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OBČANSKÝ SPOLEK SONOW
je dobrovolné nepolitické sdružení občanů a přátel Kamenického Šenova (K. Š.), 
které chce působit ve prospěch rozvoje města, respektujícího jeho historicky dané 
kvality.
Máme zejména tyto cíle:
 Sdružovat spoluobčany, kterým není lhostejný osud architektonického
          a urbanistického dědictví, které nám bylo svěřeno.
  Ovlivňovat vlastním příkladem ostatní obyvatele K. Š.
          Pomáhat Městu K. Š. řešit údržbu a opravy památek a památkově 
          významných partií města.   
 Zasadit se o citlivou regeneraci městské památkové zóny a přispět k 
          odborné komunikaci mezi Městem K. Š., pracovníky Národního
          památkového ústavu a laickou veřejností.
 Získávat na základě architektonických studií a projektové dokumentace
          granty  na údržbu a opravy památkově významných partií města a jeho 
          jednotlivých památek.
 Dokumentovat aktuální stav katastrálního území K. Š. a Práchně pro
          budoucí generace.
 Publikovat cíle a výsledky spolku v elektronických médiích, 
          prostřednictvím regionálního tisku, případně i vlastním nákladem.

Cílem spolku není vytváření zisku, získané prostředky slouží k zajištění finanční 
spoluúčasti při restaurování památek nebo další činnosti spolku.
Od svého založení v roce 2004 má O. s. Sonow za sebou řadu realizací. 
V posledních letech se kromě kultivace starého klasicistního hřbitova věnuje také 
obnově drobných památek a Kamenickém Šenově a Práchni.          
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ROK 2015

OS SONOW měl v roce 2015 20 členů. Předsedou byl Radim Vácha. Správcem 
účtu byl Radek Musil a pokladníkem Martina Hotařová (s Adamem Hotařem). 
Výkonná rada byla ve složení: Radim Vácha, Adam Hotař, Radek Musil, Milan 
Janovský.
Rok 2015 byl pro náš spolek významný kvůli započaté spolupráci s Česko-němec-
kým fondem budoucnosti, Nadací Preciosa, spolky Přátel Kamenického Šenova 
a Přátel Rheinbachu. Stejně tak pro nás byla důležitá dobrá spolupráce s Městem 
Kamenický Šenov a místními podnikateli: Pavlem Duchoněm a Ing. Milošem 
Macháčkem, kteří podpořili projekt restaurování Starého hřbitova. Zásadní je 
stále dobrá spolupráce s farností K. Š.

V tomto roce se  o. s. Sonow zaměřilo na přípravu dvou větších projektů na r. 
2016-2020. Jejich náročnost si vyžádala důkladnou přípravu: restaurátorské zámě-
ry, rozpočty, povolení památkové péče a stavebního úřadu, souhlas Římskokato-
lické farnosti sv. Jana Křtitele. Jedná se o tyto záměry:  
1) restaurování náhrobků na Starém hřbitově - partnerem se nám stal německý 
Spolek přátel Kamenického Šenova z Rheinbachu (a spolek přátel Rheinbachu 
v K. Š.), který zajistil dar ve výši 85.400 Kč, a díky němu se podařilo na r. 2016 
získat dotaci 150.000 Kč z Česko-německého fondu budoucnosti. V příštím roce 
tak zahájíme další etapu renovace náhrobků. 
2) obnova fasády kostela v letech 2017-2018 - pokud uspějeme se žádostí o dotaci 
(projekt česko-saské přeshraniční spolupráce „Hallo Nachbarn“, dříve Cíl 3,
bude provedena v režii farnosti a se spoluúčastí Města K. Š. Sdružení SONOW 
připravilo podklady k tomu, aby se tento projekt mohl realizovat. 

Důležité pro zpětnou vazbu s veřejností je naše pořádání tradičních „Dušiček“ 
na Starém hřbitově (dary do kasičky činily 3.705 Kč – děkujeme!) a celostátní 
Noci kostelů nejen v šenovském, ale i prácheňském kostele (dary do kasičky čini-
ly 2.207 Kč – děkujeme!).
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ZÁMĚRY DOKONČENÉ V ROCE 2015

V tomto roce naše sdružení provedlo několik drobnějších restaurátorských prací.

 

Lavička
V roce 2015 jsme obnovili v pořadí již druhou 
betonovou lavičku. 
Těchto laviček se nachází po Kamenickém 
Šenově více. 
Jsou spjaty s místní slářskou tradicí, 
byly používány ženami nosícími v nůších 
sklo, aby si mohly v kopcovitém terénu 
odpočinout a nůši se svým skleněným 
zbožím bepečně a pohodlně odložit.
Lavička zrenovovaná v tomto roce 
se nachází na rozcestí ulic Kopeček a 
Pobřežní. Lavičku jsme kompletně obnovili a 
předali tak jejímu účelu 8. 12. 2015. 
Na lavičky v letošním roce přispěli 
manželé Brzkovi a pan Karel Hrůzek.  
Odlití betonového sedáku zdarma 
provedl pan Ing. Petr Starý.
Náklady na materiál a práci zajistil 
SONOW. 

Výroční zpráva   2015



Křížek ve Smetanově ulici
Dne 22. 3. 2015 jsme ukončili restaurování křížku ve Smetanově ulici, v dolní části 
Kamenického Šenova, nainstalováním litinového kříže na již r. 2014 obnovený 
kamenný sokl. Křížek je velice citlivě zrestaurován a díky místním občanům, 
kteří po demolici a odcizení původního litinového kříže uschovali alespoň 
původní litinový korpus Krista, je na něm použita alespoň tato část originálu. 
Oficiální představení zrestaurované památky bude až na jaře 2016, protože letos 
byl křížek součástí staveniště regulace potoka. K otevření náš spolek upraví ještě 
okolí křížku výsadbou okrasných stromů a úpravou terénu. Tyto práce budou 
probíhat z vlastních zdrojů spolku. Restaurování kamenných části křížku, včetně 
nápisu a litinové rozetky, provedly restaurátorky MgA. H. Nováková a MgA. E. 
Míčková. Dr. M. Šerák zrestauroval litinový kříž.
Město Kamenický Šenov poskytlo částku 50 000 kč. 
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Úchyty hřbitovních luceren

Díky tomu, že v roce 2016 chystáme na Starém hřbitově rozsáhlejší restaurátorské 
práce, jsme se v roce 2015 rozhodli věnovat co nejvíce dílčím záležitostem. 
A tak jsme obnovili 20 kusů úchytů, z nichž pět kusů muselo být nově odlito. 
Všechny úchyty byly restaurovány a rekonstruovány tradičními metodami. 
Práce provedla MgA. H. Nováková.
Na základě velkorysé nabídky MgA. H. Novákové za tyto práce zapla-
til v roce 2014 náš spolek částku 4.000 Kč a další splátky do celkové výše 
22.000 Kč proběhnou na základě finančních možností v následujících 
letech.
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Zpevnění a čištění sochy žehnajícího Krista

Náhrobek rodiny Rasch z  Nového Oldřichova se sochou Krista  je jedním z  
prvních čtyř náhrobků na Starém hřbitově při kostele sv. Jana Křtitele, které se 
budou v roce 2016 restaurovat za podpory Česko-německého fondu 
budoucnosti a německého Spolku přátel Kamenického Šenova z Rheinbachu. 
Socha žehnajícího Krista je v neoklasicistním slohu, nejspíše z dílny Josefa Maxe. 
Na horní části podstavce je nápis „Kdo ve mne věří, na věky bude žít“. Vzhledem 
k rozsáhlému poškození, a tudíž nákladné obnově celého díla, jsme se rozhodli 
restaurátorské práce rozdělit do dvou etap. První část jsme úspěšně zakončili v 
roce 2015. Jednalo se o důsledné očištění a zpevnění s injektáží trhlin. V roce 2016 
proběhne celkové restaurování náhrobku včetně doplnění nově vymodelované
ruky. 
Práce provedly restaurátorky  MgA. Eva Míčková a MgA. Hanka Nováková.
Letošní restaurátorské práce stály 20.000 Kč, které poskytla darem 
Nadace Preciosa.
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Kříž z mostu

V roce 2016 bude náš spolek nově instalovat původní kříž z mostu přes Šenovský 
potok (vede po něm silnice I/13). Souhrou náhod naše sdružení objevilo skoro 
všechny komponenty, ze kterých se kříž skládá, a tak jsme mohli již v roce 2015 
oslovit restaurátory a začít s čistěním, zpevňováním a odsolováním všech kamen-
ných části křížku. Kříž osadíme na začátek mostu do Janurova parku, protože na 
původní místo jej již vrátit nelze. Vzhledem k novému umístnění jsme si museli 
vyžádat souhlas nejen od Města Kamenický Šenov, ale i od nadace Proměny, která 
rekonstruovala Janurův park. 
1. etapu dotovalo Město K. Š. částkou 30.000 Kč. 2. etapu již na příští rok 
podpořilo Zastupitelstvo a je zahrnuta v rozpočtu Města.
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Spoluúčast při obnově pramene Žába u penzionu Tavba

O.s. Sonow se v roce 2014 podílelo na obnově pramene Žába u penzionu Tavba 
v dolní části K. Š. Členové spolku pomáhali městu K. Š. při přípravě projektu a 
jeho realizaci a také při úklidu v blízkém okolí pramene po dokončení. Stavební 
úpravy realizovala šenovská firma Romana Macháčka a kamenické práce provedl 
restaurátor Josef Tichý. Nerezové chrliče bezplatně a ochotně vyrobil, a na místo 
osadil pan Pavel Duchoň.
Obnovu pramene realizovalo Město K. Š. za finanční podpory Libereckého 
kraje částkou 80.000 Kč. 

Děkujeme srdečně Vám, všem 
splupracovníkům, kteří jste se
s námi přičinili o kultivaci 
Kamenického Šenova a Práchně. 
Zejména farnosti sv. Jana Křtitele 
v Kamenickém Šenově a panu faráři 
Bečičkovi, Městu Kamenický Šenov a 
našim zastupitelům, štědrým spon-
zorům a četným sympatizantům. 
Vaše podpora je pro nás potvrzením 
toho, že naše práce má smysl. 
Věříme, že se nám podaří si Vaši 
přízeň a důvěru zachovat i v roce 
2016!
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Finanční údaje
Příjmy se v roce 2015 skládaly z těchto zdrojů v kč.
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Výdaje v roce 2015 byly investovány do těchto projektů.

Drobné výdaje spolku byly použity na nákup stavebního materiálu, nářadí a 
spotřebního materiálu na zajištění akcí Noc kostelů na Práchni, Noc kostelů v 
Kamenickém Šenově a Dušičky.
Všichni členové spolku Sonow provádějí své práce pro tento spolek bez nároku 
na honorář.
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Děkujeme všem sponzorům a těšíme se na další spolupráci!

Římskokatolická farnost sv. Jana Křtitele, pan farář Stanislav Bečička.
Pavel Duchoň s rodinou. 
Miloš Macháček s rodinou (firma Mexi plus). 

Výroční zprávu za o.s. Sonow zpracovali:
 Bc. Radim Vácha a Marta Pospíšilová


