
Zápis z XV. Valné hromady, konané dne 15. 4. 2017 v restauraci U Pavla v Kunraticích. 

Valná hromada byla zahájena v 15 hodin. Předsedkyně výkonné rady přivítala všechny 

přítomné a současně představila dva nově vstupující členy spolku - paní MUDr. Ivanu 

Štětkářovou a pana Martina Prokopa, chalupáře z Lísky. Poděkovala jim za laskavé ošetření 

Lehmannova pomníku a úpravu jeho okolí v Horní Lísce.  

Dále upozornila, že dojde k malmu přesunutí jednotlivých bodů programu. 

 

1. Kam spolek kráčí dál aneb 10 roků aktivní činnosti členů spolku: 

Dnešní valná hromada se stává malým ohlédnutím za desetiletým výročím trvání Spolku Pod 

Studencem. Dovolím si trochu pozměnit pořadí jednotlivých bodů programu a nejprve 

zavzpomínám. Je tomu již 10 let, kdy se ve Studeném u Mrákotů 9. 3. 2007 konala I. valná 

hromada – počátkem toho roku založeného Občanského sdružení Studený a Lipnice. 

Přítomno bylo 8 členů sdružení. Od té doby našimi řadami prošlo celkem 87 členů. Někteří 

členové vystoupili, bylo to převážně lidé (18) z Lísky, která se k nám přidala koncem roku 

2009. K naší lítosti 8 našich členů zemřelo. K dnešnímu dni má spolek 44 členů. Úspěšně 

jsme uskutečnili povinnou transformaci na spolek. 

Ohlédnutí: Za dobu trvání našeho spolku jsme se podíleli na obnově 19 drobných památek a 

dále na přesunu povodní ohroženého školního kříže ve Studeném, vytvoření repliky obrazu 

Panny Marie Pomocné z Johnovy kaple ve Studeném. Originál obrazu jsme následně 

s majiteli kaple darovali Oblastnímu muzeu Děčín. Tím bylo trvale zachráněno ojedinělé dílo 

umělce, sběratele a archiváře pana Ernsta Vatera, jehož rodina historicky pochází ze 

Studeného. Dnes již vím, že bydleli v domě čp. 67, kde dnes stojí chata pana Ladislava 

Mervínského. Dále byl vytvořen zcela nový Zelený kříž v Lísce a obraz sv. Jana Evangelisty 

v Lipnici. Obnovena byla poutní socha Panny Marie, která je stálou ozdobou Mariánské kaple 

v České Kamenici. Dostali jsme dar od restaurátora pana Jana Pokorného, jako projev obdivu 

k naší práci; je to obraz sv. Antonína Paduánského, který je patronem našich vsí. 

Opakovaně jsme pořádali pietní akce u příležitosti výročí krvavých bitev probíhajících 

pod Studencem v červenci  roku 1757. Z rekonstrukce bitev uspořádaných ke 255. výročí 

v roce 2012 bylo pořízeno výukové DVD, které jsme zdarma darovali do škol Ústeckého 

kraje. Spolek uspořádal řadu významných putovních výstav, z nichž 2 byly ukončeny až 

v Argentině. V roce 2009 jsme vydali malou multijazyčnou brožuru „Obnova rozhledny na 

Studenci“ a za rok na to publikaci „Krajina pod Studencem v proměnách doby“. Kniha 

byla vydána nejprve v roce 2010 česky a následně za rok i německy. Uspořádali jsme 

množství seminářů a přednášek. Aktivně jsme se zúčastnili akcí pořádaných spolky Tadeáše 

Haenkeho, Přátel Ostašova, Spolkem nad Ploučnicí, Muzeem Josefa Seidela, Propamátky a 

Omnium. V rámci akce spolku Omnium jsme se prezentací naší práce zúčastnili výstavy 

uspořádané v Mnichově. Vyznačena byla oblíbená a hodně vyhledávaná turistická „Zážitková 

trasa okolo obnovených krajinotvorných prvků“. Na tu je konečně po zelené turistické značce 

navázána cesta až do Chřibské k penzionu Na Stodolci a dále až na náměstí v Chřibské 

k muzeu Tadeáše Haenkeho. 

Díky činnosti členů probíhá pravidelná údržba obnovených drobných památek a také 

zeleně. Ve spolupráci s CHKO Labské pískovce probíhá ošetřování jedlí nad Lipnicí. Všem, 

kteří se na této činnosti podílíte, mnohokrát děkujeme. Naši dva členové se dlouhodobě 

aktivně podílejí na úpravách Dolského mlýna a stejně tak na další činnosti spolku Dolský 

mlýn, viz obnova Všemilského hřbitova, včetně laskavého dárcovství na tuto obdivuhodnou 

činnost dobrovolníků rekrutovaných z širokého okolí. 

Finanční hodnota, která podpořila projekty a činnost spolku představuje částku 3 298 

507,00 Kč. V této částce jsou zahrnuty členské příspěvky + finanční vyčíslení dobrovolnické 

činnosti. Musíme poděkovat nesčíslnému množství laskavých jednotlivých sponzorů a dárců, 

stejně tak nadacím, které naše projekty finančně podpořily  - Purkyňova nadace, Nadace OF, 



Nadace via, Ústecká komunitní nadace, Českoněmecký fond budoucnosti. Děkujeme všem 

lidem, kteří posílali DMS v rámci spolkem vyhlášené veřejné sbírky. 

Je třeba vyzdvihnout a poděkovat za dlouhodobou pomoc formou prodeje 

propagačních předmětů paní Haně Michálkové. Veškeré získané a následně do projektů 

investované peníze jsou vidět všude okolo nás. Naše obce jsou turisticky pěkně 

vyhledávaným místem, které mnozí návštěvníci obdivují a rádi se k nám opět vracejí. 

Doufáme, že si tuto skutečnost dobře uvědomuje nejenom vedení obce, ale že ji kladně kvitují 

i provozovatelé ubytování v našich obcích. Péče o krajinu a krajinotvorné prvky umocňuje 

zájem o překrásná místa u nás a přivádí zájemce z řad turistů. Spolek je dlouhodobě 

považován za velice kvalitní uskupení aktivních občanů a má značně zvučné jméno v rámci 

celé České republiky. O činnosti vás všech bylo napsáno poměrně hodně článků v různých 

masmediích a natočeny reportáže pro televize a rozhlasové stanice. Zmiňuje se o nás Toulavá 

kamera a máme prezentaci formou virtuální prohlídky našich míst, kterou realizoval pan 

Tomáš Horyna. O činnosti spolku je pravidelně informováno v časopisu Zážitky v Českém 

Švýcarsku. Díky aktivitě jedné členky spolku a paní Renatě Hergetové z Jetřichovic byly 

zajištěny peníze potřebné pro vydání publikace autorky Natalie Belisové „Tulákům 

Jetřichovicka“.  

Nyní se dostávám k negativní informaci. Co se nám opravdu moc nedaří, je 

dobrovolná práce členů v informačním centru ve Studeném. Tato činnost je obecně 

považována za velice důležitou prospěšnou aktivní prezentaci spolku. Tuto naši 

nedostatečnost stále považuji za své osobní manažerské selhání, vzhledem k tomu, že 

dlouhodobě neumím tento nezájem z  řad členů řešit. 

Následuje přednesení malé ukázky spojené s promítáním ze sběru historických dat, 

pokladů a fotodokumentace k jednotlivým domům, které stály v našich obcích před odsunem 

původního obyvatelstva. 

 

2. Odsouhlasena byla předložená Výroční zpráva za rok 2016 s informací o finančním 

hospodaření a kontrole účetních operací za rok 2016, které je součástí výroční zprávy. 

 

Aktivity spolku během roku 2017: 

 

3. Oznámení o přípravě podkladů k podání  žádostí o grant – „Obnovu zničeného 

Zeckertova kříže v Kunraticích“ - během roku 2017. 

 

4. Další část putovní výstavy "Krajina pod Studencem v proměnách -  pohledem 

objektivu " V. Sojky, tentokrát v prostorách IC v Srbské Kamenici: Výstava již 

byla počátkem dubna zahájena a bude trvat až do konce září 2017 v IC v Srbské 

Kamenici. 

 

5. Rozdělení pracovní činnosti na údržbě a ošetření obnovených památek a 

zajištění informačního centra ve Studeném: Manželé Mrákotovi pravidelně pečují 

o okolí Školního a Stelzigova kříže, včetně pomníku padlým z I. světové války na 

návsi obce Studený. Forejtovi ošetřují Johnovu kapli, pan Forejt sdělil, že bude 

opravovat a znovu natře zničenou lavičku u kaple. Paní E. Tuháčková nabídla úklid 

okolí Mariánské kaple v Hluboké rokli. Současně nabídla, že s vnoučaty opět stejně 

jako v loňském roce, ošetří záhony u laviček v parku ve Studeném. Manželé Tůmovi 

uklidí okolí Lehmannových pomníků. Následně je očistí a omyjí pan J. Vojáček, V. 

Forejt a pan Mrákota. Manželé Vrtílkovi nabídli, že zajistí 2 věnce k Lehmannovým 

pomníkům v rámci pietní akce v polovině července 2017. K prodeji v Informačním 



centru se zatím nikdo konkrétně nepřihlásil. Přítomnými však bylo přislíbeno, že se 

budou členové pokud možno na této činnosti podílet. 

 

6. Příprava informace a plánování pietní akce ke 260. výročí bitev na 

Českokamenicku, které u nás probíhaly v  roce 1757: pietní akce by měla 

proběhnout v termínu o jeden týden dříve, než bitvy v prostoru pod Studencem 

skutečně probíhaly,  tedy  - 14. – 16. 7. 2017 na tradičních místech – Čepobití 

v České Kamenici, pieta Na Křížovém Buku, v Horní Lísce u Lehmannova pomníku 

a také nad Studeným. Tábor a rekonstrukce bitvy v Lipnici. Vše záleží na možností 

získání dotace z fondu hejtmana Ústeckého kraje, o kterou zažádali vojáci ze spolku 

Regiment Wied 1762 pod vedením pana Davida Krtičky. Spolek letos již nebude 

pořadatelem, poskytne pouze rady a účinnou pomoc organizátorům. 

 

7. Další návrhy na činnost spolku v průběhu roku 2017: Pan Martin Prokop vznesl 

dotaz a námět na případné ošetření hřbitova pro obyvatele z Lísky, který je katastrálně 

pravděpodobně na pozemcích obce Kunratice. Bylo domluveno, že se předsedkyně 

obrátí na vedení obce Kunratice a Dobrovolné hasiče Česká Kamenice a požádá o 

případné ošetření a zkrácení stromů a vyčištění náletů stromů. Pokud bude tato 

činnost skutečně probíhat, jistě budou členové spolku aktivně spolupracovat a 

napomáhat. Paní JUDr. J. Frimlová hovořila o případném vytvoření nových 

propagačních předmětů, které také za mnohem nižší cenu prodává provozovatel 

stánku s občerstvením. Tomu však podle názoru členů spolku nelze zabránit. 

Propagační předměty spolku nebudou dávány do komisního prodeje nikomu dalšímu. 

Informační centrum zahájí svoji činnost jako vždy koncem měsíce června 2017. 

 

8. Nestihli jsme si připomenout informaci, že na podzim roku 2017 uplyne již 10 roků 

od zahájení rekonstrukce kulturní památky kovové konstrukce rozhledny na Studenci. 

Na nezbytnost údržby nebo dokonce obnovy nátěru konstrukce bylo počátkem roku 

2017 upozorněno vedení městského úřadu města Česká Kamenice, jmenovitě 

starostka města paní Ing. Hana Štejnarová. 

 

Na valné hromadě bylo přítomno 22 členů, 15 bylo omluveno a 7 členů však svoji nepřítomnost 

ani neomluvilo. Důrazně upozorňujeme na stanovy spolku: ty členy, kteří nevykonávají aktivně 

své povinnosti anebo neuhradí včas členský příspěvek, je možné ze spolku vyloučit. Nebudeme 

již nikoho upomínat a upozorňovat. 

Na samý závěr předsedkyně poprosila přítomné, aby neupadali ve své aktivitě. Vytvoření takto 

kvalitně pracujícího uskupení občanů je jistě neobyčejnou a obdivuhodnou záležitostí. Spojit lidi 

do pospolitosti trvá dlouho, zničit takové uskupení je záležitostí okamžiku. A znovuobnovit 

zaniklou aktivitu je již téměř nemožné. S politováním konstatujeme, že se ke členům spolku není 

ochoten připojit nikdo další z Kunratic. 

Příští Valnou hromadu plánujeme uskutečnit v prostoru Informačního centra ve Studeném. 

Dne 15. 4. 2017 zapsal: 

Dr. Stanislav Tůma 

 

Kontrolu provedla předsedkyně spolku: 

Jitka Tůmová 

 


