Zápis z VII. valné hromady,
konané dne 23. 4. 2011 v prostorách penzionu Kamzík ve Studeném
Zprávu o kontrole účetních operací OspS v roce 2010 přednesla hospodářka sdružení paní J. Glaslová.
Zpráva je součástí Výroční zprávy za rok 2010, která je uložena v archivu sdružení a vystavena na
webových stránkách sdružení. - zpráva byla odsouhlasena a přijata.

a. Dary během roku 2010 a sumář dotací a darů od roku 2007 – 2010 – účastníkům byly
předloženy jednotlivé přehledy dárců a přehled prodeje knihy – schváleno.
b. Informace o transferu obnoveného „Školního kříže“ po katastrofálních záplavách –
schváleno.
c. Editor a redaktor vlastivědných textů: paní Mgr. Hana Slavíčková – ke dni 12. 12. 2010 na
funkci rezignovala - oznámení bylo přijato a funkce byla od počátku roku 2011 zrušena.
d. Na vlastní žádost ze sdružení od počátku roku 2011 vystoupili Ing. L Grof, paní Hedvika
Grofová a Karel Glasl sen. Novým členem se stala paní Lhotská, MUDr. K. Fabichová, M.
Pek – schváleno.
e. Publikace „Krajina pod Studencem v proměnách doby“ – případný překlad do němčiny – ve
spolupráci s rodáky. Zástupce rodáků pan R. Heinrich podal žádost o finanční dotaci na
Česko německý fond budoucnosti pod číslem projektu 5/11/2077. Dále je připravena
„Licenční překladatelská smlouva“ - zajišťuje Mgr. Hana Slavíčková. Smlouva se musí
přeložit do němčiny a následně ji musí podepsat obě strany - přijato a vzato na vědomí.
f. Byla vyslovena pochvala paní H. Michálkové za prodej.
Odsouhlasené aktivit sdružení během roku 2011
Sdělení o návštěvě J. Tůmové zástupce OspS. u paní hejtmanky Jany Vaňhové – vzato na vědomí.
OspS. navrhlo svolání schůzky – „Ošetření přerostlých stromů na vrcholu Studence“. Schůzku svolal
majitel stavby kulturní památky rozhledny na Studenci – město Česká Kamenice. – Informace o výsledku
jednání přednesla H. Michálková. Plošné pokácení přerostlých stromů není dle názoru CHKO Lužické
hory možné. Dne 11. 5. 2011 bude schůzka přímo na vrcholu Studence, kde se určí stromy, které ohrožují
bezpečnost turistů. Z. Kába – nemá význam plošné kácení stromů na vrcholku Studence, vedlo by to
k porušení podloží. – vzato na vědomí.
Letos se opět konal Maratonský běh na Studenec - vzato na vědomí.
Poděkování J. Vojáčkovi za iniciativní dobrovolnou činnost - úpravy zničené přístupové cesty do
Pavlinina údolí – potlesk.
Ošetření, péče a ochrana parku v obci Studený, zbudovaného v roce 2009, který je zničen okusem
vysokou zvěří. Převzetí péče o park v obci - Závěr: Podrobné informace a rozhodnutí o postupu dalších
prací při ošetření parku - viz podrobná zpráva pro starostku obce Kunratice paní K. Božíkovou.
Navržena další akce = Obnova vodní nádrže pro případ požáru v obci Studený, která je poničena
povodněmi z roku 2010 – Závěr: of. oslovení Obecního úřadu Kunratice, do jehož působení Studený
spadá a Z. Kába osobně osloví starostku obce.
Údržba okolí obnovených sakrálních památek – Jmenovitě: paní L. Mrákotová u Školního a
Stelzigova kříže již úpravu provedla. V Hluboké kapli E. Tuháčková, Pomoc nabídla také paní
Šnáblová.
Plánovaná přednáška – „Sklářská výroba v našich končinách“ – Sklářské muzeum v Kamenickém
Šenově – J. Tůmová - dohodnout termín.
Připravované grantové projekty – zpracování podkladů grantových projektů:
Upozornění na přípravu druhé pietní akce – Rekonstrukce bitev v roce 1757“, která se uskuteční
v červenci 2012.
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1) Připravený projekt ČEZ – DVD Rekonstrukce bitev z roku 1757 – výsledek je
s negativním dopadem. Dotace nebyla poskytnuta – vzato na vědomí.
2) Předběžné jednání s Ministerstvem obrany, příprava grantových projektů rekonstrukce
bitvy pod Studencem, která zde proběhla v roce 1757. V jednání se zástupcem skupin
historického vojenství - vzato na vědomí.
3) KNEL – pokračování projektu virtuální prohlídky Českokamenicko – podáno – výsledek
bude znám do konce měsíce května 2011 Za předpokladu, že bude obhájen grantový
projekt, budou zpracovány výhledy z rozhledny Studenec - vzato na vědomí.
4) LESY ČR, s. p. na podkladě zpracovaných podkladů obnovy Austenova kříže =
zastavení sv. Michaela v Hluboké rokli, provedou během roku 2011 jeho celkovou
obnovu – dohoda s ing. Bikem. Zcela nová informace obraz sv. Michaela se již maluje a
byly započaty práce na rekonstrukce této významné sakrální památky - vzato na vědomí.
5) ČSOB Nadace VIA - Případné obnovení zničené ozdobné stříšky – Johnova kaple
koordinátorem prací bude V. Forejt – podáno – výsledek bude znám po 11. květnu 2011
Vzato na vědomí.
6) Nadace VIA, Nadace OF - Návrh na případnou obnovu drobné sakrální památky v obci
Líska – v přípravě navržena obnova zastavení Zeleného kříže na rozhraní obce Líska a
Kunratice. Zajistit souhlas majitele pozemku Ing. Šindelky, výpis z katastru - Ing. Raus a
K. Macháčková. Případná rekonstrukce sochy sv. Jana z Nepomuku v obci Líska - vzato
na vědomí.
Návrhy činnosti byly se souhlasem přijaty, zvláště za splnění předpokladů, že budou granty finančně
podpořeny.
Detailní rozpis členů, kteří zajistí provoz Informačního centra v bývalé Hasičské zbrojnici ve Studeném
během víkendů v červenci a srpnu roku 2010 - konkrétní lidé a konkrétní termíny viz rozpis uložený u
paní H. Michálkové. Činnost IC bude zahájena již počátkem měsíce června 2011.
Výběr členských poplatků. Základní částka je stanovena na 200,-- Kč na rok 2011.
Vyčíslení dobrovolnické činnosti jednotlivých členů OspS. bude vyčísleno v korunách. Valnou hromadou
byla stanovena částka 100,-- Kč/hod. Administrativní činnost byla předsedkyní výkonné rady stanovena
na hodnotu 150,-- Kč/hod. Finanční hodnota této činnosti se začala vykazovat od počátku roku 2011.
Různé: Informace o zastoupení členů OspS. p. H. Michálkové a Z. Káby na výjezdním zasedání Odboru
kultury krajského úřadu Ústeckého kraje v Chřibské, které se konalo dne 15. 3. 2011. Bylo konstatováno,
že akce byla ze strany sdružení a městského úřadu Chřibská vzorně připravena. S povzdechem
upozorněno na vzájemnou propojenost a krásné prezentování města Chřibská a sdružení Tadeáše
Haenkeho. To se dosud nedaří OspS. s Obecním úřadem Kunratice, který svojí činností Občanské
sdružení pod Studencem zcela určitě dobře prezentuje.
Podrobný přehled akcí spřáteleného sdružení Tadeáš Hanekeho je již vypracován a bude předložen.
Pozvánky na jednotlivé akce STH Chřibská budou vždy včas vyvěšeny.
Oslava 250. výročí narození Tadeáše Haenkeho v Chřibské proběhne koncem září 2011. Zveme všechny
zájemce k účasti oslavy tohoto významného vědce a badatele.
Účastníci Valné hromady projevili souhlas navrhnout pana Václava Sojku na cenu I. Dejmala. O podporu
bylo osloveno sdružení Tadeáše Haenkeho, bude osloveno město Chřibská a vedení Národního parku
České Švýcarsko.
Paní H. Michálková upozornila na termíny brigád na Dolském mlýnu.
Pan O. Brzák navrhl možnost uspořádání divadelního ochotnického spolku. Bylo navrženo uspořádání na
parkovišti ve Studeném v termínu 9. 7. 2011.
Pan Z. Kába – nezbytné uklidit tvárnice a štěrk na parkovišti ve Studeném, které brání v možnosti
parkovat.
Příští valná hromada v podzimním termínu se bude konat v Lísce Na Bábince. Domluvíme možnost
ukázek zpracování vlny z lamy.
Zápis provedl: Prof. MUDr. S. Tůma, CSc.
Ve Studeném, dne 23. 4. 2011
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