
1 

 

 
 
 
 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  
 
 

 
 
 
 

ZA ROK 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 

 

Občanské sdružení pod Studencem  

IČ: 270 56 864 
kontakt: Karoliny Světlé 782, 407 21 Česká Kamenice 

mobil: +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). Bude třeba ještě doplnit údaje do rejstříku spolků, 
které nebyly automaticky překlopeny ze seznamu občanských sdružení (resp. ze základních 
registrů). 
Na XIII. valné hromadě 9. 5. 2015 v Kunraticích bylo rozhodnuto o novém názvu spolku, který bude 
Spolek Pod Studencem. Zkratka spolku bude SPS. 
Ke konci roku 2015 měl spolek „Občanské sdružení pod Studencem“ 64 členů. V roce 2015 ze spolku 
vystoupilo najednou nejvíce členů, z nichž bylo 12 z Lísky. Od počátku spolku v roce 2007 to bylo 22 
členů. Osm členů spolku zemřelo. 
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  
NĚMECKÝ ÚČET ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚN: Účet vedený v měně EURO zřízen u Volksbanky Löbau-Zittau eG: č. ú.: 
4556923901, kód banky: 855 901 00; IBAN: DE36 8559 0100 4556 9239 01  
Vyhlášená veřejná sbírka, byla v roce 2015 ukončena, finanční prostředky byly vyčerpány, bylo provedeno 
vyúčtování získaných darů a odsouhlaseno na Krajském úřadu Ústeckého kraje. Bankovní účet pro prostředky 
veřejné sbírky byl zrušen. 

XIII. Valnou hromadou konanou dne 9. 5. 2015 bylo rozhodnuto, že Výkonná rada zůstává až do doby 
registrace spolku na Krajském soudu Ústeckého kraje v tomto složení: 
Předseda:   Jitka Tůmová 
Místopředsedové:   Bc. Tomáš Horyna, Hana Michálková 
Předseda kontrolní komise:  Miroslav Řeřicha 
Archivářka:   Dagmar Řeřichová 
Externí účetní spolku:   Petra Šofrová 
  
 

Činnost sdružení v roce 2015 

 

Péče o kulturní památky a obnova kulturního dědictví 
Projekty v roce 2015 – Proběhla obnova již 22. drobné sakrální památky, tentokrát v Lipnici. 

Do výklenku nedaleko hlavní cesty -  „Zážitkové trasy okolo obnovených památek“ - byl v Lipnici 
zasazen nový obraz sv. Jana Evangelisty, který pro spolek namaloval Michal Jankovský. Celý projekt 
byl uhrazen pouze z finančních prostředků OspS. Do přípravy projektu se od samého počátku aktivně 
zapojili nejenom členové spolku, ale i další obyvatelé obce Lipnice společně s majiteli pozemku, na 
kterém se drobná sakrální památka nachází. Slavnostní požehnání vykonal dne 9. 5. 2015 J. M. can. 
Karel Jordán Červený, děkan v České Kamenici, čestný kanovník kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích 
a terciář dominikánského řádu. Setkání obyvatelstva při této příležitosti se zúčastnil starosta obce 
Kunratice, členové spolku, obyvatelé Lipnice a také rodáci – přímí příbuzní majitelů bývalého 
významného statku čp. 6. 
Od února 2015 připravuje spolek společně s Obecním úřadem Kunratice rekonstrukci násilně 
zničeného kříže v Kunraticích. Během badatelské činnosti bylo zjištěno, že se jedná o původní 
„Školní kříž“ v obci. Samotná rekonstrukce této drobné sakrální památky v Kunraticích bude 
probíhat během roku 2016. 
Přehled dosud opravených památek najdete na webu www.obnovenepamatky.cz 
 

Péče, ochrana a obnova přírody 

Obnova zeleně v paku obce Studený - O zeleň v parku u parkoviště a informačního centra 

uprostřed obce Studený pravidelně pečovala členka OspS. Ošetřila vysázené rostliny, prosvětlila, 
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vyplela, ostříhala a doplnila 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 – Na jaře 2015 proběhlo společně se správou Národního parku České 

Švýcarsko a CHKO Labské pískovce opět jednání o další části nového a účinného zabezpečení 
stromků před okusem. Na podkladu smlouvy o dílo byl nakoupen materiál k vybudování oplůtků 
okolo jednotlivých vzrostlejších jedliček (cca 20 ks stromků). Dobrovolnické činnosti se zúčastnilo 
22. 9. 2015 osm členů OspS společně s panem V. Sojkou a členem rodiny Kábů. 
 

Ošetření Zeleného kříže v Lísce – z osobních finančních prostředků provedli manželé Rausovi 

z Lísky. Mnohokrát děkujeme za tuto iniciativu. Stejně tak děkujeme paní E. Tuháčkové, která na 
jaře upravila okolí Mariánské kaple v Hluboké rokli. 
 

Konání přednášek, pěstování vlastivědy a pořádání výstav 
Putovní výstava „Krajina pod Studencem v proměnách – pohledem objektivu. 
Velkoplošné fotografie autora Václava Sojky byly poprvé vystaveny v Kunraticích, dále v Krásné 
Lípě, Benešově nad Ploučnicí, PIVOVARU Děčín, Na Stodolci ve Chřibské, v Kulturním domě v České 
Kamenici a Muzeu Ústí nad Labem v rámci výstavy k oslavě 15. výročí trvání činnosti Národního 
parku České Švýcarsko, kde výstava potrvá až do konce měsíce března roku 2016. Další pokračování 
výstavy bude v Loretě Rumburk během měsíce června až do začátku srpna 2016. 
 

V rámci pokračování projektu „DOZVUKY BITVY U KOLÍNA ROKU 1757 V SEVERNÍCH 
ČECHÁCH, při příležitosti 258. výročí krvavých bojů, které na Českokamenicku probíhaly v rámci 

sedmileté války, byla uspořádána pieta k uctění padlých vojáků, kteří v našich končinách položili své 
životy. Členy sdružení (manželé Tůmovi a manželé Rausovi) byly ošetřeny Lehmannovy pomníky a 
jejich okolí nad Studeným a v Lísce. Následně byl 21. 7. 2015 u pomníků nad Studeným položen 
pietní věnec.  
 

Napoleon a zdravotnictví, společně s Regionální knihovnou Teplice zorganizoval spolek 12. 

srpna 2015 v Seumeho kapli v Teplicích přednášku prof. MUDr. Stanislava Tůmy, CSc. na téma 
Napoleon a zdravotnictví. 
 

V rámci cyklu seminářů „ Otisky kamenné historie“ proběhla 8. 10. 2015  pod záštitou Karly 

Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj, ve Starém Purkrabství NKP Na Vyšehradě v Praze přednáška 
„Obnova rozhledny pod Studencem a jiné“ pořádaná Omnium, z. s. Přednášky se mimo přednášející 
J. Tůmové zúčastnili členové spolku manželé Vrtílkovi i dárce a sponzor spolku, paní RNDr. M. 
Loudová. 
 
V letní sezóně roku 2015 probíhal prodej v Informačním centru ve Studeném. 

 

Příprava další informační tabule - Na finanční náklady OspS byla nově 

připravena informační tabule na Hasičskou zbrojnici – IC ve Studeném - s 
historickými podklady a starými fotografiemi. Instalace tabule proběhne 
počátkem roku 2016. 
 

V prosinci 2015 bylo ukončeno členství spolku v MAS Šluknovsko. 
 

Sponzoři a dárci v roce 2015 finančně podpořili činnost spolku: MUDr. Kateřina Fabichová a  

Miluše a Vlastimil Vrtílkovi, Mgr. Filip Touška. 

Podaná žádost o dotaci v rámci 19. ročníku grantového programu „Opomíjené památky 2015“ na 
projekt „Obnova zničeného kříže v Kunraticích u České Kamenice z roku 1834“ byla úspěšně 
obhájena. Získaná částka pokryje část úhrady práce restaurátora na litinové části kříže a těla Krista. 
Projekt bude pokračovat v roce 2016 a bude ukončen slavnostním setkáním obyvatelstva a 

požehnáním drobné sakrální památky - Školního kříže - v obci Kunratice. 

Finanční dar od OspS byl opět věnován portálu PROPAMÁTKY - Institut pro památky a kulturu. 


