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V. Valná hromada  
v sobotu 14. listopadu 2009 ve Studeném v Penzionu Kamzík  

od 15 hodin 
 

1. Členové sdružení z Lísky, kterých je k tomuto dni 26, zcela logicky požadují zviditelnění 
své obce v názvu Občanského sdružení.  Z tohoto důvodu byly předloženy dva návrhy 
nového názvu. 
První návrh:  Občanské sdružení pod Studencem  
Druhý návrh:  Občanské sdružení Studenec 
O změně názvu sdružení proběhlo hlasování. Valná hromada byla usnášeníschopná.  
Podle přiložené prezenční listiny bylo přítomno 53 členů z celkového počtu 83 členů 
k tomuto dni. Pro návrh Občanské sdružení pod Studencem hlasovalo 41 přítomných 
členů. 
Žádost o změnu názvu sdružení předloží na MV ČR až 2. 1. 2010. 
Členové z Lísky mají tři zástupce za svoji obec. Lísku budou zastupovat:  
pan Ing. Lubomír Raus, paní Jaroslava Rausová a paní Emilie Melničáková. 
Dohodnuto bylo, že členové z obce Líska budou mít připravené vlastní návrhy aktivit na 
rok 2010. Odsouhlasené a následně schválené aktivity na další již VI. Valné hromadě 
v dubnu 2010 budou koordinovány a maximálně podporovány ze strany vedení a 
ostatních členů sdružení. Následně musí být prováděny samostatně členy sdružení 
z Lísky. Maximální podpora a pomoc bude též ze strany předsedkyně sdružení. 
O změnu názvu bude O. s.  SaL žádat v lednu 2010. 

 
2. Předložené návrhy aktivit sdružení na rok 2010. 

� Vydání publikace „KRAJINA POD STUDENCEM V PROMĚNÁCH 
DOBY“. Znamená to především sehnat nezbytné finanční prostředky. V tomto 
okamžiku máme přibližně okolo 85 tisíc, potřebovat však budeme okolo 320 tisíc 
korun. Na podzim tohoto roku byly podány další žádosti o grant na Komunitní 
nadaci Euroregionu Labe a v tyto dny na Krajský úřad Ústeckého kraje. 
Na publikaci se stále pracuje, ukázka z připravované knihy byla na shromáždění 
předložena členům sdružení k nahlédnutí. 

 
� Obnova kříže u bývalého Schiffnerova hostince v Lipnici.  Finanční podporu 

poskytla paní Janečková s manželem a paní Jana Novotná. O další finanční 
prostředky budeme žádat z nadačních projektů v příštím roce. Sakrální památka je 
již odvezena do dílen restaurátora pana Pokorného z Děčína. Dokončení opravy je 
naplánováno na konec srpna 2010. Požehnání by se již tradičně mělo konat během 
Mariánských svátků, tj. 4. září od 15 hodin v Lipnici. Bude spojeno s požehnáním 
kříže a následně také slavnostní hlavní poutní mší v neděli dne 5. 9. 2010 v Poutní 
kapli narození Panny Marie v České Kamenici. Při této příležitosti proběhne 
hudební vystoupení členů Sdružení Tadeáše Haenkeho z Chřibské spojené se 
zpěvem sopranistky Heleny Krausové. 

� Další projekt - uspořádání foto-výstavy k uctění významného a slavného 
rodáka z obce Líska – fotografa Josefa Seidela, který se zde narodil před 150 
lety. Výstava bude ustalována v letních měsících na zámku Děčín. Doprovázena 
bude promítáním filmu „Včely letěly krásně“ o obnově muzea a rodině Josefa 
Seidela. Záštitu nad tímto projektem převezme primátor města Děčín. 

� Další návrhy na činnost sdružení budou předloženy na VI. Valné hromadě, která 
proběhne po finanční uzávěrce za rok 2009 o Velikonocích v termínu 3. dubna 
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2010. Tyto návrhy budou po odsouhlasení Valnou hromadou aktivně zajišťovány 
navrhovateli za součinnosti ostatních členů sdružení.  

� Očekáváme návrhy a následný rozpis zajištění chodu Informačního centra 
jednotlivými členy sdružení v bývalé hasičské zbrojnici ve Studeném během 
víkendů v letních měsících roku 2010. Upřesňovat se budou na VI. Valné 
hromadě. 

 
3. Promítání zajímavé fotodokumentace  

z připravované publikace o historii obcí Podstudenecka – „KRAJINA POD 
STUDENCEM V PROMĚNÁCH DOBY“. 
 

4. Různé, diskuze 
Byly promítnuty snímky z obnovy oplocenky nad Lipnicí, kde od srpna 2009 ošetřujeme 
malé jedle proti okusu. Na pracích se podíleli: 
Hana Michálková, Zdeněk Kába, Luboš Bernát, Miroslav Řeřicha, Stanislav Tůma, Jiří 
Vojáček, Vladimír Forejt. Pomohl tak Josef Václavek. 
Miroslav Řeřicha informoval o uspořádaném výletu lidí ze společnosti LANA, s.r.o. 
Litoměřice, kdy jeden ze zaměstnanců objednal autobus a celkem 38 lidí se jelo na 
obnovenou rozhlednu podívat. 
Dr. Stanislav Tůma připomenul úspěšné akce, kde na prvním místě stojí nově otevřená, 
opravená konstrukce kulturní památky rozhledny na Studenci. 
Jitka Tůmová znovu informovala o požadavku města Česká Kamenice, abychom se 
v součinnosti s KČT Děčín podíleli na údržbě přístupové cesty a okolí rozhledny. 
V odpovědi na špatně adresovaný dopis bylo sděleno, že členové O. s. SaL se zúčastní 
městem zorganizované a zajištěné akce, pokud dostaneme včas informaci o takové 
činnosti. Dále ještě připomněla čestné 3. místo našeho významného sponzora pana Jiřího 
Sedláka v soutěži BONA VIA. A zdůraznila nezbytnost a důležitost fungování občanské 
společnosti. 

 
Zápis provedl: 
Prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc. 


