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Program aktivit Občanského sdružení Studený a Lipnice 

(dále jen Sdružení) v roce 2009 

• Hlavní náplní činnosti Sdružení i v tomto roce bude obnova unikátní kulturní 
památky – rozhledny ze Studence. 

� Organizování a zajištění propagace této kulturní památky - rozhledna na Studenci v tvorbě a prodeji 
propagačních předmětů, v mediální propagaci. 

� Publikace doplněná fotodokumentací o historii kulturní památky a informace o jednotlivých etapách 
obnovy rozhledny. 

• Konání přednášek, pěstování vlastivědy a uspořádání výstavy. 

� Vyhlášení fotosoutěže „Studenec 100x jinak“ u příležitosti znovuotevření obnovené vyhlídkové 
věže na Studenci. 

� Záměr uspořádat výstavu k 150. výročí narození významného fotografa Josefa Seidela, který 
pocházel z Lísky u České Kamenice. 

� Na počátku července bude opět otevřeno Informační centrum Občanského sdružení Studený a 
Lipnice, které bylo ve Studeném nově zpřístupněno po transferu původní hasičské zbrojnice 
v červenci 2008. 

• Obnova kulturního dědictví a péče o kulturní památky.  
 

� Údržba  dalších sakrálních památek a pomníčků na katastru Studeného a Lipnice. Terénní úpravy a 
příprava okolí Stelsigova kříže a u lesní mariánské kaple a tří deskových obrazů v Hluboké rokli. 

 
� Obnova „Stelzigova kříže“ ve Studeném. Dokončení obnovy kříže, prováděné sochařem Janem 

Pokorným z Děčína, se předpokládá  v polovině  května  2009. Rekonstrukce bude realizována díky  
dotaci, získané z 5. grantového kola Purkyňovy nadace a díky aktivitě členů Sdružení, kteří renovaci 
Stelzigova kříže iniciovali. Dalí finanční prostředky by měla přinést dotace Nadace VIA – FOND 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ. Posvěcen by měl být  při slavnosti, která se bude konat v sobotu 16. 
května 2009. 

 
� Ve stejném termínu by se mělo uskutečnit - ve spolupráci se Sdružením Tadeáše Haenkeho 

z Chřibské a za účasti pana děkana P. Karla Jordána Červeného z České Kamenice - také slavnostní 
vysvěcení tří deskových obrazů v Hluboké rokli u mariánské kaple. Obnovu iniciovalo Sdružení 
Studený a Lipnice, malbu obrazů provádí  na objednávku podniku LESY ČR, s.p., kameník a 
restaurátor Jan Pokorný z Děčína, a to na podkladě fotodokumentace z pozůstalosti po panu J. 
Mickovi. Znovuošetřena bude také jmenovaná mariánská kaple. 
 

 

• Živá historie a tradice Podstudenecka 
 

� „KRAJINA POD STUDENCEM V PROMĚNÁCH DOBY“.   
Vydání publikace o historickém vývoji a kulturním dědictví Českokamenicka se zvláštním zřetelem na obce 
Lísku, Studený, Lipnici a Kunratice.  Připravované vydání regionální historické publikace s pracovním 
názvem „Historie obcí Podstudenecka na rozhraní Českého Švýcarska a Lužických hor“, která zpracovává 
téměř zapomenutou historii našich obcí a okolí.   

Náplní projektu je první ucelené a česky psané zpracování kulturního, hospodářského, sociálního a 
politického vývoje v určeném prostoru, osídleném do roku 1945 německy hovořícím obyvatelstvem.  
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Zpracování a vydání projektované publikace má vedle vzdělávacího a kulturního významu také 
důležitost pro propagaci sledovaného území. Přispěje-li k rozšíření jeho rekreačních funkcí a k jeho 
oblíbenosti jako turistického cíle, může tak nepřímo podpořit i jeho ekonomický a kulturní rozvoj.  

Jedním z hlavních cílů projektu je vzbudit a posílit prostřednictvím této publikace historické povědomí 
současné, zejména mladší populace. Seznámit ji nejen s událostmi a děním v průběhu staletí, ale také 
s kulturním odkazem minulých generací a s problematikou novodobého vývoje severočeského pohraničí.       

Tak jako v celém pohraničí někdejšího Československa, i na sledovaném území změnil vývoj po roce 
1945 obraz zdejších obcí i celé krajiny, jejíž tradice a historické souvislosti měly být zapomenuty. V úsilí 
poznávat minulost a charakter tohoto území, chránit jeho kulturní dědictví, obnovovat tradice a opravovat 
památky, spatřuje Občanské sdružení Studený a Lipnice možnost přispívat účinně a v mnoha ohledech k jeho 
rozvoji.  

Díky dochovanému bohatství historických písemných a obrazových pramenů, dokumentace i vzpomínek 
pamětníků, které byly shromažďovány a zpracovány, mohly být zahájeny práce pro zpracování a vydání 
publikace o historickém vývoji a kulturním dědictví Českokamenicka se zvláštním zřetelem na obce Lísku, 
Studený, Lipnici a Kunratice. 

 
� Shromážďování podkladů k vytvoření DVD, které by mělo být propagací krásných míst naší krajiny 

a obcí na rozhraní Lužických hor a Českého Švýcarska. 
 
 

• Pořádání vlastivědných a poznávacích výletů 
 

Překrásné DVD – Českokamenicko – nás inspirovalo pořádat vlastivědné a poznávací výlety pro obyvatele 
osad Studený a Lipnice a členy Sdružení. 

 
 

  


