
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

máte možnost seznámit se s dalším, v pořadí již druhým 
vydáním Informačního zpravodaje Svazku obcí Novobor-
ska. Vydání zpravodaje probíhá v rámci projektu „Posilová-
ní administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolu-
práce“ a je jakýmsi shrnutím uplynulého období. 

Svazek obcí Novoborska v předchozích měsících velmi 
intenzivně využíval, především prostřednictvím zaměst-
nankyň kanceláře CSS, výstupy a možnosti spolupráce na-
bízené uvedeným projektem. Zkvalitnění služeb v oblasti 
administrativy, právního servisu, informačních technologií 
a poradenství v dalších pro nás stěžejních oblastech vy-
tvořily základ rozvíjení činností Svazku obcí Novoborska. 
Stávající projekty, jako například Zažít vrcholy, Varovný 
protipovodňový systém, Volnočasové areály, Burza nápa-
dů, Lužickohorská magistrála, či nově připravované projek-
ty Sociální služby na Novoborsku bez bariér, Žít v soula-
du s přírodou, Destinace Lužické hory, Předcházení vzniku 
odpadů v Novoborsku a další (například z Fondu malých 
projektů), by nebylo možno realizovat bez zázemí a služeb 
poskytovaných v rámci našeho výše uvedeného projektu se 
SMO ČR. Tato spolupráce přináší kromě jiného i kvalitněj-
ší a intenzivnější propojení výstupů našich činností s širo-
kou veřejností, ale třeba i veřejnoprávními médii. To vše v 
konečném důsledku znamená lepší fungování Svazku obcí 
Novoborska a jeho jednotlivých členů jako celku.

Věříme, že Vás aktuální informace obsažené ve druhém 
vydání našeho zpravodaje zaujmou a budou pro Vás příno-
sem nejen v oblasti komunikace s veřejnou správou, ale i 
v dalších oblastech Vašeho života. Přejeme Vám příjemné 
čtení a těšíme se na Vaši spolupráci s kanceláří CSS, jejíž 
zaměstnankyně jsou Vám k dispozici stejně jako doposud. 

Ing. Jan Sviták
předseda Svazku obcí Novoborska 
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Projekt „Centra společných služeb“
Svazek obcí Novoborska od 1. července 2017 provozuje 

Centrum společných služeb, které vzniklo v rámci projektu 
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobec-
ní spolupráce, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/1
5_019/0003017“, zkráceně také „Centra společných služeb“ 
(CSS). Projekt navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní 
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spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015. 
Prostřednictvím svazku se do projektu zapojily členské 
obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem 
zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. 

V rámci Centra společných služeb jsou poskytovány služby 
v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kom-
petence, ale i kompetence v přenesené působnosti. Služby 
jsou zaměřeny také na odborné poradenství členským obcím 
v oblastech veřejných zakázek, dotací, právní podpory, 
ekonomické agendy, společné postupy nebo IT podpory. 

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření CSS 

dosáhnout zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné sprá-
vy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, 
příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření 
služeb poskytovaných občanům zapojených obcí, zajištění 
rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřej-
ným službám, zlepšení informovanosti občanů o poskyto-
vaných veřejných službách, zvýšení dostupnosti a kvality 
poskytovaných veřejných služeb pro občany, přenos zna-
lostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní 
báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého 
modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti 
a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi mezio-
becní spolupráce.

INFORMAČNÍ
ZPRAVODAJ

DUBEN 2017 
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Více o projektu 
Centra společných služeb:

http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-
spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx

http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx 
http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx 
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Projekt „Žít v souladu s přírodou

Tento připravovaný záměr navazuje na přeshraniční 
projekt „Společná řešení pro původní péči o krajinu, 
číslo projektu 100186263“, který realizoval Svazek 
obcí Novoborska společně s projektovým partnerem 
Gemeinde Lohsa v období 10. 4. 2014 - 31. 3. 2015.

Cílem projektu je uskutečnit navržená opatření vy-
plývající ze studie „Společná rozvojová strategie pro 
obnovu původního krajinného rázu v česko-saském 
příhraničí“, která se zabývá hodnocením stavu stro-
mů a také přehledem protipovodňových opatření. 
K prvnímu tématu byla provedena základní inven-
tarizace a dendrologický průzkum, jehož součástí je 
i návrh zásahů v oblasti Svazku obcí Novoborska. 
Pro každou členskou obec (kromě města Nový Bor, 
které se projektu nezúčastnilo a řešilo tuto problema-
tiku samostatně) byla vypracována evidence stromů 
s návrhem ošetření a program náhradních výsadeb. 
U šesti obcí byl vypracován znalecký posudek za úče-
lem zhodnocení provozní bezpečnosti vybraných stro-
mů (pomocí přístrojové metody - tahových zkoušek).

Ke společným aktivitám a cílům projektu patří sta-
novení lokalit krajinově významných, pro odbornou 
i širokou veřejnost, propojení lokalit na obou stranách 
projektu, a také snaha upozornit veřejnost na tuto 
opomíjenou problematiku. Naším cílem je výměna 
zkušeností, proškolení starostů v základních pravi-
dlech péče o dřeviny - zde je ale nutné vytvořit dopo-
ručení vzešlé od odborníků, proškolit subjekty, které 
se budou o dřeviny následně starat (úřady, instituce). 
Proškolení proběhne akreditovanými a certifikova-
nými odborníky (nová výsadba, ošetřené plochy). Je 
nutné také informovat i veřejnost, ukázat krajinově 
významné prvky.

Aktivity na české straně souvisejí s revitalizací, 
údržbou a péčí o dřeviny. Chceme navázat na minulý 
projekt (projekt „Péče o krajinu“), kdy byl vypraco-
ván koncept, souhrnná evidence a návrhy, ze kterých 
nyní vycházíme. Spolupráce se týká zajištění společ-
né péče o krajinu, zachování biodiverzity v příhraničí 
a vytvoření dlouhodobého prostředí pro udržení 
a zvýšení rozmanitosti druhů.

Část zájmového území německých partnerů leží 
v CHKO, což bylo impulsem o projevení jejich zájmu 
na zvýšení stupně ochrany. Dojde k usměrnění po-
hybu návštěvníků v území tak, aby se nepohybovali 
živelně, nutná je zde také především ochrana přírody. 
Důležité je zároveň dlouhodobé zachování krajinné 
hodnoty území. Aktivity německé strany jsou rozdě-
leny na 3 návštěvnické okruhy.  Jedná se o bývalý 
granitový lom, okruh kolem dřevařské stezky a geolo-
gicky významnou oblast, kde těžbou díky této činnosti 
vznikly nové biotopy. V rámci projektu vznikne infor-
mační stezka, zabezpečení chodníků v oblasti lomu, 
ale také výsadba typických rostlin pro území. Reali-
zace projektu je plánována na období let 2018 – 2020.

[Zdroj: Svazek obcí Novoborska]

Destinace Lužické hory
Oblast Lužických hor představuje nepříliš vysoké hor-

ské pásmo rozkládající se při hranici České republiky 
a Německa. Na západě navazuje na České Švýcarsko 
a na východě pokračuje až ke krajskému městu Liberec.  
Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena 
roku 1976, celková rozloha činí 264 km2. Z geologického 
hlediska jsou Lužické hory tvořeny svrchnokřídovými pís-
kovci, kterými během třetihor místy na povrch proniklo 
sopečné magma. Následnou erozí došlo k vypreparování 
těchto sopečných vyvřelin a hory získaly svůj charakteri-
stický vzhled s výraznými kupovitými vrchy (např. hory 
Luž, Hvozd, Klíč a další).  Svazek obcí Novoborska má jako 
jeden ze svých stěžejních záměrů vybudovat aktivní turis-
tickou destinaci Lužické hory, spolupracuje při svých akti-
vitách s Českým Švýcarskem a posiluje své vazby v rámci 
Libereckého kraje. Za účelem propagace a zlepšení turis-
tické nabídky bude využito mimo jiné i zdrojů z Fondu ma-
lých projektů. Již nyní běží malý projekt s názvem „Burza 
nápadů - dvě země - mnoho nápadů - nová partnerství“, 
jehož cílem je vytvořit nová partnerství mezi subjekty 
v oblasti cestovního ruchu na našem území a v Horní Lužici. 

[Zdroj: Koncepce cestovního ruchu Libereckého kraje,  
Plán péče CHKO Lužické hory, Svazek obcí Novoborska]

Obec Prysk získala ocenění v soutěži  
Vesnice roku 2016! 

Členská obec svazku - obec Prysk vyhrála v roce 2016 v krajském 
kole soutěže Vesnice roku Zlatou stuhu. Zároveň získala v celostátním 
kole této soutěže 2. místo. Gratulujeme!

[Zdroj: archiv obce Prysk]
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Projekt „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“
V říjnu roku 2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

vyhlásilo Výzvu č. 063 – Podpora procesu plánování sociál-
ních služeb na obecní úrovni. V této Výzvě mohly žádat také 
dobrovolné svazky obcí, a proto se Svazek obcí Novobor-
ska rozhodl, kromě jiných aktivit, také k podání této žádosti 
o dotaci.

Projekt si klade za cíl sjednocení postupů obcí území No-
voborska při plánování, zajišťování a financování registro-
vaných sociálních služeb. Vycházet bude z již vytvořených 
strategických dokumentů území Novoborska i Libereckého 
kraje. Svazek obcí Novoborska se stane garantem koordi-
nace, spolupráce a spolufinancování. Stanoví se jasná pra-
vidla spolupráce a spolufinancování obcí. Poskytovatelům 
se zjednoduší získávání finančních prostředků potřebných 
k zajištění registrovaných sociálních služeb.

Projekt by komplexně vyřešil koordinaci procesu pláno-
vání sociálních služeb včetně jejich financování. Pro malé 
obce je v tuto chvíli nereálné, aby samostatně a kvalitně 
zajišťovaly potřeby poskytování sociálních služeb osobám 
nebo skupinám osob na svém území, aby jednotlivě spolu-
pracovaly s dalšími obcemi a kraji a poskytovateli sociálních 
služeb, či zprostředkovávaly kontakt osobám s poskytovate-
li. Není reálné, aby zástupci malých obcí aktivně spolupra-
covali přímo s krajským úřadem při tvorbě střednědobých 
plánů rozvoje sociálních služeb. V současné době je finan-
cování registrovaných sociálních služeb ze stran menších 

obcí realizováno nahodile, bez systému. Obecní úřad obce 
s rozšířenou působností Nový Bor má zpracován určitý klíč 
pro financování, ale vzhledem ke složitosti vícezdrojového 
financování registrovaných sociálních služeb je tento pro-
ces v začátcích. 

Na Novoborsku zcela chybí osoba koordinátora sociálních 
služeb, která by zajistila komunikaci mezi obcemi, krajem 
a poskytovateli. I přesto území vlastními silami a díky pro-
fesionálnímu přístupu zaměstnanců Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu Nový Bor, zaměstnanců 
Svazku obcí Novoborska a aktivních poskytovatelů sociál-
ních služeb dokázalo vypracovat Třetí komunitní plán obcí 
Svazku obcí Novoborska na období 2016 - 2020, každoročně 
se aktualizuje Katalog sociálních služeb.  V současné době 
není udržitelné, aby celý proces probíhal pouze díky nadše-
ní několika osob. Je nutné, aby existovala osoba, která se 
bude problému financování a koordinování sociálních slu-
žeb věnovat směrem k aktérům - obcím, krajským úřadům.

V současné době je projekt podán a čeká se na vyjádření 
hodnotící komise. 

Podklady k tématu sociálních služeb jsou ke stažení  
na webových stránkách Svazku obcí Novoborska (kategorie 
Aktuality):                              

www.novoborsko.cz
[Zdroj: Svazek obcí Novoborska]

VIDEOSPOT 
ÚSTECKÉ TV

Povedená reportáž 
o běžeckém lyžování v obci Polevsko a Prysk. 

https://www.youtube.com/watch?v=URwWPnX-
ZUs4&feature=youtu.be

TOULAVÁ 
KAMERA

Reportáž o Lužickohorské magistrále,  
konkrétně z oblasti  

Kamenického Šenova, Prysku a Polevska  
byla natočena v únoru 2017.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-
-toulava-kamera/

Sídlo: náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor
Kancelář: Obecní úřad Okrouhlá, Okrouhlá 36, 
473 01 Nový Bor

www.novoborsko.cz
E-mail: region@novoborsko.cz

Svazek obcí 
Novoborska

Svazek obcí  
Novoborska  

se prezentuje v médiích
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Spolupráce svazku a SKI Polevsko

Před deseti lety započala spolupráce Ski Polevsko se 
Svazkem obcí Novoborska na zimní údržbě běžkařských 
tratí v okolí Polevska na Novoborsku v Lužických ho-
rách. V minulosti se na Polevsku udržovalo nepravidel-
ně 10-20 km a peníze na údržbu tras se sháněly všude 
možně po obcích, sponzorech i u jednotlivců a členů Ski 
Polevska. Dnes tratě kromě polevských běžkařů ze Ski 
Polevsko udržuje také obec Okrouhlá, obec Prysk, Nový 
Oldřichov za pomoci soukromé aktivity pana Oty Raite-
ra z Kamenického Šenova, či město Cvikov za podpo-
ry Svazku obcí Novoborska a Libereckého kraje. Délka 
udržovaných stop se v současnosti vyšplhala v rámci 
Novoborska na úctyhodných 110 km. Rozvoji významně 
napomohl i projekt „Zažít vrcholy“ realizovaný Svaz-
kem obcí Novoborska v letech 2012 - 2014 a také bohatá 
sněhová nadílka v lednu 2017. 

Historie běžeckého lyžování na Polevsku však sahá až 
hluboko do 60. a 70. let minulého století, kdy se nejdříve 
pod hlavičkou TJ Jiskra Polevsko a od 90. let pod od-
dílem Ski Polevsko rozvíjelo běžecké lyžování i tradiční 
závody. Historie závodů jako je „Lužická 30“, „Zlatá lyže 
Lužických hor“ - dnes „Polevská lyže“, „Silvestrovský 
běh“ či „Kytlický minitriatlon“ se započala psát na konci 
70. a začátku 80. let minulého století. Máme na co nava-
zovat a cítíme to i jako velký závazek. Těší a baví nás Váš 
zájem o běžecké lyžování i Vaše účast na našich akcích, 
které pořádáme pro širokou veřejnost a s důrazem na 
děti a mládež. Snažíme o domácí a přátelskou atmosfé-
ru spíše než masovost. Děkujeme všem subjektům i jed-
notlivcům za dosavadní podporu.

[Zdroj: SKI Polevsko]

logo SKI Polevsko
http://www.skipolevsko.estranky.cz/

Údržba běžkařských tratí – Zimní krajina 
Lužických hor

Jednou z významných oblastí Českého severu jsou Lužic-
ké hory, nevelké pohoří, jehož část najdeme i v Sasku pod 
jménem Žitavské hory. Díky výborným sněhovým podmín-
kám vyrazily do stopy stovky nadšených běžkařů, kteří se 
mohou kochat nádhernými výhledy a užívat si tak krásy Lu-
žických hor. Poděkování patří všem, kteří se v rámci svého 
volného času starají o tratě na Novoborsku (Ski Polevsko, 
obec Prysk - starosta Jan Sviták, obec Okrouhlá - Zdeněk 
Mejtský, Ota Raiter z Kamenického Šenova, město Cvikov 
- Richard Ramisch a Jiří Horák). Aktivity spojené s údržbou 
tratí finančně podporují zapojené obce a Liberecký kraj.

[Zdroj: Svazek obcí Novoborska, SKI Polevsko]
Upravená trať na Polevsku u Kapličky – autor David Voborský

Údržba tratí v okolí Prysku – autor Jan Sviták
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„Lužická 30“

V sobotu 4. února 2017 se na Polevsku uskutečnil běžkař-
ský závod „Lužická 30“, v rámci kterého proběhl také „Den 
otevřených dveří a namazaných lyží na Lužické magistrále“. 

Lužická třicítka představuje nejtěžší závod na běžkách v Lu-
žických horách. Svojí členitou trasou je „L30“ opravdovou 
lahůdkou. Náročná a technická trať prověří formu každého 
běžkaře nejen vytrvalostí a sílou, ale i technikou a psychic-
kou odolností. „Jdi do toho, ukaž co je v Tobě a předveď se 
v Lužických horách!“ je motem závodu. Centrem vytrvalost-
ního závodu na lyžích klasickou technikou je Jedličná nad 
Polevskem a přilehlé běžkařské okruhy, většina trasy vede 
zároveň po Lužické magistrále. Závodníci mají na výběr ze 
dvou tratí na 30 nebo 10 kilometrů. Hromadný start z louky 
pod Jedličnou byl rozdělen do dvou vln: v 10:00 odstartoval 
závod na 30 km a o pět minut později se na trať vydali závod-
níci na 10 km. Závod provedl závodníky po úzkých lesních 
cestách, pastvinami v okolí Kytlice, pláněmi nad vlekem v 
okolí Polevského vrchu, kde fouká téměř celou zimu ostrý 
severák. Po hřebeni u otočky kolem prácheňského vysílače 
nelze minout místní zajímavost - dvoupatrový čedičový lom. 
Během cesty mohli účastníci obdivovat úžasné výhledy na 
blízké kopce, nelze přehlédnout místní dominantu Klíč, ze 
zimní inverze může vykukovat Jedlová, Hvozd nebo Ještěd. 
Při dobré viditelnosti je možné vyhlížet Bezděz, Ralsko, Dě-
čínský Sněžník, České Švýcarsko, Jizerské hory, Krkonoše a 
kužely Českého středohoří a Lužických hor. „Lužická 30“ je 
závod s rodinnou atmosférou na udržovaných tratích v krás-
ném koutě Novoborska, jede na desetikilometrovém okruhu, 
který vede půvabnou krajinou Lužických hor. Kromě poctivé 
trati je dalším lákadlem závodu právě opomíjená krása zdej-
šího pohoří a místních běžeckých okruhů. 

Akci „Den otevřených dveří a namazaných lyží na Lužic-
ké magistrále“ pořádal Svazek obcí Novoborska spolu se 
Ski Polevsko a místními obcemi. Akce byla určena pro zá-
stupce místních samospráv, Libereckého a Ústeckého kra-
je, novináře i širokou veřejnost. Představeny byly projekty, 
které se uskutečnily na území Novoborska na podporu tu-
ristického ruchu, účastníci se seznámili s běžkařskými tra-
těmi na Novoborsku a systémem jejich údržby. Prezentace 
aktivit Svazku obcí Novoborska a organizace Ski Polevsko 
proběhla od 13:00 hod. na Obecním úřadě Polevsko. Poté 
se účastníci přesunuli na vyhlášení vítězů „Lužické 30“ 
a od 14:30 hodin byla v nabídce prohlídka místních tratí. 
Záštitu nad akcí převzal hejtman Libereckého kraje Martin 
Půta a Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro rezort škol-
ství, mládeže, tělovýchovy a sportu. 

[Zdroj: Svazek obcí Novoborska, Ski Polevsko]

„Lužická 30“ – start – autor Matyáš Gál

„Lužická 30“ – průběh závodu – autor Matyáš Gál
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Fotografická soutěž „ Krásy Lužických hor“
Svazek obcí Novoborska vyhlásil na měsíc únor fotografickou soutěž 

na téma „Krásy Lužických hor“. Zájemci mohli fotografie zasílat pro-
střednictvím emailu od 1. do 19. února 2017. Snímky byly následně 
vloženy na facebookový profil „Svazek obcí Novoborska“, kde od 20. 
února do 6. března 2017 proběhlo jejich hodnocení ze strany veřejnosti. 
Fotografie s největším počtem tzv. „liků“ byly odměněny věcnými ce-
nami zaměřenými na propagaci Lužických hor.

Do soutěže se zapojilo 21 autorů s celkovým počtem 94 zveřejněných 
snímků. Tímto bychom chtěli všem poděkovat za jejich účast v soutěži 
a ostatním občanům za podporu a zájem o naši činnost!

Monika Krausová a Jana Nastoupilová
kancelář Svazku obcí Novoborska

Lužické hory – Klíč večer 
– autor Miloslav Petrtyl

Lužické inverzní ráno – autor Marek Jirsák Střední vrch – autor Tomáš Šulc

Svítání u kapličky (Sloup v Čechách) – autor Petr Germanič

Vítězem soutěže 
se stal PETR GERMANIČ s fotografí  

„Svítání u kapličky ve Sloupu v Čechách”.
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Zajímá Vás, jak vypadají obce Novoborska z výšky? Svazek obcí Novoborska nechal zpracovat jedinečnou prezentaci 

obcí pořízenou leteckými záběry (tzv. dronem). Jednotlivá místa jsou mezi sebou propojená a obsahují doprovodnou 
textovou informaci o dané lokalitě. Prezentaci si můžete prohlédnout na webových stránkách Svazku obcí Novoborska: 

www.novoborsko.cz.  [Zdroj: Svazek obcí Novoborska, IZ 1]

MĚSTO CVIKOV
Cvikov je město na Českolipsku v Libereckém kraji. Za-

hrnuje zhruba 1 018 domů a má přes 4 tisíce obyvatel. 
Katastrální území města zabírá rozlohu 4 504 hektarů. Do 
katastru města spadají také místní části Drnovec, Trávník, 
Naděje, Lindava, Svitava a Záhořín. Okolí Cvikova patří 
do rozsáhlé Cvikovské pahorkatiny. Mezi významné pa-
mětihodnosti města patří Farní kostel sv. Alžběty Uher-
ské, raně barokní morový sloup u kostela z roku 1697 
a Křížový vrch (Kalvárie) se 14 kaplemi Křížové cesty, které 
byly v roce 1991 zrenovovány. Od roku 2014 je ve městě 
opět v provozu místní pivovar - http://www.pivovarcvi-
kov.cz/, který zrenovoval a obnovil soukromý podnikatel 
z nedalekého Kamenického Šenova. Pivovar produkuje 
piva Sklář 8°, Luž 10°, Hvozd 11°, Klíč 12°, Sváteční 13° 
a Výroční 14°. 

Více na stránkách města http://www.cvikov.cz. Město Cvikov – Náměstí Osvobození

MĚSTO ČESKÁ LÍPA
Město Česká Lípa leží 80 km severně od Prahy na řece Plou-

čnici s historickým centrem na jejím pravém břehu. Zahrnuje  
14 místních částí a o rozloze zhruba 66,1 km2. Žije tu 36 648 
obyvatel (k 1. 1. 2016).   

Město bylo vystavěno u vodního hradu Lipý, kde od 10. století 
existovala malá slovanská osada. Město založili ve 14. století Ro-
novci, zejména Jindřich z Lipé. O další rozkvět města se zaslou-
žil založením kláštera a školy Albrecht z Valdštejna. Novodobý 
vzhled České Lípy a její další vývoj značně ovlivnila průmyslová 
výroba a blízkost těžby uranu. Ve městě byla vybudována řada 
panelových sídlišť. A však centrum města bylo zachováno a vy-
hlášeno za městskou památkovou zónu. 

Více informací na http://www.mucl.cz. 

OBEC CHOTOVICE
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1455. Cho-

tovice jsou malou obcí s pouhými 160 stálými obyvateli, 
ležící 2,5km jižním směrem od Nového Boru v Libereckém 
kraji. Katastrální území obce zabírá rozlohu 299 hektarů 
a je poseto několika rybníky, které v letních měsících slou-
ží také ke koupání. Významnou pamětihodností obce je 
kaple Navštívení Panny Marie, která stojí na návsi v cent-
ru obce. Slavným rodákem byl lékař a vlastivědný pracov-
ník MUDr. Franz Hantschel, po kterém byl pojmenován 
místní lesopark s pavilonem uprostřed. Chloubou obce se 
stala i nově opravená Chotovická hospoda (https://www.
facebook.com/chotovickahospoda) s velkým sálem s his-
torickými lustry z roku 1842.

Více informací na http://www.obecchotovice.cz. 

Město Česká Lípa, archiv města

Obec Chotovice
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MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV

Město Kamenický Šenov se nachází na severu Čech v Libereckém 
kraji. Leží v nadmořské výšce 350 – 550 m na hranici dvou krajinných 
celků Českého Středohoří a Lužických hor. První zmínka o Kamenickém 
Šenově pochází z roku 1352, tehdy pod názvem Sonow. Město bylo 
a stále je významným centrem sklářského řemesla a dodnes zde 
existuje také sklářská škola (http://www.czech-glass-school.com/). 
Významnými pamětihodnostmi města jsou Sklářské muzeum 
(http://www.muzeumskla.cz/), kostel Narození svatého Jana Křtite-
le, národní přírodní památka Panská skála (Varhany).

Více informací na http://www.kamenicky-senov.cz. Město Kamenický Šenov – náměstí T. G. Masaryka

ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Změny v legislativě

Dne 6. února 2017 byly ve Sbírce zákonů publikovány zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákon 
č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti – mimo jiné 
v části 14 i zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který uvádí nové povinnosti pro územně 
samosprávné celky, svazky obcí a jejich příspěvkové organizace. 

SHRNUTÍ TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO:
1)  pojem rozpočtový výhled nahrazen pojmem střednědobý výhled rozpočtu
2)  zveřejňování návrhů střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu, závěrečného účtu atd. 15 dním před dnem 

schvalování + nově oznamovací povinnost na úřední desku, kde je daný dokument vyvěšen v elektronické po-
době, a kde je možné do něj nahlédnout v podobě listinné.

3)  zveřejnění schválených dokumentů stejné jako u bodu 2)
4)  nově povinnost zveřejňovat schválené rozpočtové změny
5)  návrh rozpočtové změny není povinné zveřejňovat, ale bohužel ve správních deliktech stále je toto bráno jako 

porušení zákona.
Změny nabývají účinnosti dnem 21. února 2017, s výjimkou části 12 zákona č. 24/2017 Sb., která nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018 
– změna zákona o rozpočtovém určení daní.

Nový portál pomůže žadatelům snadno projít vyhlášenými dotačními 
programy Libereckého kraje

Dotacemi krok za krokem provede žadatele nový internetový portál Libereckého kraje. Začal fungovat v polovině února 
a je určen zájemcům o dotaci z krajského rozpočtu. Uživatelé tam najdou všechny potřebné informace i dokumenty pro po-
dání žádostí a zejména podrobný návod, jak při žádání o podporu postupovat.

Nové dotační stránky, které najdou žadatelé na adrese http://dotace.kraj-lbc.cz, jsou především přehlednější a jednodušší. 
Oproti minulosti odpadá i jejich složité hledání, neboť je dotační portál přístupný hned z hlavní internetové stránky Liberec-
kého kraje. 

Kotlíkové dotace
Liberecký kraj vyhlásil další kolo kotlíkových dotací -žádosti se přijímají od 3. dubna 2017. Oproti prvnímu kolu jsou finanč-

ní prostředky určeny na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu. O kotlíkovou dotaci může požádat 
vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na území Libereckého kraje, který je vytápěn převážně kotlem na tuhá paliva 
s ručním přikládáním. Žadatel může na svůj projekt získat maximálně 80 % z 150.000 Kč, tedy 120.000 Kč. V případě, že je vý-
měna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní, bude výše podpory 
navýšena o 5 %. Jedná se o Cvikov, Kamenický Šenov, Nový Bor, Skalici u České Lípy, Chotovice, Okrouhlou, Českou Lípu, 
Doksy, Mimoň, Liberec, Stráž nad Nisou, Ohrazenice a Turnov. 

Více informací: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace 
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DUBEN
TVORBA VELIKONOČNÍCH OZDOB
termín konání: začátek dubna
místo konání: obec Krompach 
informace: případně nahradí 
tematická přednáška,
 www.obec-krompach.cz 

VELIKONOČNÍ CHYSTÁNÍ,  
VÍTÁNÍ JARA
termín: začátek dubna
místo konání: obec Nový Oldřichov 
informace: 
www.obecnovyoldrichov.cz,
www.centrumcvak.cz 

ZÁPISY DO 1. TŘÍD ZŠ
Termín konání: 4. dubna 2017
místo konání: ZŠ Prácheň
informace: 487 767 396; 
http://www.skolaprachen.estranky.cz

VÝSTAVA 20 LET TGK Skalice
termín konání: 2. 4. – 31. 5. 2017
místo konání: Sklářské muzeum
informace: Helena Braunová, 
487 767 206; 
www.muzeumskla.cz

ZÁPISY DO 1. TŘÍD ZŠ
termín konání: 6. a 7. dubna 2017
místo konání: ZŠ Kamenický Šenov
informace: 487 767 330; 
skola@zsks.cz

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
A DĚTSKÉ VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
termín konání: 7. - 13. dubna 2017
místo konání: přednáškové sály KLVC
informace: Klára Machová – 
487 712 024; 
www.kulturaks.cz

IX. ŠACHOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE
termín konání: 8. dubna 2017 
místo konání: Městská knihovna 
Kamenický Šenov 
informace: 
Drahomíra Liptáková, 487 712 030

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 
– PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
termín konání: 8. dubna 2017
místo konání: Kulturní centrum 
Sever - sál - Cvikov
Začátek představení v 15:00 hodin.

DIVADELNÍ POHÁDKA
termín konání: 9. 4. 2017
místo konání: sál v budově  
OÚ obce Okrouhlá
informace: www.ouokrouhla.cz 

ODPOLEDNE S PÍSNIČKAMI  
IVANA MLÁDKA
termín konání: 9. dubna 2017
místo konání: Kino Hvězda  
Kamenický Šenov
informace: p. Vejskal - 732 287 275

JARNÍ KONCERT „GOSPEL SONGS“
termín konání: 14. 4. 2017 od 17.00 
místo konání: kaple Sv. Václava,  
obec Svojkov
v podání ženského pěveckého sboru 
ze Sloupu v Čechách a Luciany  
Tomášové s hudebním doprovodem

FILMOVÝ FESTIVAL 
EXPEDIČNÍ KAMERA
termín konání: 15. 4. 2017
místo konání: Městské kino  
Nový Bor, od 16:30 hodin
informace: 2 bloky filmů,  
přednáška s promítáním, občerstvení, 
www.kulturanb.cz/kino 

BURZA ODÍVÁNÍ  
A DĚTSKÝCH POTŘEB
Termín konání: 21. 4. 2017 
(13:00 – 17:00) 
22. 4. 201 (8:00 – 12:00)
Pořadatel: Hravé děti
Místo konání: Kino Hvězda  
Kamenický Šenov
Informace:  
Martina Gregorová, 776 674 116 

ČIRINA – KUCHAŘSKÁ OSOBNOST
Termín konání: 22. 4. 2017, 18:00 hodin
Beseda se známou Irenou Košíkovou, 
která vařila nejen v domácnosti  
manželů Havlových.
Místo konání: Centrum pro vzdělávání 
a kulturu, obec Nový Oldřichov

Cyklistický závod  
MARATON BOHEMIA
termín konání: 23. 4. 2017
místo konání: cyklistický ovál Nový Bor
informace: www.kulturanb.cz,  
www.novy-bor.cz 

PRŮVAN V ŠATNÍKU
termín konání: 23. 4. 2017
místo konání: sál OÚ obec Prysk
informace: dámský second hand, 
www.prysk.cz 

KOLOBĚŽKIÁDA
termín konání: 27. 4. 2017 od 16:00
místo konání:  
Parkoviště u Panské skály
pořadatel: ZŠ Prácheň
informace: 487 767 396

ČARODĚJNICE
termín konání: 30. 4. 2017
místo konání: sportovní areál 
nad Sokolovnou, Kamenický Šenov
pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů, 
Město Kamenický Šenov 
a šenovské spolky
informace:  
Klára Machová – 487 712 024; 
www.kulturaks.cz

ČARODĚJNICE POLEVSKO
termín konání: 30. 4. 2017
místo konání: obec Polevsko
informace: www.polevsko.info   
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PÁLENÍ ČARODEJNIC
termín konání: 30. 4. 2017
místo konání:  
u Obecního úřadu od 18:00
pořadatel: obec Slunečná  
ve spolupráci s SDH

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
A STAVĚNÍ MÁJKY
termín konání: 30. 4. 2017
místo konání: obec Nový Oldřichov
informace: 
www.obecnovyoldrichov.cz,  
www.centrumcvak.cz

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
termín konání: 30. 4. 2017
místo konání: obec Chotovice
informace: 
www.obecchotovice.cz 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
termín konání: 30. 4. 2017 
od 18:00 hodin
místo konání: obec Prysk
informace: www.prysk.cz 

VÝSTAVA „KRÁSA HOR“
termín konání: duben - květen 2017
místo konání: Městská knihovna 
Kamenický Šenov
informace: Drahomíra Liptáková, 
487 712 030

KVĚTEN
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
termín konání: květen 2017
místo konání: obec Nový Oldřichov
informace: www.obecnovyoldrichov.cz 

MÁJOVÉ SLAVNOSTI 2017
termín konání:  
Pondělí, 1. května 2017
místo konání: Areál Letního kina,  
Cvikov, hudební akce

1. MÁJOVÝ PRŮVOD
termín konání: 1. 5. 2017
místo konání: obec Nový Oldřichov
informace:  
www.obecnovyoldrichov.cz,  
www.centrumcvak.cz

PRVOMÁJOVÝ PRŮVOD
termín konání: 1. 5. 2017, 
sraz v 10:00 hodin
místo konání: obec Prysk
informace: www.prysk.cz 

MINIKÁRY
termín konání: 6. 5. 2017
místo konání: obce Okrouhlá
informace: www.ouokrouhla.cz 

BĚH KAMENICKÝM ŠENOVEM
termín konání: 8. 5. 2017
místo konání: u ZŠ Prácheň 
pořadatel: Město Kamenický Šenov 
a Biatlon klub
informace: Jan Půlkráb, 777 719 241; 
www.bkmanusice.estranky.cz

MAJÁLES
termín konání: 13. 5. 2017
místo konání: Horovy sady Nový Bor
informace: www.kulturanb.cz, 
www.novy-bor.cz 

POCHOD RUMBURSKÉ VZPOURY
termín konání: 13. 5. 2017
místo konání: z Rumburku do Nového 
Boru (možné i pro cyklisty)
informace: www.kulturanb.cz,  
www.novy-bor.cz 

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
termín konání: 18. 5. 2017
místo konání: Sklářské muzeum 
Kamenický Šenov
informace: Helena Braunová, 
487 767 206; www.muzeumskla.cz

JEŠTĚRKA NA SLUNCI – divadelní 
představení
termín konání: 18. 5. 2017
místo konání: divadlo Nový Bor
informace: hrají H. Maciuchová, 
J. Satoranský 
www.kulturanb.cz/divadlo 

ZA KVETOUCÍ MĚSÍČNICÍ
termín konání: 20. 5. 2017
pěší trasy: 3, 6, 14, 25, 50 km
cyklotrasy: 45, 60, 80 km
informace: Petr Kožíšek, 732 434 850; 
petr.mesicnice@seznam.cz
www.mesicnice.estranky.cz; 
www.facebook.com/mesicnice

ŠKOLNÍ JARMARK
termín konání: 27. 5. 2017
místo konání: ZŠ Kamenický Šenov
informace: Mgr. Eva Šrédlová, 
487 767 330, www.zsks.cz

BARABANFEST
termín konání: Sobota, 27. května 2017
místo konání: Cvikov

SPOLEČNÝ KONCERT PRAŽSKÉHO 
PĚVECKÉHO SBORU ČVUT A JEHO 
HOSTA
termín konání: 27. 5. 2017                  
místo konání: Krompach

HASIČSKÉ SLAVNOSTI
termín konání: 27. 5. 2017
místo konání: Nový Bor
informace: www.kulturanb.cz,
www.novy-bor.cz 
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ČERVEN
DĚTSKÝ DEN
KLÁNÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 
(HONBA ZA POKLADEM)
termín konání akcí: červen 2017
místo konání: obec Nový Oldřichov
informace: www.obecnovyoldrichov.
cz, www.centrumcvak.cz 

BALKÁNSKÝ VEČER - balkánská 
muzika, balkánské pokrmy,  
balkánská pohoda
termín konání: červen 2017
místo konání: Centrum pro vzdělávání 
a kulturu, obec Nový Oldřichov
informace: www.centrumcvak.cz 

KAMENICKÝ MOTORÁČEK
termín konání: červen - srpen 2017
pořadatel: Klub železničních 
cestovatelů a Město Kamenický Šenov
místo konání: Kamenický 
Šenov – Česká Kamenice a zpět
informace: www.kzc.cz; 
 www.kulturaks.cz

DEN DĚTÍ NA POLEVSKU
informace na www.polevsko.info 

DEN DĚTÍ
termín konání: 3. 6. 2017
pořadatel: město Kamenický Šenov 
ve spolupráci s místními školami
místo konání: Panská skála
informace: Klára Machová – 
487 712 024; www.kulturaks.cz

DĚTSKÝ DEN
termín konání: 3. 6. 2017
místo konání: obec Chotovice
informace: www.obecchotovice.cz
 
DĚTSKÝ DEN – ZÁBAVNÉ  
ODPOLEDNE PRO DĚTI 
S BEZPEČNOSTNÍ TÉMATIKOU
termín konání: 4. 6. 2017
místo konání: obec Prysk
informace: www.prysk.cz 

SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
termín konání: 6. 6. 2017
místo konání: divadlo Nový Bor
informace: hrají S. Stašová, 
K. Heřmánek ml., 
www.kulturanb.cz/divadlo 

VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ  
STUDENTŮ SUPSŠ KAMENICKÝ  
ŠENOV 2017
termín konání: 9. 6. – 6. 9. 2017
místo konání: Sklářské muzeum 
Kamenický Šenov
informace: Helena Braunová, 
487 767 206; www.muzeumskla.cz

VÍKENDOVÉ FOUKÁNÍ SKLA 
NAD KAHANEM S DAVIDEM 
WÜNSCHEM
termín konání: 9. – 11. 6. 2017
místo konání: Sklářské muzeum 
Kamenický Šenov
informace: Helena Braunová, 
487 767 206; www.muzeumskla.cz

MUZEJNÍ NOC - historie muzea
termín konání: 9. 6. 2017
místo konání: Sklářské muzeum  
Kamenický Šenov
informace: Helena Braunová, 
487 767 206; www.muzeumskla.cz

NOC KOSTELŮ
termín konání: 9. 6. 2017
místo konání: kostel Narození sv. Jana 
Křtitele a kostel sv. Vavřince 
pořadatel: Město Kamenický Šenov 
a sdružení Sonow
informace: Klára Machová – 
487 712 024; www.kulturaks.cz

JARMARK - KROMPACH UMÍ
termín konání: 10. 6. 2017                 
místo konání: obec Krompach
informace: www.obec-krompach.cz 

ANTONÍNSKÁ POUŤ
termín konání: 10. 6. 2017
místo konání: obec Radvanec
informace: www.radvanec.cz 

TRADIČNÍ SETKÁNÍ  
U KAPLE NA KOPCI KALVÁRIE
termín konání: 10. 6. 2017 od 10:00 
hodin, místo konání: obec Mařenice
informace: www.obecmarenice.cz 

DĚTSKÝ DEN SE SKÁKACÍM HRADEM
termín konání: 10. 6. 2017
místo konání: obce Okrouhlá
informace: www.ouokrouhla.cz 

150 LET HASIČŮ VE CVIKOVĚ,  
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 
termín konání: Sobota, 17. června 2017
místo konání: Cvikov

SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI
termín konání: 17. 6. 2017
místo konání: Nový Bor  
(prostory u divadla)
informace: www.kulturanb.cz, 
www.novy-bor.cz 

VÍKEND VE SKALNÍM DIVADLE
termín konání: 17. – 18. 6. 2017
místo konání: obce Prysk
informace: divadelní představení pro 
děti, divadelní premiéry pohádek pro 
dospělé, večerní koncert, výstavy, 
www.prysk.cz 

VODNÍ RADOVÁNKY – oslavy 85 let 
od otevření koupaliště a jeho 
znovuotevření 
Termín konání: 24. 6. 2017
Pořadatel: Město Kamenický Šenov
Místo konání: dolní koupaliště 
v Kamenické Šenově
Informace: Klára Machová 
487 712 024, www.kulturaks.cz

PREŠKAVSKÝ OSTROSTŘELEC
termín konání: 24. 6. 2017
pořadatel: obec Prysk
informace: www.prysk.cz 

HURÁ PRÁZDNINY
termín konání: 30. 6. 2017
místo konání: koupaliště Nový Bor
informace: www.kulturanb.cz, 
www.novy-bor.cz 
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ČERVENEC
LESNÍ DIVADLO SLOUP V ČECHÁCH
letní program červenec – srpen
www.obecsloupvcechach.cz/lesni-diva-
dlo2/kulturni-program-divadla 

LETNÍ KINO NOVÝ BOR
promítání pod širým nebem 
ve vybraných sobotách
termín konání: červenec – srpen
informace: www.kulturanb.cz 

DISKOTÉKA S DJ RÉVOU
termín konání: 1x červenec 2017, 
1x srpen 2017
místo konání: Centrum pro vzdělávání 
a kulturu, obce Nový Oldřichov
informace: www.centrumcvak.cz 

VÝROČNÍ 10 CYRILOMETODĚJSKÉ 
SLAVNOSTI
termín konání: 1. 7. 2017
místo konání: obec Krompach
informace: www.obec-krompach.cz 

OSLAVY PETRA A PAVLA – ROCKOVÉ 
ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN
termín konání: 1. 7. 2017
místo konání: obec Prysk
informace: koncert Hudba Praha band, 
www.prysk.cz 

LENFEST – 2. ročník  
putovního festivalu
představuje veřejnosti přírodní 
materiál – len a jeho tradiční i moderní 
zpracování.
termín konání: 8. 7. 2017; 11:00 - 19:00
místo konání: u Sklářského muzea 
Kamenický Šenov
informace: Markéta  
Váchalová-Vojtíšková, 603 449 306 

LETNÍ POHÁDKOVÁNÍ 
(pohádky pro děti)
termín konání: od 13. 7. 2017 do 31. 8. 
2017, každý čtvrtek od 18:00 hodin
místo konání: Centrum pro vzdělávání 
a kulturu, obce Nový Oldřichov
informace: ochotníci a profesionálové, 
www.centrumcvak.cz 

SVOJKOVSKÁ ZAHRADA
termín konání: 15. 7. 2017 
místo konání: zámecká zahrada
folkový večer

MAŘENICKÁ POUŤ
termín konání: 22. 7. 2017 
od 9:00 hodin
místo konání: obec Mařenice 
informace: www.obecmarenice.cz 

NA STOJÁKA
termín konání: 29. 7. 2017
místo konání: zámecká zahrada
zábavný pořad
 

SRPEN
KONCERT ACOUSTIC ART DUO
termín konání: srpen 2017
místo konání: obec Krompach, více na 
www.obec-krompach.cz 

MARIÁNSKÁ POUŤ
termín konání: 11. – 12. 8. 2017
místo konání: koupaliště Nový Bor
informace: www.kulturanb.cz,  
www.novy-bor.cz 

HASIČSKÉ SLAVNOSTI, POUŤOVÁ 
CUKRÁRNA, BLEŠÍ TRH
termín konání: 19. 8. 2017
místo konání: obec Nový Oldřichov
informace: www.obecnovyoldrichov.cz 

LÉTO S PRYSKEM  
– bezpečnost především
termín konání: 19. 8. 2017
místo konání: obec Prysk
informace: www.prysk.cz 

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
termín konání: 26. 8. 2017
místo konání: u Obecního úřadu
od 18:00 hod.
pořadatel: obec Slunečná  
ve spolupráci s SDH

CHOTOVICKÁ POUTIČKA
termín konání: 26. 8. 2017
místo konání: obec Chotovice
informace: www.obecchotovice.cz 

ROZMARNÁ PANSKÁ SKÁLA
Slavnost k 85. výročí otevření  
dolního koupaliště
termín konání: 26. 8. 2017
pořadatel: město Kamenický Šenov
místo konání: Panská skála
informace: Klára Machová – 
487 712 024; www.kulturaks.cz

POHÁDKOVÝ LES
termín konání: 26. 8. 2017  
od 9:00 hodin
místo konání: obec Mařenice
informace: www.obecmarenice.cz 
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ZÁŘÍ
AHOJ LÉTO!
termín konání: 2. 9. 2017
místo konání: koupaliště Nový Bor
informace: www.kulturanb.cz, 
www.novy-bor.cz 

CIRKUSOVÉ AHOJ LÉTO,  
ZASE ZA ROK!
termín konání: 3. 9. 2017
místo konání: Centrum pro vzdělávání 
a kulturu, obec Nový Oldřichov
informace: www.centrumcvak.cz   

BUŘTOBRANÍ – SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ
termín konání: září 2017
místo konání: obec Krompach, více na 
www.obec-krompach.cz 

LOUČENÍ S LÉTEM
informace na www.polevsko.info
místo konání: obec Polevsko

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
termín konání: 1. víkend v září 2017
místo konání: Sklářské muzeum 
Kamenický Šenov
informace: Helena Braunová, 
487 767 206; www.muzeumskla.cz

EXKURZE PRAHA
termín konání: 9. 9. 2017
pořadatel: obec Prysk
informace: výlet (nejen) pro děti na 
Letiště Václava Havla, zábavný park…, 
www.prysk.cz 

DNY EVROPSKÉHO 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
termín konání: 9. – 17. 9. 2017
informace: www.kulturanb.cz,  
www.novy-bor.cz 

MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM 
RYTÉHO SKLA
termín konání: 11. – 17. 9 2017
místo konání: Sklářské muzeum 
Kamenický Šenov
informace: Helena Braunová, 
487 767 206; www.muzeumskla.cz 

VÝSTAVA PRACÍ ÚČASTNÍKŮ 
7. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO 
SYMPOZIA RYTÉHO SKLA
termín konání: 17. 9. – 31. 10. 2017
místo konání: Sklářské muzeum 
Kamenický Šenov
informace: Helena Braunová, 
487 767 206; www.muzeumskla.cz 

POHÁDKOVÝ HALLOWEEN
Termín konání: 23. 9. 2017
Pořadatel: Hravé děti
Místo konání: Prácheň
Informace: Martina Gregorová, 
776 674 116 

POHÁDKOVÝ LES
termín konání: 23. 9. 2017
místo konání: obec Prysk
informace: www.prysk.cz 

VÁCLAVSKÝ JARMARK
termín konání: 23. 9. 2017
místo konání: zámecká zahrada

KONCERT LÍPA MUSICA
termín konání: 24. 9. 2017
místo konání: kostel Narození sv. Jana 
Křtitele Kamenický Šenov
informace: Klára Machová – 
487 712 024; www.kulturaks.cz 

DRAKIÁDA
termín konání: 25. 9. 2017 od 15:00
pořadatel: ZŠ a MŠ Prácheň
místo konání: louka u Panské skály

KRITÉRIUM KOLEM PANSKÉ SKÁLY
termín konání: 28. 9. 2017
místo konání: parkoviště  
u Panské skály
pořadatel: Město Kamenický Šenov 
a Biatlon klub
informace: Jan Půlkráb, 777 719 241; 
www.bkmanusice.estranky.cz 
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