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Spolek Pod Studencem 
IČ: 270 56 864 

Kontakt: Janáčkova 207, 407 21 Česká Kamenice 

mobil: +420 725 240 048 
email: info@podstudencem.cz 
http://www.podstudencem.cz 
http://obnovenepamatky.cz 
http://virtualniceskokamenicko.cu 
http://bitvapostudencem.cz 
http://www.rozhlednastudenec.cz 
 
Účet vedený v měně CZK (Česká Koruna) je zřízen u Fio banka, a. s.: č. ú.: 2900259180 / 2010. 
 
Výkonná rada: 
Předseda:   Jitka Tůmová 
Místopředseda:               Hana Michálková 
Hospodář:    Miroslav Řeřicha 
 

Péče o kulturní památky a obnova kulturního dědictví  
Projekty v roce 2017: 
Okolí pomníku padlým mužům ze Studeného během I. světové války ošetřila paní Jitka Tůmová. 
Společně s vedením obce se zasadila o výrobu nového oplocení velice zmenšené plochy původního 
prostoru pomníku. Majitel přilehlé nemovitosti čp. 44 na popud vedení SPS konečně nechal ořezat 
přerostlý živý plot, který nepřijatelně zasahoval do prostoru pomníku. Došlo k opravení osvětlení 
tzv. Školního kříže v Kunraticích. Práce provedl umělecký kovář pan Petr Podzemský. 
Manželé Forejtovi celoročně pečovali o vzhled a výzdobu Johnovy kaple a Polírova kříže ve spodní 
části Studeného. Pan Forejt nalakoval a opravil poničenou lavičku u Johnovy kapličky. Restaurátorka 
paní Hana Bělinová současně opravila malbu centrálního obrazu Panny Marie Pomocné v Johnově 
kapli. Lehmannovy pomníky nad Studeným 1. 6. 2017 na náklady SPS celkově ošetřil pan kameník 
Michal Nepomucký. Obraz Panny Marie s klečící dívkou v Hluboké rokli – obnovu barev provádí 
restaurátor pan Jan Pokorný. Ošetření pomníků padlých vojáků během I. světové války - nutnost 
navrácení desky se jmény vojáků v Lipnici. Práce provede pan M. Nepomucký. 
 

Péče, ochrana a obnova přírody 

Ošetření okolí Lipnické kaple: Členka Spolku paní E. Tuháčková pečlivě uklidila okolí Lipnické 

kaple tak, jak to každoročně provádí společně se svojí rodinou a vnoučaty. Na drobných udržovacích 
opravách průběžně pracovali i další členové spolku. 
 

Ošetření okolí Lehmannových pomníků nad Studeným a v Lísce prováděli manželé Tůmovi, 

paní Prof. MUDr. Ivana Štětkářová a Ing. Martin Prokop, kteří na vlastní finanční náklady zajistili i 
květinovou výzdobu. 
 

Obnova zeleně v paku uprostřed obce Studený - O zeleň v parku u parkoviště a informačního 

centra uprostřed obce Studený pravidelně pečovala paní Jitka Tůmová. Ošetřila vysázené rostliny, 
prosvětlila, vyplela, ostříhala a pohnojila všechny rostliny hnojivem. Další práce v parku prováděla 
paní Tuháčková s rodinou. SPS vstoupil do jednání s Obecním úřadem Kunratice – obnova 
poškozených prvků v parku ve Studeném. Opravy se provádějí průběžně. Velkou turistickou mapu 
nově nainstaluje KČT – pan Václav Nič. Pečlivé ošetřování travnaté plochy pravidelně prováděli 
zaměstnanci Obecního úřadu Kunratice. Park je dlouhodobě mimořádně pěkným místem v obci 
Studený. 
 

Ošetření okolí další obnovených drobných památek: Práce prováděli majitelé pozemků, na 

kterých jsou památky postaveny. O ostatní památky průběžně pečují členové spolku. 
Od března 2017 se SPS zasazoval o obnovu zcizeného XII. zastavení v prostoru Bratrského oltáře. 
Díky tomu SPS vstoupil do jednání s vedením Dětského domova – Země dětí. Bylo domluveno, že 
domov převezme patronát nad tímto sakrálním prostorem. Dětem byl předán v prosinci 2017 dar – 
vánoční perníčky, které upekla paní Renata Hergetová a uhradil je formou sponzorského daru na 
obnovu Všemilského hřbitova člen spolku Prof. Stanislav Tůma. 
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Obnova Líseckého hřbitova - nyní na katastru obce Kunratice  
Revitalizace hřbitova pro obyvatele Kunratic a Lísky proběhla za účasti cca 30 dobrovolníků z řad 
obyvatel Kunratic, Lísky a členů SPS 30. 9. 2017. Na popud vedení obce byli přítomní členové Spolku 
dobrovolných hasičů z České Kamenice. Došlo k ořezání kaštanů v promenádní cestě v areálu 
hřbitova. Vyřezání náletů a posekání trávy. Následně bylo domluveno, že u hřbitova bude zbudován 
velký dřevěný kříž a informační tabule. 
Přehled opravených památek najdete na FB spolku a také na webu www.obnovenepamatky.cz 
 

Konání přednášek, pěstování vlastivědy a pořádání výstav 

Sběr dat a informací k podávaným žádostem na projekty: „Zeckertův kříž v Kunraticích“, 

„Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1719 – Kunratice u České Kamenice -  rekonstrukce 
v Kunraticích“ a dotace od městského úřadu Česká Kamenice – výroba informační tabule 
k revitalizovanému hřbitovu pro obyvatele Kunratic a Lísky. 
Průběžné sběr dat a informací k připravované další publikaci o historii jednotlivých domů a jejich 
obyvatel v obcích Studený a Lipnice. 
 

Nadace Via – seminář k projektům během roku 2016 v sídle Nadace v Praze. Dne 3. 5. 2017 

Spolek zastoupila předsedkyně výkonné rady. 
Převzetí dotačních prostředku z programu Opomíjené památky Nadace OF se zúčastnily členky SPS v 
rezidenci ambasadora USA. Sejně tak v Ústí nad Labem proběhlo předání šeku ÚKN na obnovu 
Zeckertova kříže v Kunraticích. 
 

Výstavy: Další části putovní výstavy "Krajina pod Studencem v proměnách - pohledem objektivu " V. 

Sojky, tentokrát v IC Srbská Kamenice. 
 
V rámci putovní výstavy – “Má vlast cestami proměn 2017“, kterou pořádalo OMNIUM, z. s., 
představil SPS  svoji činnost od počátku spolku nejenom po České republice – zahájení bylo v Praze 

Na Vyšehradu, ale také na výstavě v Mnichově/Německo. 

V rámci pokračování projektu „DOZVUKY BITVY U KOLÍNA ROKU 1757 V SEVERNÍCH 
ČECHÁCH“, při příležitosti 260. výročí krvavých bojů, které na Českokamenicku probíhaly v rámci 

sedmileté války, byla dne 14. 7. 2017 uspořádána malá pieta k uctění padlých vojáků, kteří v našich 
končinách položili své životy. Členy sdružení (manželé Tůmovi, Prof. MUDr. Štětkářová Ivana, CSc. a 
Ing. M. Prokop) byly ošetřeny Lehmannovy pomníky a jejich okolí a ve Studeném a v Lísce. V den 
výročí byly k pomníkům a kříži na Křížovém Buku položeny věnce, které na své náklady zajistili 

manželé Vrtílkovi. 

V letní sezóně roku 2017 byl opět zahájen provoz v Informačním centru ve Studeném. 
Provoz zahájili a vše potřebné připravili paní Michálková a pan Kába společně s paní Hrochovou a 
panem Hrochem. Na činnosti informačního centra se podílel pan Friml, Michálkovi, Řeřichovi, 

Hrochovi a Tůmovi. Nikdo z dalších členů spolku neprojevil o tuto činnost vůbec žádný zájem. 

PR a masmédia. O činnosti spolku a jeho projektech jsme průběžně informovali v místních 

masmediích, webu, čtvrtletníku PROPAMÁTKY, a Facebooku. 

Sponzoři a dárci: V roce 2017 finančně podpořili činnost Spolku Pod Studencem: 

 

Ze soukromých finančních prostředků SPS podpořili darem: Prof. MUDr. Štětkářová 

Ivana, CSc., MUDr. Fabichová Kateřina, Nádvorníková Martina, pan Ing. Kužel Vladimír, Libor 

Michalec, Marek Michalec, Marek Novák. Spolek Pod Studencem ze svých finančních 
prostředků poukázal dar v hodnotě 1 tisíc korun na obnovu Všemilského hřbitova. 

http://www.obnovenepamatky.cz/
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Mnohokrát děkujeme všem donátorům a dárcům za laskavou pomoc, bez které bychom nebyli 
schopni uskutečnit takové množství krásných a přínosných projektů.  
 
 

Finanční zpráva o hospodaření Spolku Pod Studencem za rok 2017  
Celkové náklady činily:                   37 746,80 Kč 
Celkové výnosy činily:                    34 290,20 Kč 
-----------------------------------------------------------------------   
 
Hospodaření skončilo ztrátou       3 456,60 Kč 
 
Za rok 2017 spolek nemá daňovou povinnost. 
 
Výsledek hospodaření- ztráta se navrhuje zúčtovat ze základního jmění. 
 
Výnosy za rok 2017: 
tržby za prodané hrnky                                          9 620,00 Kč 
přijaté dary                                                         20 000,00 Kč 
přijaté členské příspěvky                                       9 070,20 Kč 
 
 
V roce 2017 obdržel spolek na bankovní účet příspěvek od Ústecké komunitní nadace a realizaci 
projektu „ Rekonstrukce Zeckertova kříže v Kunraticích u České Kamenice“, který bude realizován 
v roce 2018 a proto bude zúčtován až v účetnictví roku 2018.  
 
Majetková situace k 31. 12. 2017: 
peněžní prostředky na běžném bankovním účtu                        79 822,23 Kč 
peněžní prostředky na EUR účtu(14,56 EUR)                                  371,86 Kč 
peněžní prostředky v pokladně                                                  3 064,00 Kč 
knihy a hrnky na skladě                                                           29 779,80 Kč   
 
 
Spolek má k 31. 12. 2017 neuhrazené faktury od Českého Švýcarska jednu z r. 2010 a druhou z r. 
2015 v celkové výši 766 Kč a pohledávku za p. Bielikem z roku 2012 ve výši 1 034 Kč. 
 
 
Sestavila dne 28. 3. 2018 
Petra Šofrová  
Kontrolu provedl: Miroslav Řeřicha 


