavostí prováděli práce 
spojené s postupným osazováním jednotlivých částí kříže. Protože se tyto práce odehrávaly v prosinci, v 
jednom případě došlo i na omrzliny. Jednalo se o pány: Karla Hrůzka, Jiřího Musila, Jaroslava Brzka, Jaroslava 
Vrtišku, PhDr. Adama Hotaře a ovšem v neposlední řadě také o předsedu sdružení, Radima Váchu. Děkuji  
přátelé, vážím si Vás!

Poté měl hlavní slovo pan farář Bečička, který pronesl krásnou řeč o významu kříže obecně i o symbolice toho 
našeho. Ten svým umístěním ve zdi Starého hřbitova může symbolizovat i jakýsi předěl mezi životem 
pozemským a věčným, přičemž Kristus na kříži tím, že hledí vně ze hřbitova, tak přináší naději nám, kteří tu 
zatím ještě jsme.  Po rozvázání stužky a odhalení kříže zazněl potlesk a pan farář provedl akt posvěcení 
svěcenou vodou. Paní Plešingerová k tomu zahrála na kostelní varhany a postupně se po tomto mystickém aktu 
v prosluněném odpoledni rozproudily přátelské hovory a příjemná pohoda.

V některém z příštích čísel Šenovských listů si dovolíme ještě publikovat článek o restaurování kříže, o 
historických souvislostech a bude v něm také jedna záhada, na jejíž zodpovězení hledáme odpověď. 

Jménem sdružení SONOW - Radim Vácha

Vetterův kříž byl rekonstruovaný přičiněním členů sdružení Sonow v roce 2010. Práce provedli restaurátoři J. 
Tichý a R. Ritschel, zlacení nápisových desek provedl D. Mišák. Na obnovu přispělo Ministerstvo kultury ČR, 
farnost a Město.

 

 



SENZAČNÍ UDÁLOST NA STARÉM HŘBITOVĚ

Vážení Šenované! Letos 2. listopadu se našemu sdružení SONOW  povedlo složit reparát za loňské Dušičky a 
velmi se nám všem ulevilo! Minulý rok nás počasí ze hřbitova vyhnalo. Letos nám bylo „shůry dáno“ a počasí 
bylo ukázkově Dušičkové. Pro loňskou pauzu bylo v úterý před pátou hodinou napínavé čekat, kolik z Vás si 
přijde užít atmosféry rozsvíceného Starého hřbitova.  Je to pro nás totiž jediná možnost, jak získat od Vás - 
šenovské veřejnosti, bezprostřední odezvu na naše snažení. Děkujeme Vám tedy za pochvaly i za prostou účast.

A pro ty z Vás, kteří jste letos nemohli nebo nechtěli přijít, nyní ve stručnosti vylíčím, co bylo kromě 
rozsvícených svíček a loučí na Starém hřbitově k vidění a slyšení.

Za senzační událost šenovské historiografie je možné označit úterní premiérové čtení z českého překladu knihy 
Harry Palmeho „Der alte Friedhof von Steinschönau“, neboli: Starý hřbitov v Kamenickém Šenově (krácená 
ukázka v příloze). Její poetický úvod, popisující „dušičkovou náladu“ na Starém hřbitově v roce 1935, jsme si 
vyslechli přesně o tři čtvrtě století později, v té pravé atmosféře, v přednesu slečny inženýrky Kláry Matysové. 
V této nikdy nevydané knize byla popsána historie Starého hřbitova, jeho slavných „obyvatel“, jejich životních 
osudů, příbuzenských vazeb a také historie a podoby domů, ve kterých žili. Práce na překladu byly započaty 
díky souhře šťastných okolností: vstřícnosti našeho Muzea skla, mému seznámení s  mladou talentovanou 
překladatelkou Alenou Smolíkovou a v neposlední řadě také díky podpoře památkového ústavu v Liberci. V 
letošním roce bude přeložena polovina knihy. Příští rok by měl být překlad dokončen. Zda tomu tak bude, a 
jestli bude tato 800. stránková výpravná práce skutečně vydána, to ještě není zdaleka jisté.  Jak správně tušíte, 
půjde o peníze.

Návštěvníci Dušiček mohli na hřbitově sledovat dokumentární film, který byl promítán na přenosném počítači. 
Tento kříž stál až do 14. října loňského roku u vchodu do kostela, kdy byl zničen spadlou větví. Filmová 
kamera zachytila odlití věrné kopie litinového Vetterova kříže ve Slévárně a Strojírně Hájek. Do konce tohoto 
roku by měl být kříž zrestaurován a znovu postaven na původním místě v podobě, jakou měl na počátku 19. 
století. Dušičky pro nás byly také příležitostí ukázat znovupostavené klasicistní náhrobky. Nešlo nám ale jen o 
„sebeprezentaci“, stále máme na paměti to, že plamínky nesou poselství do záhrobí: Nezapomněli jsme na vás, 
víme, že to co jste dnes vy – budeme i my, a naopak.

Na závěr děkuji všem, kteří jste přišli a vyjádřili nám tak svou podporu, třeba i „cinknutím“ do kasičky. 
Poklonu skládám i našim sonowským ženám a dívkám, za občerstvení, které pro Vás nachystaly. Měl jsem 
štěstí, něco zbylo i pro mě.

Nashledanou se těší o. s. SONOW a Radim Vácha

 

 



ROK 2010

Stabilizace sedmi empírových a klasicistních náhrobků na Starém hřbitově

29. července 2010

Při severní straně zdi Starého hřbitova stojí sedm unikátních náhrobků z počátku 19. století, pod kterými byli 
pohřbeni významní členové sklářských rodin Vogel, Krause a Kreibich. O zeď byly náhrobky původně opřeny a
byly s ní spojeny maltou, ale pohyby podloží způsobily jejich odtržení a vychýlení. To umožnilo vysemenění 
Bezů a jejich postupné prorůstání mezi náhrobky. Bezy jsme vyřezali a "ošetřili" Randapem. Od té doby jsme 
ale „skládanku“ náhrobků, která ve dvou případech držela pohromadě pouze na odehnívajícím dřevu (viz foto), 
sledovali s obavou.

O peníze na obnovu hřbitova jsme žádali už v roce 2006 a poté znovu v roce 2008 - z Programu záchrany 
architektonického dědictví Libereckého kraje, bohužel neúspěšně. Patrně proto, že jsme chtěli provést celkovou
obnovu včetně restaurování a nejnižší rozpočet od restaurátorů byl na částku 283.000. V roce 2009 jsme po 
domluvě s památkáři a spřízněným restaurátorem p. Tichým „realisticky“ požádali na „Kraji“ jen o 12.000 Kč a
tuto částku jsme, letos také dostali. Za ní provádíme, převážně svépomocí - pod odborným vedením 
licencovaného restaurátora Josefa Tichého, rozebrání náhrobků, odstranění zbytků tlejícího dřeva a suti, 
přisazení základových stupňů k patě zdi a znovusesazení náhrobků. To vše za pomoci jeřábu pana Culka. Též je
nutno zaznamenat, že z pana Musila se stal specialista omítkář a „děda“ Karel Hrůzek s Jardou Brzkem zase 
vynikají v přípravě maltových směsí.

Zatím jsme se sešli dvakrát, v pátek 2.7.2010 od 8:00 do cca 19. hod. a podruhé v pátek 17.7.2010 od 13:00 do 
cca 18:30. Nyní máme osazeny dva náhrobky a omítnutu zeď na které byla opadaná omítka. Ještě nás čekají 
pravděpodobně dvě brigády a pak budeme moci zase klidně spát.

Radim Vácha

Klasicistní náhrobky zachráněny!

Akce „Stabilizace sedmi klasicistních náhrobků“ byla úspěšně dokončena! Vyúčtování dotace bylo na Krajském
úřadě odevzdáno, schváleno a jako potvrzení, že je vše v pořádku, nám z Krajského úřadu přišel nakonec  i 
doplatek dotace. Takže nikomu nic nedlužíme a nikdo nám nedluží – jaká úleva! Děkuji všem zainteresovaným 
a přijďte se podívat, náhrobky stojí zase zpříma!

R.V. prosinec 2010

 

 

 

      



REKAPITULACE ZA ROK 2009

Naše sdružení SONOW v roce 2009 pokračovalo ve své činnosti „ve prospěch  památek Kamenického 
Šenova“. Ne vše se nám loni podařilo, například „Sonowské Dušičky“ nedopadly zrovna nejlépe, nicméně i za 
loňský rok máme být na co hrdí. Více podrobností se dočtete v souhrnné zprávě za rok 2009 (formát *doc) 
určené Šenovským listům.

OMLUVA ZA DUŠIČKY NA STARÉM HŘBITOVĚ - 2009

2. listopadu 2009

Počasí letošních "Dušiček" na Starém hřbitově bylo ještě "dušičkovější" nežli všechny předchozí roky. Zažili 
jsme už mlhy, sněžení i mrholení. To se dalo ještě přežít a dušičkám nic nechybělo: měly svíčky i hořící louče, 
také hudbu dokreslující atmosféru. Letos to mělo být stejně dobré, nebo lepší nežli dřív, přípravě hřbitova jsme 
věnovali celé nedělní odpoledne, ale teplota kolem nuly, vítr a vytrvalý déšť smáčející rozměklý hřbitov nás 
přesvědčiy, že nemá cenu dávat všanc naše zdraví.

Dušičky jsme ale neošidili, svíčky na jejich památku jsme zapálili, To jen Vás smrtelníky, kteří jste přeci jen na 
Starý hřbitov na Sonowské dušičky přišli, užít si atmosféry, ochutnat našich dobrůtek, zahřát se teplým čajem a 
třeba nás také morálně (nebo i finančně) podpořit v naší snaze o obnovu šenovských památek. Naše svědomí 
jsme ukonejšili omluvnou cedulkou na vratech. Přesto se Vám, našim příznivcům, jménem Sonowa, ještě 
jednou omlouvám! Radim Vácha

DUŠIČKY NA STARÉM HŘBITOVĚ - 2009

2. listopadu 2009

2. listopadu bude od 17. hodin na  Starém hřbitově v Kamenickém Šenově opět pietní a emotivní oslava 
dušiček. Také letošní, již v pořadí čtvrtý ročník bude v režii občanského sdružení SONOW.  Živé plameny loučí
a svíček v kombinaci s „dušičkovým počasím“ vytvoří tu správnou dušičkovou atmosféru, která jakoby 
zhmotňovala duše zesnulých předků. Pro každého návštěvníka bude krom těchto dojmů ještě připravena 
nabídka dobrůtek vytvořených členy (spíše členkami) našeho sdružení a k zapití pohárek teplého čaje.

A co je na Starém hřbitově nového? Krom trvalé a soustavné údržby jsme nově „navrátili čas“ dolnímu Šenovu,
a také prohlédla, a z šedivé omšelosti se vyloupla našimi soudruhy ze sdružení Na výsluní obnovovaná - 
Helzelova hrobka!

Krom těchto potěšitelných změn byl bohužel Starý hřbitov postižen kalamitního 15. října 2009 nešťastným 
pádem ohromné větve z prastarého Jírovce, která zcela rozdrtila Vetterův kříž. Osud této dominanty, která 
žehnala náměstíčku před vchodem do kostela, je nejistý. Pan farář Bečička a Sonow se nyní pokouší získat 
prostředky na jeho obnovu, možná s tím pomůže i naše Město.

 



Na „Dušičky na Starém hřbitově“ Vás tímto srdečně zve za občanské sdružení SONOW – a jeho jménem 
Radim Vácha.

 

  

DUŠIČKY NA STARÉM HŘBITOVĚ  - 2008

2. listopadu 2008

Vážení občané Kamenického Šenova! Pokud půjdete na svátek zesnulých na šenovský „Nový hřbitov“, 
nezapomeňte se stavit v jeho sousedství na „Starém hřbitově“, kde si tradičně připomeneme památku 
„zesnulých bez pozůstalých“, dávných obyvatel Kamenického Šenova. Jsou tam pochovány mnohé generace 
německy mluvících šenováků, kteří obývali a zvelebovali toto město do krásy kterou známe ze starých 
pohlednic. Zapalovat svíčky budeme v neděli 2. 11. od 17. hod.  Srdečně Vás zve OS SONOW.

Žádost o grant - II. etapa obnovy Starého hřbitova

20. února 2008

31. 1. 2008 OS SONOW podalo na podatelnu KÚ Libereckého kraje žádost o příspěvek z Fondu kulturního 
dědictví pro rok 2008. Cílem projektu je statické zajištění zdi a osmi empírových a klasicistních náhrobků a 
jejich restaurování. Jde o součást dlouhodobého záměru obnovy Starého hřbitova - II. etapa jeho regenerace. 
Rozpočtové náklady na obnovu činí 283.500 Kč. Pokud bude projekt schválen obnova bude zahájena letos v 
létě. OS SONOW počítá s vlastní finanční spoluúčastí a se spoluúčastí šenovské farnosti. O spoluúčast bylo 
požádáno také město Kamenický Šenov. 



ROK 2007

SONOWSKÉ ODHALOVÁNÍ A DUŠIČKY NA STARÉM HŘBITOVĚ 07

11. listopadu 2007

Šestého října jsme veřejnosti slavnostně představili to, co jsme vzletně nazvali I. etapou regenerace Starého 
hřbitova. Za chladného počasí byla představena zrestaurovaná klasicistní branka a barokní socha panny Marie –
Immaculaty. Tato první etapa obnovy Starého hřbitova se mohla uskutečnit díky našemu partnerství s panem 
farářem Bečičkou a díky dotaci Libereckého kraje, kterou jsme získali s přispěním krajského zastupitele 
Jaroslava Andrysíka. Hudebním vystoupením nám odpoledne zpestřila paní Eva Olivová, která zahrála na své 
housle dvě skladby klasiků.

A čeho že se ta obnova konkrétně týkala? Na sloupky u branky se vrátila dvojice kamenných váz. Její železná 
vrátka byla sponzorsky „ve prospěch Šenova“ zrepasována kovářem Miloslavem Petráškem z kovárny „Na 
vyhlídce“. Pod brankou byla obnovena kamenná dlažba a schody. Socha panny Marie byla zrestaurována a 
okolo ní byl obnoven kovaný železný plůtek. Nad sochou byla osazena plechová stříška podle návrhu MgA. 
Václava Frömmela.

Děkujeme tímto Vám všem kteří jste na oslavu přišli a věříme, že se s Vámi při nějaké podobně radostné 
příležitosti budeme moci v Šenově znovu sejít. Nyní jsme obnovili pouze zlomek toho, co bychom se měli pro 
Šenov a pro naše děti uchovat. I to málo nás ale stálo dost úsilí a peněz a opět se nám potvrdilo, jak je oproti 
tomu snadné kulturní hodnoty ničit. Jako z vykopaného pokladu jsme se radovali z krásného náhrobního 
kamene, který sto nebo více let „odpočíval“ zakopán v dlažbě pod brankou. Pouhý týden po jeho objevu jej 
někdo „z bujnosti“ rozlomil. Takový je život…

Druhého listopadu jsme si na Starém hřbitově už potřetí připomněli „šenovské zesnulé bez pozůstalých“. 
Děkujeme Vám všem, kteří jste na „Dušičky“ navštívili náš „stánek pod věží“ a podpořili nás morálně nebo 
zakoupením pohlednice. Na pohlednici je snímek PhD. Adama Hotaře se sochou zrestaurované panny Marie. 
Kdo o tuto pohlednici máte zájem, budete si ji moci zakoupit o šenovském Adventu od členů našeho sdružení. 
Náklad je omezen, neváhejte! Poděkování za „Dušičky“ patří i firmě „Novák – obaly“ za vytvoření 
kartónových obalů na tulpny a panu Bártovi, který nám k
našim vlastním tulpnám opět zapůjčil tulpny své. Dále
škole za zapůjčení várnice na čaj a městské četě za
zapůjčení stánku.

Poklidný Advent Vám za občanské sdružení SONOW přeje
Radim Vácha 

 

 



Pamětní pohlednice sdružení SONOW

1. listopadu 2007

Starý hřbitovU příležitosti uzavření I. etapy obnovy sklářského Starého hřbitova v Kamenickém Šenově, 
vydává sdružení SONOW pamětní pohlednice s vyobrazením obnovené sochy Panny Marie. Cena každé z nich 
je v podstatě dobrovolná (min. 5 Kč) neboť jde o příspěvek na další obnovu a rekonstrukci areálu. Pohlednice si
můžete zakoupit v  informačním centru a ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově. Za Vaše příspěvky 
předem děkujeme! 

6. října 2007

Starý hřbitovV sobotu 6. 10. 2007 od 16. hodin na Starém hřbitově u šenovského kostela jsme Vám, našim 
spoluobčanům Kamenického Šenova, představili výsledky naší práce a zhodnotili ukončení první etapy jeho 
regenerace. Na slavnostní akci, kde nechybělo drobné pohoštění a kulturní vystoupení v podání paní Evy 
Olivové, se sešlo přibližně 100 účastníků. Lidé si zde měli možnost prohlédnout obnovenou vstupní branku 
starého hřbitova a opravenou sochu Panny Marie - Immaculaty. 

Informace o fondu INTERREG III. A

23. dubna 2007

Dne 23.4. 2007 bylo trio: Musil, Hotař a Vácha na
Krajském úřadě na konzultaci u slečny
Kratochvílové, od které jsme chtěli získat informace
o možnosti získat dotace od česko - saského, resp.
polského fondu INTERREG III.A, který se tak
fascinujícím způsobem vepsal do tváře krajiny pod
Panskou skálou dotováním Parkoviště. Slečna byla
sympatická - možnosti nevidí žádné. Nicméně nás
alespoň upozornila na možná úskalí našich budoucích
žádostí, zejména na to, že se dotace obvykle
nevyplácí subjektům, kteří nejsou vlastníky ani
dlouhodobými nájemci dotovaného objektu. Také nás
ale dokázala nasměrovat na program, kde bychom
snad mohli uspět (pominu-li otázku
spolufinancování). Tak uvidíme.



Očištění sochy P. Marie

23. dubna 2007

Dne 24.4. po práci, přesně „na chlup“ osm měsíců před vánocemi,  rodina Musilova s velkým úsilím vybrala 
vše co rostlo pod Marií v ohraničení náhrobku, a to až na kamenitou drenáž v podloží. Z drnů velkolistých 
květin, které tam rostly, oddělila plevel a rozdělila je na menší díly. Poté vyčistili odtokové kanálky.  To už byl 
ale skoro večer a měli toho opravdu dost.  Výsledek každopádně bude stát za to – to zmlazené lupení bude 
super!

1. letošní úprava St. hřbitova

21. dubna 2007

Dne 21. 4. 2007 jsme se sešli v tradiční čas, tj. v sobotní dopoledne o 9. hodině, na první letošní setkání na 
Starém hřbitově. Sešli jsme se v lidech a pustili se do úklidu suchých větví,  plevelů při náhrobcích apod. Pan 
Frömmel se mezitím pustil do barevné retuše nové, bíle zářící omítky za zrestaurovanou sochou p. Marie. Po 
Starém hřbitově došlo i na Márnici, kde po zimě přibylo opadané omítky. Při jednom jsme zkultivovali i vstup 
na Nový hřbitov.

Obnovená socha Panny Marie

15. dubna 2007

Jak dokládají snímky, na Starý hřbitov se vrátila zrestaurovaná socha panny Marie. V únoru si ji odvezli 
restaurátoři Bílek - Kubrický a 11. 4. 2007 ji přivezli zpět aby byla osazena na očištěný sokl. Mezitím 4. 4. 
2007 R. Musil a R. Vácha vyspravili se zručností sobě vlastní:-) zeď která tvoří Mariino pozadí. Co zbývá? 
doplnit jí na hlavu hvězdičky, nad ní zavěsit stříšku - až bude, a pod ní osadit plůtek - až bude.

MÁRNICE 2006 - JAK DÁL?

6. února 2007

Pro ty z Vás, kteří nevíte oč jde, jen krátce:



Dne 29. ledna 2007 podalo naše sdružení žádost o dotaci na další etapu zajištění a oprav budovy Márnice na 
Novém hřbitově. O této žádosti se z důvodu trvání rozpočtového provizória bohužel nehlasovalo.

Podle informací z Šenovských listů a zastupitelstev byl vývoj vztahu města k márnici asi takový: …nezájem, 
přestavba v rozlučkovou síň (což se projevilo postavením a rozebráním toaletního přístavku), …nezájem, záměr
zkrášlit hřbitov její demolicí, následné prohlášení o její „záchraně“ -  která vyšuměla v akci která sice nebyla 
levná, ale v důsledku znamenala pro márnici krom jednoho nového trámu také zatékání do říms, lepenku místo 
krytiny, chybějící světlík a okna…

Protože má naše město momentálně jiné priority a finančně se vyčerpává velkými budovatelskými akcemi, 
nabídli jsme mu  pomoc s její opravou (nebo alespoň se zastavením jejího chátrání). V nabídce jsme 
předpokládali od města každoroční dotaci ve výši 30 000 Kč. Dne 26.6.2006 schválilo zastupitelstvo 
Kamenického Šenova smlouvu o výpůjčce márnice našemu sdružení. Márnice nám byla zapůjčena na deset let s
tím, že obě strany mohou kdykoliv odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Město se ale touto smlouvou 
nezavázalo k financování její opravy. Naším podílem je dobrovolná práce, shánění sponzorů a řemeslníků, 
materiálu - a koordinace toho všeho.

Díky dobré vůli zastupitelů jsem loni získali od města 30 000 Kč, za které jsme provedli základní práce a 
nakoupili materiál. Letos žádáme město o 100 000 Kč na koupi a pokládku krytiny (jedná se o imitaci břidlice 
fy Cembrit). Tuto žádost jsme předložili ke schválení na prvním letošním veřejném zasedání zastupitelstva K. 
Šenova.

Na zastupitelstvu se o naší žádosti nehlasovalo, protože, jak řekl pan starosta, trvá rozpočtové provizorium. 
Nicméně jsme byli ujištěni, že z fondu na opravu drobných památek (který je v celkové výši 50 000 Kč.) se na 
márnici počítá s částkou 30 000 Kč, což rada města dne 5. února 2007 doporučila. Jsme rádi i za to, ale tato 
částka nestačí ani na zkompletování materiálu na její střechu. Může se tedy stát, že letos budeme muset práce 
našeho sdružení na márnici ukončit, tři roky spořit městské dotace a věnovat se ostatním našim aktivitám. Na 
druhou stranu dne 5. února 2007 doporučila rada města Kamenický Šenov zastupitelstvu také schválit částku ve
výši 100 000 Kč jako vlastní podíl, při získání dotace na obnovu objektu márnice. Tyto prostředky by byly 
skutečně přiděleny až po schválení dotace z případného dotačního titulu.  

Proto stále věříme, že město docení výhodnost spolupráce s námi. Vždy když se řešila márnice, jednalo se o 
projektech v řádu milionů korun, což vždy bylo a bude, vzhledem k rozpočtu města, nereálné. Myslíme si 
ovšem, že by to nemělo být důvodem k její demolici. Pozitivnější řešení vidíme v dlouhodobějších investicích, 
které městský rozpočet tolik nezatíží. Odměnou nám všem bude přinejmenším lepší první dojem při vstupu do 
areálu Nového hřbitova.

R. Musil a R. Vácha za OS SONOW

29. ledna 2007

Na prvním lednovém zastupitelstvu podá OS SONOW žádost o dotaci na další etapu zajištění a oprav budovy 
Márnice na Novém hřbitově. Věříme že požadovaná částka 100.000 Kč nebude připadat zastupitelům města 
nad možnosti městského rozpočtu. Připomínáme že Márnice, která je i nadále v majetku města, už byla určená 
k demolici a požadovaná částka bude případně použita na materiál nutný k opravě střechy.

Restaurování Starého hřbitova

1. ledna 2007

Díky přispění Krajského zastupitele J. Andrysíka z Kamenického Šenova jsme se dozvěděli o možnosti získat 
dotaci z mimorozpočtových prostředků Libereckého kraje. Na jaře 2006 jsme vyplnili formulář žádosti o dotaci 



na projekt regenerace Starého hřbitova, která byla krajskými zastupiteli ve výši cca 400 000 tisíc Kč schválena. 
Oslovili jsme restaurátory s požadavkem na nabídky restaurování vstupní branky, náhrobku fam. Conrath se 
sochou Panny Marie - Immaculaty a řady klasicistních náhrobků. Vzhledem k objemu finančních prostředků 
budou v roce 2007 zrestaurovány: vstupní branka a náhrobek fam. Conrath.      

 


