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Zápis z X. valné hromady,  
 

která se konala v sobotu 27. 10. 2012 „U Pavla“ v Kunraticích od 15 hod. 
Valnou hromadu zahájila předsedkyně výkonné rady J. Tůmová v 15,10 hod. Přivítala starostku obce 
Kunratice paní Květu Božikovou a poděkovala za její účast na valné hromadě sdružení. První informace se 
týkala členství obce Kunratice v MAS Šluknovsko -  viz. Zpravodaj obce Kunratice. Je to kladná informace. 
Obec se společně se sdružením pokusí zúčastnit výzvy Místní akční skupiny s návrhy obnovy sochy sv. Jana 
Nepomuckého (1719) v Kunraticích nebo kříže u mostku v Kunraticích, kříže (1766) v místě tragické nehody 
Christiana Zeckerta, rychtáře Studeného.  
 
Program: 

1. Informace s ohlédnutím za děním v OspS během roku 2012.  
a) Projekt „Dozvuky bitvy u Kolína roku 1757 v severních Čechách“. 

Dary soukromých osob činily 35 tisíc korun, dotace 210 tisíc korun. Celková částka získaných finančních 
prostředků je 245 tisíc korun. Z finančních prostředků sdružení zatím bylo uhrazeno 22 794,80 Kč, 
dobrovolnické hodiny členů OspS během plnění projektu činily hodnotu 67 500,00 Kč. Celkové náklady na 
projekt včetně dobrovolnických hodin do tohoto okamžiku představují částku 348 294,80 Kč. Částka bude 
upřesněna v závěrečném vyúčtování projektu k 31. 12. 2012. Na výrobu DVD byla uhrazena zálohová faktura 
ve výši 39 tisíc, druhá polovina bude zaplacena až po dokončení díla. DVD by mělo být hotové v předvánočním 
čase. Bude to velmi pěkný dárek. Bc. Tomáš Horyna informativně předvedl 2 velké fotoknihy 
s fotodokumentací V. Sojky. Knihy jsou velmi zdařilé a někteří členové sdružení projevili o ně zájem. Tomáš 
Horyna se pro ně pokusí získat knihy opět ve snížené cenové nabídce. Během roku 2012 získalo občanské 
sdružení celkem 401 tisíc korun z dotací a darů fyzických osob. 
 

b) Zážitková trasa do míst našich obcí a okolo obnovených památek – informace o poměrně 
složitých a zdlouhavých jednáních k případnému vyznačení trasy z  Chřibské od muzea Tadeáše 
Haenkeho, okolo podstávkových domů k penzionu Na Stodolci, odtud povede jedna větev na 
vrchol Studence k rozhledně a druhá na náves do Studeného. Zde již bude pokračovat po 
červené turistické značce okolo obnovených drobných sakrálních památek do Pavlina údolí. 
Výsledek záměru záleží na schopnosti majitele penzionu zajistit si souhlas majitelů pozemků 
s průchodem přes jejich pozemky. Současný stav není znám. Zúčastněnými stranami je město 
Chřibská, sdružení Tadeáše Haenkeho, penzion Na Stodolci. Koordinátorem byla předsedkyně 
OspS. 
 

c) Instalaci turistické mapy v Lipnici provedli v měsíci červenci pan Kába a L. Bernát. Zvolené místo je 
velice vhodné a upoutává pozornost mnoha turistů a hlavně cyklistů, kteří obcí projíždějí. 

 
d) Instalaci turistické mapy na parkovišti ve Studeném provedli V. Forejt a J. Vojáček. Mapa je 

konečně postavena stranově správně. Na zadní desku mapy necháme vytisknout fotografie domů, 
které v tomto prostoru stály. Uprostřed by měla být upoutávka na možnost podpořit obnovu 
dalších kulturních památek na Českokamenicku formou zaslané DMS. 
 

e) Požehnání obnovené Johnovy kaple ve Studeném a následný dar – hlavní deskový obraz 
Panny Marie Pomocné majitelů – manželů Forejtových za spolupráce s  OspS obrazu 
Oblastnímu muzeu Děčín. Slavnostní předání proběhne 13. 11. 2012 od 11 hodin v prostorách 
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muzea. Všichni zájemci jsou opravdu srdečně zváni.  Finanční prostředky na zhotovení repliky 
obrazu věnoval krajský úřad Ústeckého kraje na podkladu Bc. T. Horynou zpracované žádosti o 
dotaci. 

 
f) Obnova parku ve Studeném. Článek o dvoudenní akci byl připraven do Zpravodaje obce Kunratice 

a je na webové stránce města Česká Kamenice. Starostka obce Kunratice společně s OspS poslala 
dopis společnosti PV Building Limite, s.r.o., která v prostoru parku pracovala s těžkou technikou při 
obnově navigace Studeného potoka. Stavbyvedoucí firmy pan Jerych i se zaměstnanci firmy byli od 
samého počátku zahájení stavebních prací upozorňováni na to, že pokud dojde k poškození 
okrasných keřů a vzrostlých stromů, musí tuto zeleň uhradit a hlavně podílet se na obnově parku. 
Přes veškerou snahu paní starostky a předsedkyně výkonné rady OspS se nezdařilo dokončit 
jednání s panem Jerychem a to nás vedlo k dalšímu kroku a tím je jednání s majiteli společnosti.  
 

2. Informace o výsledku grantového řízení Nadace OF na rok 2013 – Obnova kříže v Horní Lísce.  
Slavnostní vyhlášení grantového řízení 2012 se bude konat dne 21. listopadu 2012 od 17 hodin v Americkém 
centru, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana. Zúčastní se ho paní M. Vrtílková, J. Tůmová a Bc. T. Horyna. O další 
část finančních prostředků jsme zažádali v rámci dotačního programu Nadace VIA z Fondu kulturního dědictví – 
"Záchrana drobných památek místního významu". Přihláška byla odeslána 24. 10.2012. Výsledek bude znám 
v polovině měsíce prosince. Realizace projektu se musí ujmout obyvatelé a hlavně členové občanského 
sdružení z Lísky včetně majitelky kříže, paní M. Zlesákové. Zodpovědnou osobou za projekt je pan Ing. L. Raus. 
Kříž bude odvezen a oprava bude probíhat v dílnách restaurátora pana J. Pokorného v Děčíně. 

3. Zajištění prodeje propagačních předmětů u parkoviště v Horní Lísce během letní sezóny 2013.  
Účastníci berou tuto otázku na vědomí, s návrhem souhlasí, a doporučují dát turistické razítko i panu R. 
Vaňkovi, majiteli Chata Bábinka v Lísce. Je zde také možnost předat mu také brožurku „Záchrana rozhledny na 
Studenci“ a mapu rozhleden pro zájemce a návštěvníky. 

4. Návrhy na činnost v roce 2012. 
Paní H. Michálková navrhuje bez ohledu na výsledek jednání o vytýčení nové zážitkové trasy zahájit jednání o 
zážitkové trase z návsi ve Studeném (červená turistická trasa) do Pavlina údolí a zamyslet se jak trasu přivést 
případně do Lipnice, či Kunratic. J. Tůmová se již spojila s p. V. Ničem = KČT. Je domluveno, že stačí udělat 
dostatečnou propagační kampaň a není třeba žádné další značení. Pouze doporučit odbočku do Hluboké rokle.  
Směrem od Č. Kamenice budou směrovky, které má zajistit město Česká Kamenice. 

Návrh - společné setkávání členů OspS  s turisty u rozhledny na Studenci. Je to příležitost předávat jim 
informace a prodávat propagační předměty občanského sdružení. Podrobnosti budou dojednány na jarní valné 
hromadě.  

Pan Z. Kába informoval o akci v rámci ukázek lesních řemesel počátkem měsíce září na Dolském mlýnu, kde 
bylo k vidění unikátní pálení milíře. Přítomní členové projevili velký zájem o možné získávání informací o 
podobných akcích a programech. J. Tůmová konstatovala, že ona to velice ráda bude dělat. Někdy však má 
dojem, že ostatní členy sdružení zasílanými informacemi v podstatě obtěžuje. Jinak si neumí vysvětlit, že 
nedostává zpětně vůbec žádné reakce.  

    M. Řeřicha přetlumočil srdečný pozdrav všem členům OspS od pana J. Beránka a L. Bohuslava ze 
společnosti LANA Litoměřice, která prováděla opravu původní kovové konstrukce rozhledny na Studenci. 
V červenci 2012 byl na prohlídce konstrukce rozhledny pan Ing. Jan Janatka, statik stavby. Konstatoval 
spokojenost se stavem konstrukce. Při této příležitosti členové sdružení důrazně upozorňují na nezbytnost do 
budoucna kalkulovat s finančními prostředky na údržbu a případnou obnovu nátěru rozhledny na Studenci. 
Eiffelova rozhledna v Paříži má již 19. celkový nátěr stavby a rozhledna je díky tomu o několik tun těžší oproti 
původní hmotnosti. Staré nátěry se totiž netryskají, nanášejí se další vrstvy nátěrů, jak vyplývá z pořadu ČT 
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věnovanému této unikátní, leč o 2 roky mladší stavbě kovové vyhlídkové věže. Problematikou zajišťování 
potřebných finančních prostředku se však musí zabývat majitel stavby město Česká Kamenice. 

 
5. Informace o možnosti podpory obnovy drobných sakrálních památek na www.obnovenepamatky.cz 

a nebo www.podstudencem.cz 
Vzhledem k tomu, že prvořadým cílem vyhlášené veřejné sbírky je získání finančních prostředků na 
rekonstrukci sv. Jana Nepomuckého v Lísce, vyzýváme členy OspS a i obyvatelstvo z Lísky k laskavé podpoře. 
Rozpočet na obnovu sochy přesahuje 153 tisíc korun. 

 
Pokud chcete přispět na obnovu drobných kulturních památek v okolí 
České Kamenice na Děčínsku, máte tyto možnosti:  
Jednorázová DMS - Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS 
PODSTUDENCEM na telefonní číslo 87 777 

Roční podpora - Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc 
po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK 
PODSTUDENCEM na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude 
automaticky odečtena částka 30 Kč. Cena DMS je 30 Kč, Občanské 

sdružení pod Studencem obdrží 27 Kč. Více informací najdete na 

www.darcovskasms.cz 

Valné hromady se i přes značnou nepřízeň počasí zúčastnilo z celkového množství 75 celkem 22 
členů sdružení. Přes prosbu o oznámení případné neúčasti na valné hromadě předem se omluvilo pouze 
16 členů sdružení. Předsedkyně sdružení s politováním a hořkostí konstatovala, že 37 členům sdružení 
ostatní nestáli ani za to, aby se slušně omluvili. Někteří z nich bohužel nereagují na žádné zprávy, 
informace a neodpovídají na žádné výzvy a e- maily. Je to smutné zjištění. 

Na závěr valné hromady předali zástupci sdružení pan V. Forejt a M. Řeřicha paní H. Michálkové a 
J. Tůmové květiny s poděkováním za jejich činnost. Při té příležitosti následně poděkovala J. Tůmová 
starostce obce Kunratice paní K. Božíkové za její práci pro obyvatele obce a paní H. Michálková jí 
darovala květinu. Valná hromada byla ukončena v 16,30 hodin. Předpokládáme, že další XI. valná 
hromada by se měla konat v sobotu 30. března 2013 od 15 hodin opět „na půl cesty“ - v restauraci U 
Pavla v Kunraticích. Bude upřesněno.  

Zápis provedl: Prof. MUDr. Stanislav Tůma 

 

 


