VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2014

Občanské sdružení pod Studencem bylo MV ČR zaregistrováno dne 20. 2. 2007

pod č. j.: VS/1-1/66636/07-R. Změna stanov byla zaregistrována MV ČR dne 28. 3. 2008

IČ: 270 56 864
kontakt: Karoliny Světlé 782, 407 21 Česká Kamenice
mobil: +420 737 340 045, +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

Podle NOZ platného od 1. 1. 2014 proběhla transformace sdružení na spolek z velké části
automaticky. Znamená to, že jsme spolek. Do tří let (tj. do 1. 1. 2017) máme povinnost přizpůsobit
stanovy právní úpravě NOZ (§ 3041 odst. 2). Do dvou let tj. do konce roku 2015 bude třeba
přizpůsobit nové právní úpravě název spolku (§ 3042). Do tří let bude třeba doplnit do rejstříku
spolků údaje, které tam nebudou automaticky překlopeny ze seznamu občanských sdružení (resp. ze
základních registrů).
Ke konci roku 2014 měl spolek „Občanské sdružení pod Studencem“ 73 členů a jednoho čestného
člena.
Účet vedený v měně CZK (Česká Koruna) zřízen u Fio banka, a. s.: č. ú.: 2900259180 / 2010
IBAN: CZ0420 1000 0000 2900 259180 BIC: FIOBCZPPXXX
www.obnovenepamatky.cz. Zde najdete přehled obnovených památek a
informace o vyhlášené veřejné sbírce a možnosti přispět na obnovu drobných
kulturních památek pomocí dárcovských SMS. Jde poslat dárcovskou SMS ve tvaru
DMS PODSTUDENCEM na číslo 87 777. Dárce tak přispěje na opravu další kulturní
nebo přírodní památky na Českokamenicku.
Vyhlášená veřejná sbírka má samostatné číslo účtu: 2900259201/2010

NĚMECKÝ ÚČET ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚN: Účet vedený v měně EURO zřízen u Volksbank Löbau-Zittau eG: č. ú.:
4556923901, kód banky: 855 901 00; IBAN: DE36 8559 0100 4556 9239 01 BIC: GENODEF1NGS Kulturní památka

rozhledna na Studenci
Výkonná rada:
Předseda:
Místopředsedové:
Hospodář:
Předseda kontrolní komise:
Člen kontrolní komise:
Archivářka:

Jitka Tůmová
Bc. Tomáš Horyna, Hana Michálková
Věra Mašková – pro těžkou nemoc odstoupila během roku ze své funkce
Miroslav Řeřicha
Pavlína Šafaříková
Dagmar Řeřichová

Činnost sdružení v roce 2014
Péče o kulturní památky a obnova kulturního dědictví – Malá rekapitulace činnosti
spolku v průběhu sedmi let činnosti Občanského sdružení pod Studencem:

1.
2.

2007

Zahájení činnosti občanského sdružení

2007-09
2007
2007
2007
2007
2008

Rekonstrukce kulturní památky - rozhledny na Studenci

2008

Lehmannovy pomníky u Studeného
Dozvuky bitvy u Kolína v severních Čechách 250. výročí
výstava „Dozvuky bitvy u Kolína roku 1757 v severních Čechách. V Chřibské

Výstava "DOZVUKY BITVY U KOLÍNA…“ v České Kamenici
Výstava "DOZVUKY BITVY U KOLÍNA…“ v Krásné Lípě.
580 let Studeného, 610 let Lísky a 275 let Mariánské kaple mezi obcemi Studený a
Lipnice
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012-13
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2014
2014

Pomník padlým v I. světové válce ve Studeném
Školní kříž - Studený
Polírův kříž - Studený
Studenecká poutní madona Panny Marie
Slavnostní setkání obyvatelstva - požehnání obnovených památek
Stelzigův kříž - Studený
Korunování Panny Marie - Hluboká rokle mezi Lipnicí a Studeným
Nejsvětější trojice - Hluboká rokle mezi Lipnicí a Studeným
Panna Marie a klečící dívka - Hluboká rokle mezi Lipnicí a Studeným
Mariánská kaple z r. 1733 - Hluboká rokle mezi Lipnicí a Studeným
Vydání trojjazyčné verze brožury „ Záchrana rozhledny na Studenci“

Putovní fotovýstava "STUDENEC 100x JINAK" Krásná Lípa
Putovní fotovýstava "STUDENEC 100x JINAK"Česká Kamenice
Putovní fotovýstava "STUDENEC 100x JINAK"Děčín
Schiffnerův kříž - Lipnice
Votivní obraz sv. Antonína - Hluboká rokle mezi Lipnicí a Studeným
Tranfér Školního kříže ve Studeném po katastrofální povodni
Vydání rozsáhlé publikace "Krajina pod Studencem v proměnách doby"
Nově instalován "Zelený kříž“ v Lísce
„Panoramatická prezentace mikroregionu Českokamenicko – 1. fáze
Fotovýstava - Josef Seidel - Zámek Děčín
Uctění 200. výročí narození Franze Preidla
Rekonstrukce Johnovy kaple ve Studeném - zahájení práce, restaurátorský průzkum
Fotovýstava "Studenec 100x jinak" - Argentina
„Panoramatická prezentace mikroregionu Českokamenicko – 2. fáze“.
Publikace „Krajina pod Studencem v proměnách doby“ v němčině
Austenův kříž - nad Studeným
Lehmannův pomník v Horní Lísce
Lehmannovy pomníky u Studeného
Dozvuky bitvy u Kolína v severních Čechách 255. výročí
Instalace velké turistické mapy v Lipnici
Johnova kaple z r. 1740 ve Studeném
Dozvuky bitvy u Kolína v severních Čechách 250. výročí
Požehnání obnoveného Austenova kříže, Johnovy kaple
Replika obrazu Panny Marie Pomocné z Johnovy kaple ve Studeném
Obnova zeleně v parku ve Studeném
DVD "Bitva pod Studencem 1757"
Předání daru - originálu obrazu E. Vatera Oblastnímu muzeu Děčín
„Zážitková trasa“ okolo obnovených krajinotvorných prvků
Kříž s kamenným podstavcem z roku 1842 v Horní Lísce
„Panoramatická prezentace mikroregionu Českokamenicko – 3. fáze“.
Pietní akce - Dozvuky bitvy u Kolína v severních Čechách 257. výročí
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1741 Líska
Projekt zajištění finančních prostředků - vydání "Tulákům Jetřichovicka"
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Projekty v roce 2014 - Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1741,
která stojí v Lísce/České Kamenici – Slavnostní požehnání obnovené drobné památky sochy
sv. Jana Nepomuckého v Lísce/České Kamenici se 6. 9. 2014 stalo milou příležitostí k setkání
přibližně jednoho sta účastníků společně s 20 poutníky z Německa, lidmi, kteří se v místech pod
Studencem narodili.
Obnovené soše požehnal hlavní celebrant J. M. can. P. Karel Jordán Červený, děkan v České
Kamenici, čestný kanovník kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích a terciář dominikánského řádu.
Osobně slavnost podpořila svou účastí také starostka města Česká Kamenice paní Ing. H. Štejnarová,
zástupce společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., zástupci o. s. Tadeáše Haenkeho z Chřibské a
restaurátor J. Fedorčák s rodinou. Překrásné kulturní vystoupení připravili členové
Českokamenického pěveckého souboru.
Projekt byl realizován pod patronací oblasti podpory "Moje obec, můj kraj, můj domov"
společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. a podpořen Ústeckou komunitní nadací, prostředky společnosti
NYYLO a.s. a Fondu Pavly a Pavla Redlichových a v neposlední řadě také z dotačních programů
Česko-německého fondu budoucnosti a Nadace OF. Část financí byla získána rovněž od příznivců
sdružení a také od rodáka z Lísky pana H. Eschlera, který se stal partnerem projektu na Německé
straně. Velké množství drobných dárců poslalo příspěvek formou dárcovských SMS na veřejnou sbírku
zaregistrovanou u Krajského úřadu Ústeckého kraje za účelem obnovy drobných kulturních památek.
OspS vložilo finance z darů získaných od členů sdružení.
Velký podíl na mimořádném úspěchu dokončeného projektu má práce restaurátora, pana BcA. J.
Fedorčáka z České Lípy, který společně s dalšími 9 kolegy rekonstrukci provedl.
Slavnostní setkání obyvatelstva podpořil samostatný grant města Česká Kamenice. Všem donátorům
a dárcům patří velké poděkování. Bez jejich pomoci bychom jistě nebyli schopni projet rekonstrukce
sochy sv. Jana Nepomuckého zrealizovat.
Socha sv. Jana je v pořadí již 16. drobnou památkou, kterou OspS v prostoru pod Studencem
opravilo. Finanční náklady této rekonstrukce představují částku 169.421,50 korun. K této částce je
třeba ještě připočíst další finanční náklady, které byly vydány na uspořádání slavnostního setkání
obyvatelstva u příležitosti požehnání obnovené památce. Celková částka byla vyčíslena na
184.451,50 korun.
Přehled opravených památek najdete na webu www.obnovenepamatky.cz.
Do projektu se od samého počátku aktivně zapojili nejenom členové občanského sdružení,
ale i další obyvatelé obce Líska / Česká Kamenice. Na slavnosti ani v propagačních materiálech
nebylo možné jmenovitě uvést všechny spolupracující, ale ani jména mnoha drobných dárců, kteří
pravidelně posílali finanční podporu formou DMS na účet veřejné sbírky. Nebyly však k naší velké
lítosti jmenovány ani iniciátorky podpůrných akcí, jakou byl například „Bleší trh v Lísce“ uspořádaný
nejenom členkami OspS, ale i dalšími obyvatelkami z obce Líska. Dodatečně mnohokrát všem
děkujeme.
Během slavnosti nedošlo k veřejnému vystoupení a projevu díků ani od přítomné majitelky
pozemku, ale ani od zástupců vedení města Česká Kamenice. Zvláštní a málo pochopitelné. Tak
významný projekt v malém městě Ústeckého kraje by si jistě slovní ocenění zasloužil. Socha sv. Jana
Nepomuckého v Lísce, která je součástí města Česká Kamenice, se opět zaleskla ve své původní
kráse.

Péče, ochrana a obnova přírody
Obnova zeleně v paku uprostřed obce Studený - O zeleň v parku u parkoviště a informačního
centra uprostřed obce Studený pravidelně pečovala členka OspS. Ošetřila vysázené rostliny,
prosvětlila, vyplela, ostříhala a všechny rostliny hnojivem. Pravidelné pečlivé ošetřování travnaté
plochy prováděli zaměstnanci Obecního úřadu Kunratice. Park je dlouhodobě velice pěkným místem
v obci Studený.

Ochrana jedlí nad Lipnicí – Průběžně během roku 2014 prováděli ošetření prostoru paní H.
Michálková a pan Z. Kába. Na jaře 2014 bylo zahájeno společně se správou Národního parku České
Švýcarsko a CHKO Labské pískovce jednání o možnosti provést nové a účinné zabezpečení stromků.
Na podkladu smlouvy o dílo byl nakoupen materiál k vybudování oplůtků okolo jednotlivých
vzrostlejších jedliček (cca 20 ks stromků). Dobrovolnické činnosti se zúčastnilo koncem měsíce října
2014 sedm členů OspS společně s dalšími pomocníky z rodiny pana M. Řeřichy.
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V Pavlině údolí – Na „Zážitkové trase okolo obnovených drobných sakrálních památek“ byly
instalovány nové lavičky, které poskytují odpočinek turistům. Úhradu nákladů na jejich výrobu
provedl formou daru pan Ing. J. Janda. Lavičky zhotovil pan J. Václavek. Instalaci laviček u
„Soutoku“ Studeného potoka s Chřibskou Kamenicí a druhé u Smírčího kříže na břehu Studeného
potoka provedli členové Spolku OspS - pánové J. Václavek, V. Forejt, M. Řeřicha a J. Vojáček.

Instalace další informační

tabule - Na finanční náklady OspS byla pořízena a instalována
informační tabule s historickými fotografiemi střední části obce Studený u IC a parkoviště v parku ve
Studeném. K tomuto panelu zbudoval pan J. Václavek mostek, tak aby zájemcům k němu usnadnil
přístup. Mostek byl také uhrazen z daru Ing. J. Jandy.

Konání přednášek, pěstování vlastivědy a pořádání výstav
Úspěšná byla nominace Mgr. Natalie Belisové na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za roku
2013. Tento titul nominantka obhájila.
Na popud předsedy OspS bylo 6. 1. 2014 zahájeno jednání o možnosti podpory a získání finančních
prostředků nebytných k vydání publikace autorky Natalie Belisové „Tulákům Jetřichovicka“. Na
samostatném účtu - o. s. Dolský mlýn - založeném k úhradám předem zakoupené knihy a darům bylo
do poloviny července 2014 složeno 650 450,00 Kč potřebných k vydání knihy.
26. 1. 14 Jednání - SNPČŠ Ing. Benda
26. 2. 14 První platba předkoupení publikace „Tulákům Jetřichovicka“ za sníženou cenu.
12. 3. 14 Exposlanec Ing. Laštůvka
24. 3. 14 Osobní jednání s primátorem města Děčín – Fr. Pelantem
27. 3. 14 Seminář – setkání se starosty v Děčíně. Prezentace publikace a představení autorky paní
N. Belisové, kterou připravila a přednesla předsedkyně spolku OspS
3. 4. 14 Seminář ÚKN – hodnocení grantových žádostí
25. 4.14 Hodnocení projektů ÚKN
30. 4. 14 Ukončení přípravy hodnocení grantů ÚKN
12. 5. 14 ÚKN – hodnocení předložených grantových žádostí v 25. OGK = komise
22. 8. AUTOGRAMIÁDA k vydání knihy „Tulákům Jetřichovicka“
MAS Šluknovska – valná hromada a následně zasedání představenstva MAS.
V sobotu 1. března 2014 se konal společný výlet členů spolku OspS na „Masopust“, který
pořádal spřátelený Spolek přátel Ostašova. Ostašovákům byl předán unikátní dárek os OspS. Byl to
„základní kámen“ k novým varhanám, který je ze Zlatého vrchu. Výlet byl pro malý počet
organizován formou „každý po vlastní ose“. Vše se dokonale vydařilo.
Seminář s prezentací – setkání se starosty v Děčíně. Prezentace publikace a představení autorky paní
N. Belisové, kterou připravila a přednesla předsedkyně Spolku OspS

Přednáška o Studenci a rozhledně z roku 1888 pro žáky ZŠ s mateřskou školou Praha 4
Chodov. Pro žáky, kteří byli na škole v přírodě v Penzionu Kamzík, uspořádala paní H. Michálková,
Z. Kába a J. Tůmová přednášku doplněnou fotodokumentací. Oceněním velice zajímavé přednášky
byl finanční dar pro OspS od paní učitelky D. Marvanové.

Slavnostní setkání u příležitosti 5. výročí znovuotevření rozhledny na Studenci bylo
sdružením zorganizováno na 21. 6. 2014. V 11 hodin se sešlo velké množství milovníků a příznivců
studenecké rozhledny. Osobně se dostavil statik rekonstrukce rozhledny z let 2007 – 2009, pan Ing.
Jan Janatka, který byl účastníky přivítán vřelým potleskem. Totéž provázelo přítomného pana
Jaroslava Beránka – jednatele společnosti LANA Litoměřice, s.r.o. KČT měl mezi přítomnými
účastníky také skupinu malých členů klubu. Bylo radostné vidět, že rostou následovníci v členské
základně. Za majitele stavby, tedy městský úřad Česká Kamenice, se slavnosti nezúčastnil nikdo.
Během slavnosti byly členy spolku prodávány propagační předměty OspS. Přítomné potěšilo hudební
vystoupení Stanislavy Švejdové a Zdeničky Balíkové a Českokamenického pěveckého souboru.

V rámci pokračování projektu „DOZVUKY BITVY U KOLÍNA ROKU 1757 V SEVERNÍCH
ČECHÁCH, při příležitosti 257. výročí krvavých bojů, které na Českokamenicku probíhaly v rámci
sedmileté války, byla 19. 7. 2014 uspořádána pieta k uctění padlých vojáků, kteří v našich končinách
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položili své životy. Členy sdružení (manželé Tůmovi a manželé Rausovi) byly ošetřeny Lehmannovy
pomníky a jejich okolí nad Studeným a v Lísce. Tak se stalo i v lokalitě Křížový Buk (pan B. Hamák),
kde jsou v hromadném hrobě vojáci pochováni. Členové OspS zajistili na své osobní náklady kytice a
věnce (manželé Vrtílkovi, paní H. Michálková a manželé Macháčkovi), které byly za přítomnosti
členů Regiment Wied 1762 položeny ke zmíněným pomníkům. Po ukončené pietní akci došlo
k setkání účastníků slavnosti a vojáků z o. s., které se zabývá rekonstrukcí vojenského tažení za tzv.
Sedmileté války v letech 1756 - 1763. Vojáci vykonali pietní akci bezúplatně na své osobní náklady.
Jediným ohodnocením jejich laskavé činnosti byl oběd a dárek z propagačních předmětů OspS (klíč
k rozhledně).
V letní sezóně roku 2014 byl opět zahájen prodej v Informačním centru ve Studeném. Prodej
propagačních předmětů OspS probíhal i během slavnosti k 5. výročí znovuotevření obnovené
rozhledny na Studenci a při požehnání opravené sochy sv. Jana Nepomuckého. Prodej zajišťovaly
členky z Lísky společně s členkami z Lipnice a Studeného.

PR a masmédia O činnosti spolku, jeho projektech a nabídce možnosti podpořit vydání publikace
„Tulákům Jetřichovicka“ průběžně informovala místní masmedia a weby okolních obcí a web i
čtvrtletník PROPAMÁTKY.

Sponzoři a dárci V roce 2014 finančně podpořili činnost sdružení: Svatava Hurst, Heribert Eschler,
Ing. Jaroslav Janda, Miroslav Jindra, Ing. Vladimír Kužel, Dagmar Marvanová, Zdeněk Masojídek,
Věra Mašková, Ing. L. Raus a Jaroslava Rausová a Miluše a Vlastimil Vrtílkovi.
Zaznamenali jsme velké množství anonymních dárců formou DMS zasílaných na účet Veřejné sbírky
vyhlášené Krajským úřadem Ústeckého kraje. První větší darovaná částka byla poukázána od dárce
Jana Solaře z Chřibské již dne 8.8.2012. Pravidelně dlouhodobě poukazovala finanční prostředky
paní Ing. Ivana Mrázková, MUDr. Olga Wiererová. Na účet sbírky byl poukázán také výtěžek „Blešího
trhu“ uspořádaného ženami v Lísce.
Dary věnované na účet veřejné sbírky Občanského sdružení pod Studencem na činnost spolku až
během roku 2015 věnovali: pan Milan Bílek, MUDr. Vladislav Holata a paní Ing. Ivana Mrázková.

Fond Pavly a Pavla Redlichových při Ústecké komunitní nadaci

Mnohokrát děkujeme, vám všem donátorům a dárcům, za laskavou pomoc, bez
které bychom nebyli schopni uskutečnit takové množství krásných a přínosných
projektů.
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Z vlastních finančních prostředků naopak spolek OspS podpořil darem na účet Občanského sdružení
pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn vydání publikace autorky Natalie Belisové
„Tulákům Jetřichovicka“. Ke stejnému účelu byl předán o.s. Dolský mlýn sponzorský dar pana
Zdeňka Masojídka. Dar byl také věnován portálu PROPAMÁTKY - Institut pro památky a kulturu.
Jako ocenění podpory a laskavé činnosti během slavnostního požehnání obnovené sakrální památky
sochy sv. Jana Nepomuckého byl předán dar Římskokatolické farnosti – Děkanství Čeká Kamenice.
Jako další dar za aktivní a bezúplatnou pomoc byly předány publikace „Tulákům Jetřichovicka"
těmto účastníkům slavnostního setkání obyvatel - J. M. can. P. K. Jordánovi Červenému, členům
Českokamenického pěveckého souboru, BcA. Janu Fedorčákovi, Danovi Řeřichovi. Pátá kniha
z majetku spolku byla darována hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichovi Bubeníčkovi bějem
slavnostního předávání Ceny hejtmana za rok 2013 paní Mgr. Natalii Belisové, nominované
Občanským sdružením sdružením pod Studencem.

Přehled získaných financí za dobu činnosti OspS od 2007 – 2014: Za dobu sedmi let jeho
existence bylo pro činnost OspS získáno celkem 2 006 429,00 korun.
Z toho dotace představují částku 1 060 080,00, dary fyzických osob 915 859,00, veřejná sbírka
včetně DMS 30 490,00. Za rok 2014 vykonali členové občanského sdružení celkem 1 658 hodin,
vyčísleno ve finanční hodnotě představují částku 213 300,00 Kč. Hodnota dobrovolnické činnosti je
evidována po odsouhlasení Valné hromady OspS až teprve od roku 2011. Do konce roku 2014, tedy
za 4 roky, kdy dobrovolnickou činnost evidujeme, představuje celkem finanční hodnotu 973 884,00
korun. Členské příspěvky od 2007 – 2014 celkem 107 594,00 korun. Výsledná finanční hodnota, která
pokrývala projekty a činnost OspS v rozmezí sedmi let trvání spolku včetně dobrovolnické činnosti
v letech 2011 – 2014 a členských příspěvků, představuje celkovou finanční částku 3 087 907,00
korun.

Finanční zpráva o hospodaření Občanského sdružení pod Studencem za rok 2014 bude
zveřejněna až po předložení a schválení Valnou hromadou, která se bude konat 9. května 2015.
Daňové přiznáni za spolek zpracovává nová účetní paní Petra Šofrová, která se laskavě účetnictví
spolku v listopadu 2014 ujala po nemocné paní Věře Maškové.

6

