Zápis z IX. valné hromady
konané dne 7. 4. 2012 v restauraci „Starý Klub“ v České Kamenici
Výroční valná hromada se konala u příležitosti 5 let činnosti Občanského sdružení pod Studencem. Po
zahájení předsedkyní výkonné rady paní Jitkou Tůmovou se všichni přítomní zvěčnili na společné
fotografii. Úvodem poděkovala předsedkyně paní J. Tůmová provozovateli restaurace Starý Klub za
možnost setkat se v jejich zařízení a za milou pohostinnost, se kterou jsme byli přijati. Současně
vyjádřila politování, že se valné hromady nezúčastnila pozvaná starostka obce Kunratice paní Květa
Božíková.
Smutným připomenutím uctili přítomní památku dvou členů občanského sdružení. Zemřel pan Karel
Králík a pan Ing. Václav Sládek.
Ze sdružení na začátku roku 2012 vystoupili na vlastní žádost členové paní Marie Bártová, pan
Ladislav Bárta a paní Mgr. Hana Slavíčková. Dále pro neuhrazení členského příspěvku odešlo sedm
členů - Pábl Dalibor, Páblová Jana, Stibůrková Miluše, Vítek Miroslav, Vítková Hana, Zemanský Marek,
Zemanská Marcela.
Ke dni 7. dubna 2012 má tedy OspS celkem 74 členů. Dle přiložené prezenční listiny, která je součástí
tohoto zápisu, bylo přítomno 37 členů OspS. Valná hromada byla usnášení schopná.
Předsedkyně jménem zúčastněných vyjádřila poděkování pánům Jiřímu a Martinovi Vojáčkovi a
Vladimíru Forejtovi za zbudování mostků v Pavlině údolí. Opětovné zprůchodnění přírodní rezervace
přilákalo velké množství turistů. Mostky bohužel strhly ledové kry během tání v letošním roce. Po
domluvě se zástupci KČT a LESY ČR zbudovali pánové provizorní mostky znovu. A ještě jednou bylo
třeba poděkovat panu Jiřímu Vojáčkovi, který po celou složitou zimní sezonu pečlivě udržoval a
ošetřoval sníh na veřejném prostoru obce Studený.
Hospodářka sdružení paní Jonka Glaslová přečetla zprávu o finančním hospodaření a kontrole
účetních operací v roce 2011. Zpráva je přiložena a tvoří součást Výroční zprávy za rok 2011.
V komentáři k finanční zprávě byl vyzvednut věcný i finanční přínos české a nově i německé verze
knižní publikace o obcích Podstudenecka. Předsedkyně sdružení komentovala a vysvětlila finanční
příspěvek na německou publikaci z rozpočtu OspS.
Paní Jonka Glaslová, předem ohlásila rezignaci na funkci hospodářky sdružení. Mnohokrát děkujeme
za její pečlivou činnost. Z přítomných neprojevil nikdo zájem převzít po paní J. Glaslové funkci
hospodáře. Byl proto hlasováním jednomyslně přijat návrh paní J. Tůmové pracovat pouze
s finančními a kontrolními podklady zpracovávanými účetní paní Věrou Maškovou, která je
profesionální účetní a čestným členem sdružení. Údaje trvale kontroluje revizní a kontrolní komise
sdružení.
Místopředseda sdružení pan Bc. Tomáš Horyna oznámil úmysl založit bankovního účet u FIO banky.
Aktivně bude používán od roku 2013. Na poplatcích české spořitelně uhradí OspS během roku přes
2.200,-- Kč, což představuje hodnotu 11 členských příspěvků. Vzhledem k tomu, že jediným
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pravidelným příjmem jsou členské příspěvky po 200,-- Kč za člena, není možné pokračovat v tomto
trendu.
Členům OspS byly předány informační tabulky k obnoveným sakrálním památkám. Instalací
k jednotlivým památkám se ujmou pan Ing. Raus - Zelený kříž v Lísce, pan Z Kába - Schiffnerův kříž a
pan M. Řeřicha - zastavení sv. Michaela a Školní kříž ve Studeném.
Dále bylo přistoupeno k volbě výkonné rady sdružení. Proběhlo hlasování a o výkonné rady na další
volební období v letech 2012 – 2015 byli přítomnými jednohlasně zvoleni:
Předseda:
Jitka Tůmová
Místopředsedové:
Bc. Tomáš Horyna, Hana Michálková
Hospodář:
Věra Mašková
Předseda kontrolní komise:
Miroslav Řeřicha
Člen kontrolní komise
Pavlína Šafaříková
Archivářka:
Dagmar Řeřichová

Činnost občanského sdružení během roku 2012
Počátkem roku 2012 darovalo OspS 1.500,00 Kč KČT Tábor na obnovu vyhořelé rozhledny Hýlačka.
KČT Děčín, Správa národního parku České Švýcarsko a OspS v příštím víkendu provedou úklid řeky
v Pavlině údolí. Hlavním pomocníkem a garantem akce budou studenti církevní školy z Děčína.
Vysvětlení obyvatelkám Lísky: Po domluvě uzavřené v Lísce, byly finanční prostředky získané
z výtěžků „Blešího trhu“ předány přímo městskému úřadu České Kamenice, nikoliv OspS. Výrobu
informační tabule na vrcholu Studence u rozhledny zadávalo město, OspS nemohlo ovlivnit uvedené
dárce. To jsme mohli učinit pouze u dárců, kteří darovali finanční prostředky sdružení. Tuto praxi
v hospodaření města potvrdila paní H. Michálková.
V roce 2010 jsme dostali jako dar od fy. Becken a Decker – PC v hodnotě 5,5 tisíc korun. Vzhledem
k tomu, že dlouhodobě používáme vlastní výpočetní techniku, PC jsme darovali Pavlíně a Jiřímu
Šafaříkovým. Je škoda jej nevyužívat.
Informace o podaných žádostech o dotaci na rok 2012:
• Ústecký kraj – „Volný čas 2012“ – rekonstrukce bitev – vyhlášeno bude 16. 4. 2012. Celkový
rozpočet projektu je přes 300 tisíc korun, dosud máme zajištěno pouze 65 tisíc Kč.
• Nadace ČEZ – rekonstrukce bitev – zamítavé stanovisko.
• „Čtení pomáhá“ – Ústecká komunitní nadace – rekonstrukce bitev.
• MO ČR – rekonstrukce bitev – potvrzeno – dotace je obhájena.
• Městský úřad Česká Kamenice – potvrzeno – dotace je obhájena.
• Ústecká komunitní nadace – rekonstrukce bitev – zamítavé stanovisko.
• Velvyslanectví USA – malé granty – rekonstrukce bitev - zamítavé stanovisko. Poděkování
patří paní P. Vlčkové a její sestře za laskavou pomoc s překladem.
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Ústecká komunitní nadace – restaurování obrazů v Johnově kapli – 21. 3. 12.
Ústecký kraj – Obnova drobných sakrálních památek – kříž z roku 1882 v Horní Lísce komise
6. 3. 12, nevíme, kdy bude vyhlášen výsledek.
Nadace VIA ČSOB a Era pro podporu regionů – Menší komunitní granty 2012- revitalizace
parku ve Studeném – podáno 16. 3. 2012. Projekt vypracovali Fellmannovi. Na pracech se
musí aktivně podílet obecní úřad. Nevíme, proč stavební firma odvezla kameny, o které
jsme žádali. Není douklizené parkoviště, je třeba natřít odpočinkový altán a znovu
instalovat mapu. Informace bude předána na vedení obce.
Ústecká komunitní nadace – informační tabule k nově opraveným památkám a na bojiště
v Lipnici – podáno 27. 3. 2012.
ČEZ – další jednání o případné možnosti finanční podpory projektu Dozvuky bitvy u Kolína…
- jednání vede místopředseda pan Bc. T. Horyna.

Obnova kříže v Horní Lísce – jmenovitě členové OspS a obyvatelé z Lísky, kteří se činnosti ujmou,
pokud bude dotace obhájena.
Obnovovaná Johnova kaple ve Studeném – zodpovědný za projekt je V. Forejt.
Úklid v okolí drobných sakrálních památek:
Studený členové ze Studeného, Líska členové z Lísky, Lipnice – členové z Lipnice,
Hluboká rokle - paní E. Tuháčková, Ošetření Lehmannových pomníčků - Studený – pan V. Forejt, pan J.
Vojáček Líska – zajistí a ohlídá provedení pan Ing. Raus.
Zpracovaný rozpočet na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého v Lísce přesahuje 153 tisíc korun. Na
pasportizaci byl chybně uvedený majitel sakrální památky. Majitelem je paní Caroline Hurst. Členové
sdružení z Lísky budou spolupracovat. Musíme hledat případný zdroj finanční podpory.
Jmenovitě zajištění prodeje v informačním centru ve Studeném během letní sezóny – viz přiložený
seznam členů.
Členské příspěvky na rok 2012 je opět 200,00 Kč. Za všechny členy sdružení z Lísky byl čl.
příspěvek již vybrán. Kdo se valné hromady neúčastnil, může čl. příspěvek uhradit přímo na účet
sdružení - č. ú.: 0888128399/0800. Na příkazu pro lepší identifikaci uveďte, prosím, své
příjmení. Dále lze příspěvky uhradit u paní H. Michálkové anebo paní Pavlíny Šafaříkové.
Informace o projektu „Zážitková cesta“ z Chřibské - od muzea Tadeáše Haenkeho do Pavlina údolí a
na Studenec. Vyznačení trasy provede značkař KČT, ale pouze po dodání všech potřebných dokladů.
Informační mapa ve Studeném – opravu musí zajistit stavební firma, která mapu poškodila. Není
douklizené parkoviště. Předsedkyně sdružení musí oslovit starostku obce Kunratice.
IC mapa v Lipnici – instalaci zajistí pan Z. Kába a spol.
Scénář projektu – DOZVUKY BITVY U KOLÍNA V ROCE 1757 V SEVERNÍCH ČECHÁCH. Podrobné
rozdělení úkolů – zajištění a rozdělení úkolů jmenovitě:
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Parkovné navrženo 40,00 Kč.
Pan M. Řeřicha navrhuje zajistit potvrzení za parkovné. Po diskusi předběžný závěr – za
parkovné – a obdobně i za vstupenku – budou dávány pohlednice a na ně razítko příležitostně
jen k projektu.
• Prodejní stánek sdružení – zajistí paní a pan Řeřichovi a další členové, kteří budou akci
zajišťovat organizačně.
• Pan Vlasta Vrtílek zapůjčí megafony a vysílačky.
• Zajištění hasičů, záchranné služky a pomoc městské police přislíbil starosta města Č.
Kamenice.
• Restaurace a občerstvení i pro diváky – bude zajištěna vojáky.
• Paní J. Tůmová – budou zajištěny plakáty, pozvánky, proběhlo jednání s Děčínským deníkem,
který se stal mediálním partnerem projektu a dále s Českým rozhlasem Sever.
• Návrh z pléna – jednat i s rozhlasovou stanicí Blaník Sever.
• Paní J. Tůmová – s výtvarníkem a s tiskárnou vede jednání o vydání památkové karetní hry,
případně pexesa. Problém je s copyrightem (výtvarník) a s cenou jedné karetní hry (musí se
jich vydat velké množství, aby se cena mohla přiblížit přijatelné výši 50,00 Kč). OspS je ochotné
se vzdát svého nápadu a know-how, záleží na výtvarníkovi – v jednání.
• Pan Bc. T. Horyna již připravil krásnou webovou stránku www.bitvapodstudencem.cz
Poznámky z pléna
• Pan Dr. S. Tůma vyzvedl výsledky pětileté činnosti sdružení, které jen na oficiálních grantech a
oceněních získalo a k zušlechtění míst pod Studencem věnovalo přes 1 300 000 Kč.
• Paní J. Tůmová se zmínila o oficiálním vyznamenání, kterého se sdružení dostalo uvedením
mezi nevýznamnějšími projekty České republiky na slavnostním předávání certifikátů
Nadace OF pořádaném v rezidenci vyslance USA v Praze Bubenči. Americký velvyslance v
Česku pan Norman Eisen účastníky slavnosti osobně přivítal. Certifikáty udělené vybraným
projektům osobně předávala předsedkyně správní rady Nadace Občanského fóra paní
Dagmar Havlová, CSc. Slavnostního aktu byl přítomen i kulturní atašé velvyslanectví USA v
Praze pan David Gainer. Slavnosti se za sdružení zúčastnila paní J. Tůmová, paní M.
Vrtílková a pan Bc. T. Horyna. Převzali certifikát a dostali mimořádnou možnost
reprezentovat Českokamenicko a malou obec Kunratice.
• Pan Z. Kába na závěr znovu zdůraznil potřebu aktivní práce i dalších členů sdružení na
společných akcích. Stále pracuje pouze několik aktivních jedinců, zatím co ostatní se
nezapojují do žádné činnosti.
•
•

Zápis zpracoval: Prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.
7. 4. 2012
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