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Spolek Pod Studencem 
IČ: 270 56 864 

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. 
 
Výkonná rada: 
Předseda:              Jitka Tůmová 
Místopředseda:               Hana Michálková 
Hospodář:               Miroslav Řeřicha 
 

Péče o kulturní památky a obnova kulturního dědictví  
14. 1. 2018 byly v rámci 30. OGK ÚKN předány certifikáty finanční částky dotace na projekt 
„Rekonstrukce Zeckertova kříže v Kunraticích“, spolek získal 50 tisíc korun. Na tento projekt byla 
na účet spolku připsána již v prosinci 2017 částka 30 tisíc z nadačního programu „Opomíjené 
památky“ Nadace OF. 
9. 4. 2018 Restaurátor a kameník pan Jan Pokorný znovu nainstaloval obraz Panny Marie Pomocné 
s klečící dívkou v Hluboké rokli. Obnovu barev obrazu provedl pan Pokorný pro spolek jako dar. 
Projekt SPS „Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1719 – Kunratice u České Kamenice -  
rekonstrukce“. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci v rámci Programu na záchranu a obnovu 
drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 byla 
zpracována a podávána již koncem roku 2017. Dotační program byl v jarních měsících 2018 
vyhodnocen a spolkem úspěšně obhájen. Následně však musel být převeden na majitele památky, 
kterým je obec Kunratice. Obec získala obhájené finanční prostředky v hodnotě 150 tisíc korun. Stal 
se I. etapou celkové obnovy unikátní barokní památky. Dále byl hrazen také z prostředků Obecního 
úřadu Kunratice, SPS a ze soukromých darů. Spolek obci daroval částku 19. 500,-- Kč na obnovu 
osvětlení památky. To však bude dokončeno až ve II. etapě projektu. Veškeré historické podklady 
zpracovali členové SPS. 
10. 11. 2018 Slavnostní žehnání obnoveného Zeckertova kříže na Staré cestě v Kunraticích. 
Na obnově této krásné památky se podíleli kameník BcA. Jan Fedorčák ze Zákup a malíř Michal 
Janovský z České Lípy. Odborný dohled pak zajistili manželé Belisovi - PhDr. Jiří, konzervátor z 
ústeckého muzea a Mgr. Natalie ze správy NP České Švýcarsko. Tím byl ukončen projekt 
„Rekonstrukce Zeckertova kříže v Kunraticích“ a obratem bylo provedeno a odesláno vyúčtování 
spolu se závěrečnou zprávou, včetně fotodokumentace pro ÚKN a Nadaci OF. 
11. 12. 2018 V Ústí nad Labem proběhla veřejná prezentace nově předkládaného projektu v rámci 
31. OGK Ústecké komunitní nadace „Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1719 – Kunratice u České 
Kamenice“ (nadační příspěvek č.“OGF-031-006). Také zde byly veškeré historické podklady 
zpracovány na podkladu výzkumu díky činnosti členů SPS. Prezentaci připravila a zpracovala 
předsedkyně výkonné rady SPS. Projekt byl úspěšně obhájen. Správní rada schválila nadační 
příspěvek v plné žádané výši 89.628,-- Kč . Pro informaci: Celková rekonstrukce musela být pro 
značnou finanční nákladnost - 326.321,00 Kč – rozdělena do dvou na sebe vzájemně navazujících 
etap. Obnova sochy bude pokračovat během příštího roku, kdy bude rekonstrukce 300 let staré 
památky v květnu 2019 dokončena. 
17. 12. 2018 byl obecním úřadem Kunratice úspěšně ukončen projekt „Sloup se sochou sv. Jana 
Nepomuckého z r. 1719 – Kunratice u České Kamenice -  rekonstrukce“ v rámci Programu na 
záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje 
pro rok 2018. 
 

Péče, ochrana a obnova přírody  
Ošetření okolí Lipnické kaple: Členka Spolku paní Hana Šnáblová pečlivě uklidila okolí Lipnické 
kaple. Počátkem září v době konání Mariánské pouti v České Kamenici okolí kapličky upravila ještě 
jednou. Na drobných udržovacích opravách průběžně pracovali i další členové spolku. 

mailto:info@podstudencem.cz
http://www.podstudencem.cz/
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http://virtualniceskokamenicko.cu/
http://bitvapostudencem.cz/
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Okolí pomníku mužům ze Studeného padlým během I. světové války ošetřovala paní Jitka Tůmová. 
Společně s vedením obce se zasadila o výrobu nového oplocení velice zmenšené plochy původního 
prostoru pomníku.  
23. 4. 2018 Pan kameník Jan Nepomucký osadil skleněnou desku do pomníku padlým mužům 
z Lipnice během I. světové války. O pomník průběžně během celého roku pečovala paní MUDr. Hana 
Moudrá. 
10. 11. 2018 Pietní akce u příležitosti 100. výročí konce I. světové války a Dne veteránů probíhala v 
místě bývalého pomníku padlým mužům z Lísky. Následovala po slavnosti žehnání obnovené památky 
v Kunraticích. Dále byl věnec položen u pomníku padlým v Lipnici a ve Studeném. Zúčastnili se 
obyvatelé Kunratic společně se starostou panem Pavlem Kryštůfkem a jeho manželkou a 
s místostarostou panem Miroslavem Hlavničkou. Obyvatele Lísky zastupoval pan Martin Prokop. 
V Lipnici to byli paní Hana Michálková a Zdeněk Kába a další zástupci Ústecké komunitní nadace, 
Lipnice a Studeného. Věnce k pomníkům darovala rodina Vrtílků a Jana Schucková, členové Spolku 
Pod Studencem. Přítomni byli také zástupci rodáků - pan Rainer Heinrich s manželkou Giselou a 
Oswald Kittel, zástupce německých rodáků z Českokamenicka. Rodáci také věnovali a slavnostně 
položili překrásný věnec k pomníku padlým ve Studeném. Celé akce se také zúčastnil pan PhDr. Jiří 
Kühn, tvůrce překrásných webových stránek Lužické hory. 
Polovina prosince 2018 Po předcházejícím jednání a spolupráci s LESY ČR, s. p. došlo k vyřezání 
náletových dřevin v okolí Lehmannova pomníku v Horní Lísce. Tuto činnost iniciovali a aktivně se jí i 

zúčastnili členové SPS paní prof. MUDr. Ivana Štětkářová,CSc., MHA, FEAN a Ing. Martin Prokop. 
 
 

Ošetření okolí Lehmannových pomníků nad Studeným a v Lísce prováděli manželé Tůmovi, 

paní prof. MUDr. Ivana Štětkářová a Ing. Martin Prokop, kteří na vlastní finanční náklady zajistili i 
květinovou výzdobu. 
V rámci pokračování projektu „DOZVUKY BITVY U KOLÍNA ROKU 1757 V SEVERNÍCH ČECHÁCH“, při 
příležitosti 261. výročí krvavých bojů, které na Českokamenicku probíhaly v rámci sedmileté války, 
došlo dne 21. 7. 2017 k uctění padlých vojáků, kteří v našich končinách položili své životy. Členy 
sdružení byly ošetřeny Lehmannovy pomníky a jejich okolí ve Studeném a v Lísce. V den výročí byly 
k pomníkům položeny věnce, které na své náklady vyrobili a spolku darovali manželé Vrtílkovi a 
Jana Schucková. 
 

Obnova zeleně v parku uprostřed obce Studený - O zeleň v parku u parkoviště a informačního 
centra uprostřed obce Studený pravidelně pečovala Jitka Tůmová. Ošetřila vysázené rostliny, 
prosvětlila, vyplela, ostříhala a pohnojila všechny rostliny hnojivem. Další práce v parku prováděla 
paní Tuháčková s rodinou. Obecní úřad Kunratice provedl údržbu a obnovu poškozených prvků 
v parku ve Studeném. Nově bylo vyrobeno a natřeno oplocení pomníku padlým na návsi vesnice 
Studený. Stejně tak byly ošetřeny a znovu natřeny další dřevěné prvky nejenom v centrálním parku 
v obci Studený, ale i v Lipnici. Pečlivé ošetřování travnaté plochy pravidelně prováděli zaměstnanci 
Obecního úřadu Kunratice. Park je dlouhodobě velice pěkným místem v obci Studený.  
 

Ošetření okolí další obnovených drobných památek: Údržbové práce prováděli majitelé 
pozemků, na kterých památky stojí. Manželé Forejtovi celoročně pečovali o vzhled a výzdobu 
Johnovy kaple a Polírova kříže ve spodní části Studeného. O ostatní památky průběžně pečují 
členové spolku. 
Již od března 2017 se SPS zasazoval o obnovu zcizeného XII. zastavení v prostoru Bratrského oltáře. 
Sakrální prostor je na katastru města Česká Kamenice. Obraz byl konečně osazen, byly doplněny 
zničené křížky a děti Dětského domova – Země dětí - provedly údržbové práce zeleně v okolí oltářů. 
18. 9. 2018 byl konečně proveden nátěr konstrukce kulturní památky – rozhledny na Studenci. Ve 
dnech okolo tohoto data byla majitelem stavby ošetřena pouze místa napadená rzí. Kompletní 
obnova nátěru se bude provádět vyhlídkově v dalších letech. 

 

Obnova Líseckého hřbitova - nyní na katastru obce Kunratice: I. brigáda - revitalizace 
hřbitova pro obyvatele Kunratic a Lísky proběhla již 30. 9. 2017.  
Vzhledem k tomu, že se vesnice Líska stala součástí města Česká Kamenice, byla počátkem roku 
2018 podána žádost o dotaci na výrobu informační tabule v podobě „Pohřebního prkna“ do městem 
vyhlášeného programu. Dotace nebyla podpořena. 
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21. 4. 2018 se konala již II. brigáda v prostoru Líseckého hřbitova. Brigády se zúčastnili také 
brigádníci, kteří dlouhodobě revitalizují všemilský hřbitov. Byl vztyčen krásný velký dubový kříž a 
„pohřební prkno“ s informacemi o hřbitovu. Výroba kříže byla uhrazena ze soukromých darů, které 
SPS věnovali členové spolku Ivana Štětkářová a Martin Prokop a další 3 chalupáři z Lísky – pan L. a M. 
Michalec a M. Novák. Výrobu informační tabule v podobě „Pohřebního prkna“ v hodnotě 7.500,-- Kč  
uhradil spolek ze svých finančních prostředků. Pohřební prkno a kříž vyrobil na objednávku SPS pan 
Ivoš Švejnoha z Kytlice. Instalaci kříže i Pohřebního prkna uhradili na své soukromé náklady paní I. 
Štětkářová a pan M. Prokop. 
Po průběžném ošetřování prostoru zaměstnanci obce je na první pohled patrná neuvěřitelná 
proměna celého prostoru bývalého hřbitova. 
22. 9. 2018 proběhla již III. brigáda v prostoru Líseckého hřbitova. Prostor vysekal Vojtěch Moudrý a 
starosta obce pan Pavel Kryštůfek. Ostatní brigádníci z prostoru hřbitova odklidili veškeré vyřezané 
větve a dřevo, které bylo spáleno. Naši II. a III. brigádu podpořil sponzorským darem majitel pekárny 
Martin pan Bc. Martin Hruška. Věnoval dobrovolníkům občerstvení. 
 

Konání přednášek, pěstování vlastivědy a pořádání výstav 

Výzkum historických dat a sběr informací k podávaným žádostem na projekty: 

„Zeckertův kříž v Kunraticích“, „Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1719 – Kunratice u 
České Kamenice -  rekonstrukce v Kunraticích“ a dotace od městského úřadu Česká Kamenice – 
výroba informační tabule k revitalizovanému hřbitovu pro obyvatele Kunratic a Lísky. 
Průběžný dlouhodobý sběr dat a informací k připravované publikaci, tentokrát o historii jednotlivých 
domů a jejich obyvatel ve vsích Studený a Lipnice. 
Obhajoba žádosti z dotačního programu v rámci 31. OGK Ústecké komunitní nadace probíhala před 
hodnotící komisí za přítomnosti fundátora pana Martina Hausenblase včera v podvečer v Ústí nad 
Labem. Celková rekonstrukce památky ve dvou etapách bude dokončena v roce 2019.  
 

Výstavy, pracovní schůzky: 28. 5. 2018 výstava s přednáškou - Historické hřbitovy v Loretě 

Rumburk. Pořadatelem byl spolek OMNIUM z. S. 
6. 7. 2018 Ve Studeném u Mrákotů proběhlo pracovní setkání členů spolku s rodáky nad připravovaným 
materiálem k publikaci.  
16. 7. 2018 I. pracovní schůzka s vedením obce Jetřichovice – snaha o záchranu bývalé dětské 
ozdravovny v Jetřichovicích. 
27. 7. 2018 Výstava „Díky táto“ uspořádaná k 100. výročí narození herce Svatopluka Beneše. 
6. 9. 2018 Přátelské setkání členů spolku s panem prof. Dr. Ing. Helmutem Schmidtem – rodákem 
z České Kamenice v doprovodu paní Soni Novákové, která tlumočila. Byla navázána vzájemná 
spolupráce s nabídkou možnosti druhého vydání publikace Krajina pod Studencem v proměnách doby 
v němčině. Další podrobnosti se budou dojednávat během jarních měsíců roku 2019. 
9. 12. 2018 došlo ke komunikaci s rodáky z Lísky. Poslali nám poděkování za revitalizaci bývalého 
hřbitova a také fotografii hrobky rodiny Stroppe z čp. 39. Hrobka byla vyfotografována v roce 1969, kdy 
bylo pietní místo ještě hřbitovem. 
 

V letní sezóně roku 2018 byl opět zahájen provoz v Informačním centru ve Studeném. 
Provoz zahájili a vše potřebné jako vždy připravili paní Michálková a pan Kába společně s paní 
Hrochovou a panem Hrochem. Na činnosti informačního centra se podílel pan Friml, Michálkovi, 
Řeřichovi, Hrochovi a Tůmovi. Nikdo z dalších členů spolku opět neprojevil o tuto činnost vůbec 
žádný zájem. 

PR a masmédia. O činnosti spolku a jeho projektech jsme průběžně informovali v místních 

tiskovinách - Zpravodaji obce Kunratice, Českokamenických novinách, webu a FB spolku, 
čtvrtletníku PROPAMÁTKY, a nově i v časopisu „Přítomnost“. 

Sponzoři a dárci: V roce 2018 finančně podpořili činnost Spolku Pod Studencem: 
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Ze soukromých finančních prostředků SPS podpořili darem paní Renata Hergetová, 

Kateřina Fabichová, Zuzana a Vladimír Kuželovi, Martina Nádvorníková, Martina Pomichálková, 
Martin Prokop, Helena Studecká, Ivana Štětkářová, Jitka Štraubová, Filip Touška a Miluše a Vlastimil 
Vrtílkovi - to jsou pro Spolek Pod Studencem „ Andělé bez křídel“, vzácní dárci a přátelé. 
Dovolujeme si jim vyjádřit vřelý dík.  

Spolek Pod Studencem ze svých finančních prostředků poukázal finanční prostředky na 

obnovu Zeckertova kříže v Kunraticích = dar obci Kunratice v hodnotě 19,500 tisíc korun na obnovu 
osvětlení sloupu pod sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1719 v Kunraticích. 

 
Mnohokrát děkujeme všem donátorům a dárcům za laskavou pomoc, bez které bychom nebyli 
schopni uskutečnit takové množství krásných a přínosných projektů.  
 

Finanční zpráva o hospodaření Spolku Pod Studencem za rok 2018  
 
Celkové náklady činily:                   158 504,55 Kč 
Celkové výnosy činily:                     132 670,55 Kč 
-----------------------------------------------------------------------   
 
Hospodaření skončilo ztrátou            25 834,00 Kč 
 
Za rok 2018 spolek nemá daňovou povinnost. 
 
Výsledek hospodaření- ztráta se navrhuje zúčtovat ze základního jmění. 
 
Výnosy za rok 2018: 
tržby za prodané propag. předměty   10 413,00 Kč 
přijaté dary                                       32 500,00 Kč 
příspěvek ÚKN                                   50 000,00 Kč 
příspěvek Nadace OF                         30 000,00 Kč 
přijaté členské příspěvky                     9 754,05 Kč 
úroky z b. účtu                                          3,50 Kč 
 
 
Majetková situace k 31. 12. 2018: 
peněžní prostředky na běžném bankovním účtu         945,87 Kč 
peněžní prostředky na EUR účtu (17,86 EUR)              459,45 Kč 
peněžní prostředky v pokladně                                   562,00 Kč 
knihy a hrnky na skladě                                          27 724,00 Kč   
 
 
Spolek má k 31.12.2018 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 18. 3. 2019 
 
Petra Šofrová  

 


