VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2016
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Spolek Pod Studencem
Podle NOZ platného od 1. 1. 2014 proběhla transformace občanského sdružení na spolek.
Do rejstříku spolků při Krajském soudu Ústeckého kraje byly doplněny údaje, které nebyly
automaticky převedeny ze seznamu občanských sdružení (resp. ze základních registrů).
Ke konci roku 2016 měl Spolek Pod Studencem, dříve „Občanské sdružení pod Studencem“, již jen
46 členů.

Původní 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
Nový kontakt: Janáčkova 207, 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
Účet vedený v měně CZK (Česká Koruna) je 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 BIC: GENODEF1NGS Kulturní památka

rozhledna na Studenci.
Výkonná rada:
Předseda:
Místopředseda:
Hospodář:

Jitka Tůmová
Hana Michálková
Miroslav Řeřicha

Činnost sdružení v roce 2016
Péče o kulturní památky a obnova kulturního dědictví
Projekty v roce 2016:
Obnova tzv. Školního kříže v Kunraticích – Násilně poničený kříž v Kunraticích byl včetně
repliky původního osvětlení překrásně obnoven. Spolek má plné právo být na končený výsledek
projektu náležitě hrdý. Do činnosti se zapojili nejenom členové spolku, ale v tomto případu konečně
hlavně místní obyvatelé. Nejenom, že dobrovolně pracovali, ale stali se i ochotnými donátory
obnovy kříže. Nečekaný je také nález původního významu této zničené památky lidové zbožnosti.
Během projektu totiž došlo k překvapujícímu rozuzlení její historie a významu. Šlo o významný
symbol úrovně obce – Školní kříž. O jeho existenci v Kunraticích nebyly dosud vůbec žádné dostupné
informace. Z toho máme velkou radost a společně s námi i ostatní obyvatelé obce. Co je třeba
mimořádně vyzdvihnout jako obzvláště zdařilé při těchto příležitostech je vytváření pocitu lidské
sounáležitosti a kladného vztahu k získanému domovu. Současné obyvatelstvo v prostoru bývalých
Sudet, které nahradilo to původní odsunuté německé, tento vztah stále ještě složitě hledá. Podobné
akce, jako je spolupráce a aktivní činnost a osobní zapojení se do projektu, to je během záchrany
památek prostor k uvědomování si, že sem patřím, tady jsem doma… A pro svůj domov dokonce
něco aktivně dělám, aniž bych za to očekával nějakou odměnu. Ba naopak, sám ze svých finančních
prostředků dokonce daruji, abych projekt podpořil. To se nám spontánně krásně podařilo i v obci
Kunratice, kde jsme tuto zkušenost dosud neměli. Spolupráce s vedením obce byla zcela
bezproblémová, naopak jsme vnímali, že právě sem i my patříme a je krásné s obcí spolupracovat
na záchraně poničené památky. A to je oboustranně krásný pocit!
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Na projektu se mimo dobrovolnickou činnost, kterou v tomto případě konečně vykonávalo
obyvatelstvo domovské obce Kunratice, podíleli ochotní drobní dárci finančních prostředků, kteří
byli z řad místního obyvatelstva. Stále to považujeme za obdivuhodnou podporu projektu. Vedení
obce překvapilo aktivní osobní účastí zastupitelů, starosty Pavla Kryštůfka a zastupitele obecního
úřadu Miroslava Hlavničky, kteří se osobně podíleli na instalaci obnovené drobné památky. Podle
sdělení restaurátorů to byla zcela ojedinělá aktivita ze strany vedení obce. S tím se dosud
nesetkávají, aby starosta a radní oblékli montérky a osobně pomáhali s prací při instalaci
zrestaurované drobné památky. Díky facebooku měla aktivita řadu nadšených příznivců, kteří
chválili nejenom samotnou obnovu, ale také podporu projektu všemi donátory, kterým tímto ještě
jednou děkujeme. Výborné pohoštění připravily obyvatelky z Lipnice, Studeného a Kunratic, kterým
je třeba také poděkovat.

Na popud spolku se koncem roku 2016 opravovala Mariánská kaple v Hluboké
rokli mezi Lipnicí a Studeným.
Probíhaly udržovací práce a drobné stavební opravy Mariánské kaple z roku 1733 v prostoru Hluboké
rokle mezi Lipnicí a Studeným a to zejména: očištění celého skalního útvaru s vyobrazením Panny
Marie (i z druhé strany, kde se nacházejí skalní schůdky), kompletní výměna celé střechy přístřešku,
nátěr celé dřevěné konstrukce, očištění okolí a zhotovení nového plůtku kapličky. Vše se stalo díky
podniku LESY ČR, s. p., kterému mnohokrát děkujeme. Výsledek prací je opravdu krásný.
Přehled opravených památek najdete na FB spolku a také na webu www.obnovenepamatky.cz

Péče, ochrana a obnova přírody
Ošetření okolí Lipnické kaple: Členka Spolku paní Tuháčková pečlivě uklidila okolí Lipnické
kaple tak, jak to každoročně provádí společně se svojí rodinou a vnoučaty. Na drobných udržovacích
opravách průběžně pracovali i další členové spolku.

Ošetření okolí Lehmannových pomníků nad Studeným pravidelně prováděli manželé Tůmovi,
kteří na vlastní finanční náklady zajistili i květinovou výzdobu.

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 pohnojila všechny rostliny hnojivem. Pečlivé ošetřování travnaté
plochy pravidelně prováděli zaměstnanci Obecního úřadu Kunratice. Park je dlouhodobě mimořádně
pěkným místem v obci Studený.

Ošetření okolí další obnovených drobných památek: Práce prováděli majitelé pozemků, na
kterých jsou památky postaveny. Mrákotovi ošetřili navíc okolí pomníku padlým mužům ze
Studeného během I. světové války. Manželé Forejtovi vzorně celoročně pečovali o vzhled a výzdobu
Johnovy kaple a Polírova kříže ve spodní části Studeného. O ostatní památky průběžně pečují
členové spolku. Zeleň pravidelně udržuje zaměstnanec Obecního úřadu Kunratice, pan Radek Rališ.

Ochrana jedlí nad Lipnicí – Průběžně během od roku 2016 prováděli potřebné práce paní H.
Michálková a pan Z. Kába.

Konání přednášek, pěstování vlastivědy a pořádání výstav
Aktivní účast Spolku Pod Studencem v rámci celorepublikové akce Dny lidové
architektury: Došlo k osobnímu setkání členů Spolku pod Studencem s pořadateli této akce, která
tentokrát probíhala v Ústeckém kraji respektive ve Šluknovském výběžku. V celém týdnu, kdy akce
probíhala, bylo celodenně otevřeno Informační centrum ve Studeném, kde byly návštěvníkům a
zájemcům darovány propagační předměty včetně pohlednic jako připomenutí této krásné akce a informace o vesnicích Studený a Lipnice a práci spolku, který zde působí.

Setkání s redaktorem Rozhlasové stanice „Dvojka“ panem Václavem Žmolíkem:
Proběhla komentovaná prohlídka „Zážitkové trasy“ a „Výšlap na Studenec a do Hluboké rokle

3

k Lipnické kapli“. Z těchto akci bylo vysíláno nejenom v celorepublikovém vysílání Českého
rozhlasu, ale dále byly materiály použity do publikace vydávané panem Václavem Žmolíkem „Po
Česku“ a také v turistických podkladech, které pan redaktor vydává.

Výstavy: Další části putovní výstavy "Krajina pod Studencem v proměnách - pohledem objektivu " V.
Sojky, tentokrát v sídle CHKO Labské skály, Děčín. Pokrčování výstavy během letních měsíců bude
v prostorách Lorety Rumburk.

V rámci pokračování projektu „DOZVUKY BITVY U KOLÍNA ROKU 1757 V SEVERNÍCH
ČECHÁCH“, při příležitosti 259. výročí krvavých bojů, které na Českokamenicku probíhaly v rámci
sedmileté války, byla dne 21. 7. 2016 uspořádána malá 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 a ve Studeném a v Lísce byly k pomníkům položeny květiny.

V letní sezóně roku 2016 byl opět zahájen provoz v Informačním centru ve Studeném.
Provoz zahájili a vše potřebné připravili paní Michálková a pan Kába. Na činnosti informačního
centra se podílela paní Šnáblová, Tuháčková, Řeřichovi, Hrochovi a Tůmovi. Nikdo z dalších členů
spolku neprojevil o tuto činnost zájem.

PR a masmédia. O činnosti spolku a jeho projektech průběžně informovala místní masmedia, web
a čtvrtletník PROPAMÁTKY, Český rozhlas „Dvojka“ a facebook. V rámci putovní výstavy – “Má vlast
cestami proměn 2016“, kterou pořádalo OMNIUM, z. s., představil spolek svoji činnost nejenom po
České republice, ale také na výstavě v Mnichově/Německo.

Sponzoři a dárci:
V roce 2016 finančně podpořili činnost Spolku Pod Studencem:

Z vlastních finančních prostředků naopak spolek OspS podpořili darem:
MUDr. Fabichová Kateřina, Hergetová Renata, Nádvorníková Martina, Hlavnička Miroslav,
Kryštůfek Pavel, Ing. Kužel Vladimír, Oleárníková Jitka, Škvoráková Lenka.

Mnohokrát děkujeme všem donátorům a dárcům za
laskavou pomoc, bez které bychom nebyli schopni
uskutečnit takové množství krásných a přínosných
projektů.
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Finanční zpráva o hospodaření Spolku Pod Studencem za rok 2016
Celkové náklady činily:
163 078,92 Kč
Celkové výnosy činily:
121 053,78 Kč
----------------------------------------------------------------------Hospodaření skončilo ztrátou

42 025,04 Kč

Za rok 2016 spolek nemá daňovou povinnost.
Výsledek hospodaření- ztráta se navrhuje zúčtovat ze základního jmění.
Výnosy za rok 2016:
tržby za prodané knihy
spolupráce Obce Kunratice
přijaté dary
přijaté členské příspěvky
provozní dotace

239,00 Kč
63 539,00 Kč
41 140,00 Kč
8 135,28 Kč
5 000,00 Kč

V roce 2016 obdržel spolek dotaci ve výši 5 000 Kč od Města Česká Kamenice a příspěvek od Nadace
VIA ve výši 30 000 Kč. Dále získal dary od dárců na projekt Kříž Kunratice ve výši 4 140 Kč a dary na
činnost spolku ve výši 10 000 Kč.
Majetková situace k 31. 12. 2016:
peněžní prostředky na běžném bankovním účtu 28 835,37 Kč
peněžní prostředky na EUR účtu(4,56 EUR)
258,51 Kč
peněžní prostředky v pokladně
3 438,00 Kč
knihy na skladě
33 460,00 Kč
Spolek má k 31. 12. 2016 neuhrazené faktury od Českého Švýcarska jednu z r. 2010 a druhou z r.
2015 v celkové výši 766 Kč a pohledávku za p. Bielikem z roku 2012 ve výši 1 034 Kč.
Sestavila dne 31. 3. 2017
Petra Šofrová
Kontrolu provedl: Miroslav Řdeřicha
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