Zápis z VIII. valné hromady, která se konala v sobotu 29. 10. 2011 od 15 hodin v Lísce v prostorách „Na Bábince“.
Projednávané body programu:
Předsedkyně valné hromady přednesla informace s ohlédnutím za děním v Občanském sdružení pod Studencem během
roku 2011.
a) Nově instalovaný Zelený kříž v Lísce.
b) Pokračování projektu virtuální prohlídky Českokamenicko - ÚKN – Bc. T. Horyna.
c) Obnovený Austenův kříž - zastavení sv. Michaela v Hluboké rokli - LESY ČR, s. p.
d) Obnovení zničené ozdobné stříšky – Johnova kaple - ČSOB Nadace VIA a pokračování projektu ve II. fázi –
ÚKN. Finanční podpora restaurátorského průzkumu Obnova malby deskových obrazů - Nadace OF. Setkání v
rezidenci vyslanectví USA – Bc. Horyna, MUDr. K. Fabichová, J. Tůmová.
e) Rekonstrukce sv. Jana Nepomuckého – již připravený projekt Nadace VIA nebyl odeslán. Restaurátor Tomáš
Franta přestal s OspS komunikovat a nezpracoval rozpočet prací a nezbytnou smlouvu o díle.
f)

Znovu zprůchodněné Pavlino údolí – V. Forejt, Jiří a Martin Vojáčkovi. Přítomný Jiří Vojáček přijal (i za svého
syna) dvě symbolické zlaté medaile. Přítomným shromážděním byl jednohlasně přijat za čestného člena sdružení.
Pan Jiří Vojáček za prokázanou čest poděkoval a požádal, aby byl sdružením přijat za řádného člena. Přítomní
členové tuto žádost s radostí přijali.

g) Oznámení výsledku nominace pana Václava Sojky na cenu I. Dejmala. Druhým laureátem Ceny Ivana Dejmala
byl nominován místostarosta obce Horní Jiřetín pan Vladimír Buřt. Právem laureáta Ceny Ivana Dejmala je
zasadit strom na vybraném místě - letos se slavnostní předání Ceny Ivana Dejmala a zasazení stromu uskutečnilo
15. října 2011 v 15.00 hod v Horním Jiřetíně.
h) Přítomní se mohli seznámit s kladnou recenzí publikace Krajina pod Studencem v proměnách doby – Minulost a
přítomnost obcí na rozhraní Českého Švýcarska a Lužických hor, uvedenou v XXI. ročníku č. 1/2011 Děčínských
vlastivědných zpráv. Publikace DVZ následně kolovala mezi členy sdružení.
Informace:
i)

Setkání NNO se zástupci komunitních nadací USA, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko – pořadatelem ÚKN
v Zubrnicích – aktivní účast MUDr. K. Fabichová, J. Tůmová.

j)

Konference AKN o rozvoji NNO – pořádala ÚKN pod záštitou ambasády USA v termínu 8. -9. 9. 2011 v Praze –
aktivní účast J. Tůmová. Konference se věnovala zkušenostem začínajících místních organizací, které se účastnily
programu „Podpora občanských iniciativ v místních komunitách“.

k) Konference Drobné památky v krajině pořádané UJEP a NPU – Úštěk - aktivní účast J. Tůmová, Prof. S. Tůma.
Přednáška „Obnova drobných památek v krajině pod Studencem na Českokamenicku a některé z problémů s ní
spojených“
l)

Projekt Evropského fondu pro regionální rozvoj „Naslouchejte hlasu domova“ - konference v Krásné Lípě a
obnovený Bratrský oltář – účast Ing. L. Raus, J. Rausová a paní K. Macháčková. Z obecného uspokojení nad
úrovní zasedání vyzdvihli zvláště trvající akci Památky pro život. Jde o aktivity, které jsou od počátku činnosti
náplní práce Občanského sdružení Pod Studencem, a v nichž sdružení svou činností v uplynulých letech předběhlo
dobu.

m) Informace o překladu publikace Proměna krajiny pod Studencem v proměnách doby – Minulost a přítomnost obcí
na rozhraní Českého Švýcarska a Lužických hor - měla přednést paní Mgr. H. Slavíčková. Na místo tohoto
příspěvku přečetla místopředsedkyně občanského sdružení paní Hana Michálková text e-mailové zprávy, která
byla odeslána dne 28. 10. 2011 v 18,43 hod. Ve zprávě paní Mgr. Hana Slavíčková oznamuje ukončení svého

členství v Občanském sdružení pod Studencem k 31. 10. 2011 z důvodu nevhodného chování paní Jitky Tůmové
ke své osobě (viz. přiložený text k tomuto zápisu). Přítomní členové a výkonná rada sdružení vzali tuto informaci
s politováním na vědomí. S ukončením členství souhlasí za předpokladu splnění úkolu, k němuž se pro občanské
sdružení paní Mgr. Hana Slavíčková zavázala. Dle Licenční smlouvy uzavřené mezi OspS a panem Rainerem
Heinrichem musí být překlad publikace Krajina pod Studencem v proměnách doby do 60 dnů po předání
zrevidován po faktické stránce, aby nedošlo k případným významovým změnám v textu. Projekt překladu
publikace finančně podpořený Česko německým fondem, podával pan Rainer Heinrich, člen OspS. Celý projekt
musí být ukončen nejpozději do 15. 1. 2012. Text byl paní Mgr. Slavíčkové německou stranou elektronicky
odeslán k revizi dne 6. 9. 2011. Znamená to, že dne 6. 11. 2011 má být revidovaný text předán grafikovi panu J.
Stejskalovi a následně po 30 dnech panu Z. Čvančarovi k tisku publikace. V případě neplnění termínů by došlo
k poškození jména Občanského sdružení pod Studencem. Členství paní Mgr. Hany Slavíčkové z tohoto důvodu
bude ukončeno k 15. 1. 2012. O této skutečnosti ji budou informovat oba místopředsedové sdružení, paní Hana
Michálková a pan Bc. Tomáš Horyna.
Různé
a)

Příprava druhé pietní akce „Dozvuky bitvy u Kolína roku 1757 v severních Čechách, která se má v případě
získání finančních prostředků uskutečnit v červenci 2012 – podány žádosti o dotaci - ÚKN, MO ČR, ČEZ.
Dále bude oslovena hejtmanka Ústeckého kraje a další případní dárci.
Součástí slavnosti bude i požehnání kříži sv. Michala, který byl po opravě již koncem léta instalován na své
místo při vstupu do Hluboké rokle. Náklady na rekonstrukci poskytly LESY ČR, s. p. Restaurátorské práce
provedl Jan Pokorný, Děčín. Požehnána by měla být také kompletně obnovená Johnova kaple z roku 1760.

b) Náměty na činnost během roku 2012:
Přítomní členové sdružení navrhují soustředit se pouze na jedinou hlavní akci související s letní rekonstrukcí
bitev.
Navrhují, aby jarní „jubilejní“ 5. Valná hromada občanského sdružení, předběžně plánovaná na velikonoční
období ve Starém klubu v České Kamenici, měla slavnostní ráz.
c)

Paní Karin Macháčková doporučila uskutečnit plánované a již diskutované a doporučené označení pietních
míst v místech turistických tras míjejících bývalé a již uzavřené hřbitovy podstudeneckých vesnic.

d) Pan Kamil Hypš upozornil na stále probíhající aktivity členů občanského sdružení ve snaze zabránit
průmyslovému využití k prodeji nabízené lokality Stříbrný vrch v katastru obce Líska, která spadá do
kompetence města Česká Kamenice. Lokalita je zdrojem pitné vody pro obec Lísku. Zástupci sdružení panu
Hypšovi poděkovali za upozornění na inzerát, který nabízí pozemky k prodeji a členové podepsali dopis
vedení města Česká Kamenice. Zástupci sdružení z Lísky nechají podepsat také další obyvatele obce a
následně předají žádost o pomoc a řešení této alarmující situace.
e)

Pan Zdeněk Kába pochvalně upozornil na další vypouštění plůdku lososa do povodí Kamenice, kterého se
s paní Hanou Michálkovou osobně zúčastnili.

f)

Paní Rausová upozornila na možnost využívat informativní vycházky se strážcem Národního parku České
Švýcarsko. Sama se jich zúčastnila v letošním létě a doporučuje jejich pokračování i napřesrok. Vycházky
mají velmi hluboký výchovný efekt a probíhají velice zábavnou formou.

g) Paní J. Glaslová požádala o informaci, jak probíhá prodej publikace Krajina pod Studencem v proměnách
doby. Osobně navrhla uspořádat podpůrnou akci prodeje “ Kniha do každé chalupy“. Akce by se musel někdo
z členské základny aktivně ujmout a knihu po chalupách osobně nabízet. Z tohoto pohledu vedení sdružení
míní, že je taková akce obtížně proveditelná. Navrženou aktivitu musí také někdo fakticky provést.
Na závěr valné hromady byly předvedeny ukázky zpracování vlny z lamy.

Zápis dne 29. 10. 2011 provedl a odsouhlasil:
Prof. MUDr. Stanislav Tůma

