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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.cz 
http://bitvapostudencem.cz 
http://www.rozhlednastudenec.cz 
https://www.facebook.com/obcanskesdruzeni 

 

Účet vedený v měně CZK (Česká Koruna) je zřízen u Fio banka, a. s.: č. ú.: 2900259180 / 2010 

a v měně EUR (Euro) je zřízen u Fio banka, a..s. , č. ú.: 2001779561/2010 

 

 

Výkonná rada: 

Předseda:              Jitka Tůmová 

Místopředseda:              Hana Michálková 

Hospodář:               Miroslav Řeřicha 

 

Spolek má ke konci roku 2020 celkem 36 členů.  

Valná hromada v roce 2020 probíhala virtuálně včetně elektronického hlasování. Všechny potřebné doklady 

spolku 
k založení do sbírky listin byly včas odeslány poštou na Krajský Ústecký soud. 
 

Spolek Pod Studencem byl 14. 1. 2020 vyhlášen Neziskovkou roku 2019. Umístil se v sekci malá 

neziskovka na 3 místu. Ocenění bylo předáno v Malostranské besedě v Praze dne 21. 2. 2020 

během slavnostního setkání vítězů soutěže o titul Neziskovka roku 2019 v Praze. 
 

Péče o kulturní památky a obnova kulturního dědictví  
6. 2. 2020 – první obhlédnutí pomníčku U Zabitého provedl člen spolku Ing. Zdeněk Zigmund. 
12. 2. 20 zahájení obnovy pomníčku U Zabitého, kterou prováděl pan Ing. Zdeněk Zigmund.  
26. 3. 20 další ošetření pomníčku U Zabitého. 
26. 5. 20 zhotovena destička s originálním nápisem do oválu v pomníčku U Zabitého. Grafické 

zpracování provedl grafik spolku pan Ondřej Tůma a destičku vyrobil podnik Český porcelán Dubí. 
6. 6. 20 dokončení celé obnovy pomníčku U Zabitého. 
18. 7. 2020 v okolí pomníčku U Zabitého vysázely květinovou sadbu paní Ing. Jana Hejduková a 

paní Martina Michelová, obě z řad dobrovolníků na obnově Všemilského hřbitova. 

 

Péče, ochrana a obnova přírody  
1. 3. 2020 Ošetření přerostlých náletových stromů v okolí pomníčku U Zabitého – majitelem tohoto 

pozemku je s. p. LESY ČR. Pokácení stromů osobně provedli Vojtěch a Lukáš Moudří za asistence 

a pomoci pana Jaroslava Moudrého, majitele Biofarmy Lipnice. 
9. 3. 20 došlo k nahlášení prasklého mohutného smrku v těsné blízkosti Mariánské kaple v Hluboké 

rokli. Po domluvě  s majitelem pozemku  LESY ČR došlo k pokácení stromu. 
 

Ošetření jedliček nad Lipnici: 9. 7. 2020 byly ošetřeny oplůtků okolo vysázených jedlí v rokli k 

řece Kamenici nad Lipnicí. Činnosti se zúčastnili členové spolku paní Hana Michálková, Zdeněk 

Kába, Jiří Vojáček, Miroslav Řeřicha a Jitka Tůmová. Dále to byli Vojta, Lukáš a Anička Moudří 

společně s paní Jarmilou Janečkovou. Ochranu oplůtků připravil pan Zdeněk Kába. Akce probíhala 

na podkladě objednávky NPČŠ. 
 

Ošetření okolí Lipnické kaple: Členka spolku paní E. Tuháčková opakovaně ošetřila odpočinkové 

místo v parku ve Studeném. Vyplela keře, které v celém parku následně pečlivě ošetřila a zmladila 
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paní RNDr. Milada Loudová, CSc., stejně jako okolí pomníku padlým během I. světové války ve 

Studeném. Okolí Mariánské kaple uklidili manželé Tůmovi. Počátkem září v době konání 

Mariánské pouti v České Kamenici upravili ještě jednou okolí Mariánské kapličky. Na drobných 

udržovacích činnostech v okolí drobných památek průběžně pracovali i další členové spolku.  
 

Ošetření okolí Lehmannových pomníků nad Studeným prováděli manželé Tůmovi. Přerostlé větve 

náletových stromů v těsném okolí ošetřil pan Vladimír Forejt. V rámci každoročního pokračování 

projektu „DOZVUKY BITVY U KOLÍNA ROKU 1757 V SEVERNÍCH ČECHÁCH“, při 

příležitosti 263. výročí krvavých bojů, uctil spolek padlé vojáky položením květin dne 24. 7. 2019.  
 

Ošetření okolí Lehmannova pomníku v Horní Lísce: Aktivně se ošetřování místa a okolí 

pomníčku zúčastňovali paní prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, FEAN, a Ing. Martin  

Prokop. Věnec k uctění památky padlých darovali manželé Miluše a Vlastimil Vrtílkovi společně se  

členkou spolku, paní Janou Schuckovou. 

 

Ošetření okolí další obnovených drobných památek: Údržbové práce prováděli majitelé pozemků, 

na kterých památky stojí. Manželé Forejtovi jako vždy celoročně vzorně pečovali o vzhled a 

výzdobu Johnovy kaple a Polírova kříže ve spodní části Studeného. Deskový obraz z Johnovy kaple 

byl koncem října vyjmut z výklenku kaple a osobně dopraven  Forejtovými k restaurátorce paní Mg 

A. H. Bělinové, která provede  další ošetření malby. O ostatní památky průběžně pečují členové 

spolku.  
 
Obnova Matějova mostku přes Studený potok: Mladí z Biofarmy Lipnice se ujali výroby nové 

lávky přes Studený potok, která spojuje bývalou kostelní stezku do Lipnice. Na podkladu pozornění 

turistů na nemožnost přebrodit Studený potok se spolku ochotně nabídli ke spolupráci Vojta, Honza 

a Anička Moudří, kteří osobně vyrobili nový Matějův mostek. Krásná spolupráce s mladými lidmi z  

Lipnice. 

 

Obnova hřbitova pro kunratické obyvatele – na katastru obce Kunratice 
Naplánovaná akce se nemohla dík koronavirové pandemii uskutečnit. Její konání se přeložilo na 

další rok. 

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

podklady a údaje k projektům Stelzigův kříž, Školní kříž a příprava a sběr podkladů k publikaci 

„Život obyvatel v krajině pod Studencem v běhu času“ Historie i současnost obyvatelstva v 

jednotlivých domech vesnic Studený a Lipnice. Tuto činnost dlouhodobě prováděla J. Tůmová. 

Překlady podkladů prováděla paní Mgr. Jana Krausová a pan Dietrich Kühn z Drážďan. Korektury 

publikace provedli paní RNDr. M. Loudová, CSc. a prof. MUDr. S. Tůma, CSc. Grafické 

zpracování podkladů a přípravu k tisku knihy excelentně zpracoval grafik spolku pan Ondřej Tůma. 
 

Spolek Pod Studencem uskutečnil akce na obhájených grantových projektech: v rámci 32. OGK 

Ústecké komunitní nadace byl plněn úkol  - Grafické zpracování a překlad knihy „ŽIVOT 

OBYVATEL V KRAJINĚ POD STUDENCEM V BĚHU ČASU“ Historie a současnost obyvatelstva v 

jednotlivých domech vesnic Studený a Lipnice. Díky Coronavirové pandemie byl projekt ÚKN 

prodloužen do 03/2021. Spolek však stihl řešení projektu ke konci roku 2020, takže počátkem 

následujícího roku mohl zadat zpracované podklady do tisku.  
 

Nadace OF v rámci programu Opomíjené památky 2020 byl plněn 

Projekt 04 - "Ošetření kovových a kamenných částí a malby Krista na Stelzigově kříži"  

a 

Projekt 05 - "Údržba soklu a kovových částí s malbou Školního kříže ve Studeném".  

Odborné práce prováděl restaurátor pan Jan Pokorný z Děčína. 



Město Česká Kamenice  

Dotační projekt - „Ošetření kovových a kamenných částí a malby Krista na Stelzigově kříži“ 

a „Údržba soklu a kovových částí s malbou Školního kříže ve Studeném“.  

Odborné restaurátorské práce provedl pan Jan Pokorný z Děčína. 

Ze zbytku dotačních prostředků byl následně ošetřen Blumbergův pomník v katastru Horní Lísky. 

Práce provedl kameník pan Michal Nepomucký na finanční náklady města Česká Kamenice.  

 

Dne 6. 9. 2020 se na návsi ve Studeném/Kunratice u České Kamenice konalo slavnostní setkání 

obyvatelstva. Spolek Pod Studencem ve spolupráci s Obecním úřadem Kunratice u České 

Kamenice, za dotační pomoci Nadace OF, města Česká Kamenice, obce Kunratice a SPS, si dovolil 

pozvat obyvatele společně s rodáky na slavnostní setkání u Školního a Stelzigova kříže, 

obnovených památek lidové zbožnosti. Setkání se zúčastnilo přibližně 60 obyvatel. Rodáků bylo při 

této příležitosti přítomno dvacet. 

 

V letní sezóně roku 2020 byl opět zahájen provoz v Informačním centru ve Studeném. Provoz 

zahájili a vše potřebné jako vždy připravili paní Michálková a pan Zdeněk Kába. Na činnosti 

informačního centra se hlavní a zcela obdivuhodnou zásluhou zasadil pan Jaroslav Friml.  Z prodeje 

bylo uhrazeno občerstvení na slavností setkání obyvatel a dále pronájem mobilního WC. Dále se na 

prodeji podíleli paní Hana Michálková a Zdeněk Kába, manželé Řeřichovi a Tůmovi. 

 

PR a masmédia: O činnosti spolku a jeho projektech průběžně a pravidelně spolek informuje v 

místních masmédiích – Děčínský deník, Zpravodaj obce Kunratice, Českokamenické noviny, na 

webu a FB profilu Spolku Pod Studencem. Ve vydání publikace MANDAVA vyšel článek spolku 

„Úprava zpustlého hřbitova pro obyvatele Lísky a Kunratic u České Kamenice“.  Rozhovor 

předsedkyně spolku byl zveřejněn v brožuře  „NĚMECKÉ HROBY v Karlovarském a Ústeckém 

kraji“ projektového týmu Lucie Römer a Michaela Danelová. 

 

Většina činnosti spolku probíhala v období Coronavirové pandemie, výsledky celoroční činnosti 

Spolku Pod Studence jsou o to významnější a je třeba poděkovat všem, kteří se na ní aktivně 

podíleli. 

 

Sponzoři a dárci: V roce 2020 finančně podpořili činnost Spolku Pod Studencem: Ze 

soukromých finančních prostředků SPS podpořili darem: 

Euroregion Elbe/Drážďany, Město Česká Kamenice, Obec Jetřichovice, Obec Kunratice, Spolek 

Pod Studencem, Valdemar Grešík - Natura, s. r. o., Dr. Elisabeth Beitlichová, Ondřej a Jaroslav 

Frimlovi, Gisela a Rainer Heinrichovi, Marie Kirchnerová, Ing. Vladimír Kužel, Walpurga a 

Dietrich Kühn, Katrin Dietzel, Ing. Jaroslav Janda - KOMS Mělník a. s., Alexeji Krenke PAAL, s. r. 

o., RNDr. Milada Loudová CSc., Lukáš Moudrý, Martina Nádvorníková, Irena Netálová, Tereza a 

Tomáš Novákovi, Marie a Jan Palečkovi, Jarmila a Karel Raichovi, Helena Studecká, Jana 

Schucková, Lenka Škvoráková,  prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, FEAN, Miluše a 

Vlastimil Vrtílkovi, prof. Stanislav Tůma, Jitka Tůmová, RNDr. Filip Touška, Ph. D., a Ernst Worm.  

 

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 2020 

 
Celkové náklady činily:                   157 400,97 Kč  

 
Celkové výnosy činily:                    325 781,07 Kč 

 
Hospodaření skončilo ziskem         168 380,10 Kč 
 
V zisku se obráží poskytnuté dary na vydání knihy, které bude vyfakturováno v roce 2021. 

 
Za rok 2020 nemá spolek po uplatnění zákonných odpočitatelných položek daňovou povinnost. 
Výsledek hospodaření- zisk se navrhuje zúčtovat do základního jmění. 
   
Výnosy za rok 2020: 
tržby za prodané propag. předměty                    3 057,00 Kč 
kurzové zisky                                                         396,40 Kč 
za oplocení jedlí                                                10 600,09 Kč 
přijaté dary                                                      275 059,88 Kč 
z toho: 
Nadace OF                                                         20 000,00 Kč 
Ústecká komunitní nadace                                 40 000,00 Kč 
na knihu                                                            186 836,58 Kč 
na  ost. činnost spolku                                        28 223,30 Kč      
dotace města Č. Kamenice                                 27 115,40 Kč 
přijaté členské příspěvky                                      9 552,30 Kč 
 
Majetková situace k 31. 12. 2020: 
peněžní prostředky na běžném bankovním účtu   171 145,38 Kč 
peněžní prostředky na EUR účtu(270,81EUR)       49 381,54 Kč 
peněžní prostředky v pokladně                                     826,00 Kč 
knihy mapy a hrnky na skladě                                  23 734,04 Kč   
 
 
Spolek má k 31. 12. 2020 závazky ve výši 13 000 Kč, což je předfinancování spolkové pokladny od Jitky 

Tůmové. 

 
Sestavila dne 8. 3. 2021 
Petra Šofrová  

 

Odsouhlasil: Miroslav Řeřicha 


