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Zápis z XI. Valné hromady, která se konala v sobotu 4. května 2013 od 15 hodin opět „na 
půl cesty“ - v restauraci U Pavla v Kunraticích 

 
Předsedkyně výkonné rady J. Tůmová přivítala všechny přítomné členy OspS, kterých se valné hromady 

zúčastnilo 39 a dále i hosty, paní Mgr. J. Krausovou, místopředsedkyni Sdružení T. Haenkeho z Chřibské a 
manžele Addéovy. 
Sdělila, že má za úkol seznámit přítomné s výsledky činnosti občanského sdružení za rok 2012 a zprávou o 
finančním hospodaření, která je součástí Výroční zprávy. Další důležitou povinností valné hromady je zvolit si 
výkonnou radu na další tři roky působení OspS, tedy až do roku 2016, i když do 31. 12. 2016 již musí 
proběhnout transformace NNO podle požadavků vyplývajících z nového Občanského zákoníku (platit započne 
od 1. 1. 2014), kterým se upravuje stávající zákon 83/90 Sb. 
Členské příspěvky na rok 2013 vybírala paní Hana Michálková, částka  200,-- Kč/ člen/rok se nemění.  
U paní Michálkové bylo také možné zaregistrovat termíny služby v informačním centru ve Studeném. 
Předsedkyně připomenula všem, že je 71 členů, to znamená, že členské příspěvky znamenají částku 14. 400,00 
Kč, což je jediný stabilní příjem sdružení.  Finanční prostředky z propagačních předmětů nejenom pokrývají 
náklady na režii, ale současně i poskytují částky, které musí OspS dodávat k jednotlivým projektům. Žádný 
dotační program nikdy nepokrývá celé rozpočtové náklady plněného projektu. OspS se vždy na projektu musí 
podílet také určitým % pokrytí finančních nákladů mimo vykonanou dobrovolnickou činnost. Částka, kterou 
musí do projektů investovat, činí někdy 20 %, někdy však až 30 procent z celkového rozpočtu. Některé projekty 
hradí sdružení zcela z vlastních finančních prostředků, jako například „Zelený kříž“ v Lísce anebo „Zážitková 
trasa po obnovených památkách“. Je tedy jasné, jak velice důležitá a nezbytná je činnost členské základny, na 
které by se měli podílet větší měrou všichni, aby službu v IC nevykonávali stále stejní lidé. Připomenula, že 
časově jsme na tom všichni stejně. Ani těm, kteří se opakovaně, a to již šestým rokem, na prodeji aktivně 
podílejí, se příliš nezamlouvá trávit svůj osobní čas v IC. Rozhodně se jim to hodí stejně jako ostatním. Každý 
máme svoje povinnosti a práce je vždy více, než je v našich silách. Požádala, aby si přítomní promysleli své 
možnosti, kdy by se mohli zúčastnit programu „Společného setkávání se členů OspS  s návštěvníky rozhledny 
na Studenci „ - odsouhlaseného na minulé valné hromadě. Bude projednáváno později. 

1. Výroční zpráva za rok 2012 a informace o finančním hospodaření a kontrole účetních operací 
v tomto roce 

Zpracovaná výroční zpráva přehledně seznamuje s činností občanského sdružení během roku 2012. Zpráva byla 
vytištěna ve 2 výtiscích, je na místě k nahlédnutí, a je současně vystavena i na webových stránkách sdružení. 
Kdo bude mít zájem, může se s ní podrobně seznámit.   
Na samém počátku zprávy opakovaně připomínáme, že došlo ke změně bankovního účtu. Nový účet je zřízený 
od 1. 1. 2013 u FIO banky. Stávající účet u České spořitelny byl k 31. 12. 2012 zrušen. Dále zpráva přináší 
podrobnou informaci o možnosti zasílání DMS na opravy sakrálních památek. 
Na tomto místě musíme poděkovat dceři zesnulého pana V. Sládka paní Ing. I. Mrázkové, která posílá sdružení 
měsíčně částku  200,-- Kč, jako dar na obnovu drobných památek. Bude použita k úhradě repliky originálu 
obrazu E. Vatera se ztvárněním Panny Marie Pomocné do Johnovy kaple. V roce 2012 její dar představuje 
hodnotu 2 055,-- Kč. Také v letošním roce pokračuje v posílání pravidelném posílání daru v hodnotě 200,-- Kč. 
Z Lísky sbírku dále také podpořil pan Grof a částkou 1 tisíc korun „babinec“ Líska. Na účtu veřejné sbírky nám k 
dubnu 2013 přibyly 2 000,-- Kč od pana Tomáše Rejzka. Mnohokrát mu děkujeme a pevně doufáme, že se nám 
zdaří se jmenovaným dárcem se spojit, abychom mu mohli vystavit darovací smlouvu. Jen malé % z celkové 
částky (8 048,21Kč) k tomuto dni tvoří DMS. Hodnota za DMS částečně vzrostla po uvedení článku o naší práci 
na portálu PROPAMÁTKY v letošním roce. Musíme však s lítosti konstatovat, že výtěžnost z DMS je stále 
poměrně nízká. Znamená to, že musíme nepřetržitě provádět propagaci tomuto způsobu podpory obnovy 
památek na Českokamenicku. 
Při této příležitosti jsem si dovolila malé bilancování obnovy krajinotvorných prvků za 6 roků práce sdružení. Za 
tuto dobu bylo obnoveno celkem 15 drobných památek. Dvě byly vytvořeny zcela nově – Zelený kříž v Lísce, 
vytvořený na náklady OspS, a votivní obraz sv. Antonína, který OspS dostalo jako dar od restaurátora pana J. 
Pokorného. Z celkově obnovené Johnovy kaple ve Studeném byl - po vzájemné dohodě majitelů stavby a OspS - 
věnován originál hlavního deskového obrazu Panny Marie Pomocné Oblastnímu muzeu Děčín. Pro některé z lidí 
ze Studeného to byl, a bohužel stále je, zcela nepochopitelný krok.  
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Podrobně zpracovaná závěrečná zpráva z plněného projektu „Dozvuky bitvy u Kolína roku 1757 v severních 
Čechách“ v loňském roce, je vytištěna a předkládáme ji také k nahlédnutí. Největší plněný projekt byl úspěšně 
splněn. Náklady na něj činily celkovou částku: 356 339,00 Kč. Z dotací bylo 210 000,00 Kč, z darů fyzických od 
osob 35 000,00. Hodnota vykázané dobrovolnické činnosti pouze na tento projekt představuje neuvěřitelnou 
částku 67 500,00 Kč. Není to však celá částka této činnosti spojené s projektem, následovaly ještě nekonečné 
hodiny a hodiny vztažené k zpracovávaným závěrečným zprávám a vyúčtovávání projektu. V těchto dnech 
proběhla kontrola závěrečné zprávy projektu odevzdané již v lednu 2013 Ústeckému krajskému úřadu. 
Požadavky kraje zcela nepochopitelně a zbytečně zaberou další hodiny usilovné práce, přestože veškeré 
podklady byly 2 měsíce před řádným termínem vzorně zpracovány a odevzdány, včetně všech výstupů 
z projektu. Tedy i DVD, výstupů z masmédií a fotodokumentace. Vše budí dojem, že se úředníkům krajského 
úřadu prostě nechtělo pročítat 12 stránek závěrečné zprávy. Předsedkyně OspS předloží požadované doklady 
ke kontrole v požadovaném termínu. 
MO ČR na projekt poskytlo částku 40 tisíc korun. Z této částky jsme po předloženém vyúčtování museli 
následně vrátit skoro 4 tisíce korun pro „rozpočtovou nekázeň“, které se OspS dopustilo. K nekázni došlo tím, 
že si OspS nevykázalo a nevyplatilo částku 20 tisíc z předkládaného rozpočtu za pořadatelskou službu. Tuto 
činnost jsme si dovolili vykázat pouze jako práci dobrovolníků. Následně bude OspS ještě dopočtena pokuta 
z prodlení. Předsedkyně OspS sdělila, že to je její chyba a hloupost. Finanční částku jsme si měli raději oficiálně 
vyplatit a mohli jsme mít k dobru 20 tisíc korun a nevraceli bychom ani korunu do státního rozpočtu. Hluboce 
se všem ostatním omluvila a řekla, že toto však není styl naší činnosti a práce a nic podobného nemíníme dělat. 
Když byla řeč o dopočtené pokutě, která se dle sdělení pracovníka Finančního úřadu Děčín, bude pohybovat 
maximálně do 500, -- Kč, tak ještě sdělila, že v červenci roku 2012 OspS vážně hrozila pokuta až do částky 750 
tisíc a to proto, že na oddělení silničního správního a dopravního úřadu Magistrátu města Děčín (pánové Ing. 
Velenský Jan a Bc. Ing. Dvořák Jan, DiS.) dostali od zaměstnance Penzionu Kamzík oznámení, že se v prostoru 
Kunratic má pořádat nepovolená akce. Tak tomu však nebylo, nechtěla o tom víc hovořit. Naštěstí vše pro nás 
dobře dopadlo, sdělila, a to hlavně díky kvalitně zajištěné pořadatelské službě, za kterou ještě jednou 
poděkovala.  
DVD „Bitva pod Studencem 1757“ natočené při akci, je od počátku roku 2013 postupně předáváno vybraným 
školám Ústeckého kraje jako dar. Jako první obdržela DVD ZŠ v Teplicích, která je v rámci celého projektu „Čtení 
pomáhá“ nejaktivnější z celé republiky. Projektu „Čtení pomáhá“ jsme darovali celkem 30 nosičů, aby své 
nejaktivnější čtenáře mohli ocenit. DVD dostali také v Ústecké komunitní nadaci jako naší propagaci a současně 
ocenění faktu, že nám nadace na projekt věnovala celkem 110 tisíc korun. Další školy jsou ze Šluknovského 
výběžku s přesahem do příhraničních částí Německa (Budyšín, Žitava), kde nám s distribucí DVD pomáhala paní 
Mgr. J. Krausová ze sdružení Tadeáše Haenkeho. Převzali celkem 120 DVD nejenom pro školy, ale i na 
plánovaný prodej v Muzeu v Chřibské. DVD bylo věnováno Církevnímu gymnáziu v Krupce a dále soukromému 
Gymnáziu v Dubí a Gymnáziu Teplice. Pro 9 základních škol v Teplicích byl dar předán prostřednictvím odboru 
školství Magistrátu města Teplice. DVD obdržela také ZŠ a gymnázium v České Kamenici. Počátkem měsíce 
března byl dar předán studentům Gymnázia Děčín a současně gymnáziu v Pirně, se kterým škola spolupracuje. 
Další nosiče pro 11 děčínských škol předávala opět vedoucí odboru školství Děčín. Stejně tak se stalo pro 12 
škol v Litoměřicích. Také několik pražských škol DVD získalo. Mezi nimi je prestižní gymnázium PORG v Praze 8 - 
Libni. A k 100. výročí založení Jedličkova ústavu dostala DVD také škola při tomto zařízení. Celkem bylo do 
tohoto okamžiku předáno 524 kusů DVD. S trochou hořkosti paní Tůmová konstatovala, že nejvřelejšího 
poděkování jsme se dočkali od vedení ZŠ v Teplicích a Gymnázia v Krupce. Dále jsme dostali poděkování od škol 
z Děčína od vedoucí odboru školství. Až po delší době poděkoval ředitel ZŠ a gymnázia Česká Kamenice. V jejich 
škole není do projektu přihlášen ani jeden žák, přestože se škola holedbá moderním způsobem výuky. Mimo 
jiné pomoci „tabletů“. Zcela mimořádné ocenění jsme obdrželi z Gymnázia v Dubí a PORGu. Dojemného 
poděkování jsme se dočkali ze ZŠ v Praze 8. Z ostatních škol však nepřišla reakce vůbec žádná. Předsedkyně 
OspS jako komentář položila hořkou otázku kde je etika, a jak mohou vědět studenti, co je slušnost, když to 
patrně moc nevědí ani jejich pedagogové. 
  
Finanční situace - informace o finančním hospodaření zpracovala paní Věra Mašková, hospodářka OspS. 
Přiznání k dani z příjmu právnických osob bylo odesláno 11. 3. 2013 – tedy v řádném termínu na Finanční úřad 
územní pracoviště Děčín. Veškeré prvotní doklady včetně závěrkových výkazů jsou archivovány sdružením. 
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Podklady zkontroloval předseda revizní komise pan Řeřicha, zpráva je součástí Výroční zprávy za rok 2012 a 
bude vystavena na webové stránce sdružení. Krátká informace uvádí souhrnně tedy pouze pár čísel:  
Celkové náklady činily za rok 2012:     481 873 Kč 
Celkové výnosy:          473 878 Kč 
Hospodářský výsledek je ztráta ve výši      7 995 Kč 
Dobrovolnická činnost: V roce 2012 byla vykonána dobrovolnická činnost ve výši 1 710 hodin, což představuje 
finanční hodnotu ve výši 228 400,00 Kč. 
Dary a dotace: Dary od fyzických osob představují částku 64 621,00 Kč z toho je 3 879, 00 Kč částka zaslaná na 
konto vyhlášené veřejné sbírky. Částka obhájených grantových projektů v tomto roce představuje 378 000 Kč. Z 
této částky 30 000 Kč je grant Občanského Fóra na rok 2013. Tento grant není uveden ve výnosech roku 2012. 
Ostatní příjmy sdružení: Prodej propagačních předmětů 48 243 Kč. Tuto částku ve valné míře naplňuje prodej u 
paní H. Michálkové a paní M. Blažkové z IC v České Kamenici. Děkujeme oběma. Úroky činily částku 113 Kč a 
členské příspěvky 12 901 Kč. Členské příspěvky jsou jediným pravidelným příjmem sdružení. 
Nákladové finanční operace během roku 2012 
Bitva pod Studencem   288 839 Kč + 67 500 Kč hodnota dobrovolnické činnosti 
Oprava Johnovy kaple     82 044 Kč 
Obnova zeleně a parku     64 730 Kč 
Nákup propagačních materiálu    11 200 Kč 
Ostatní provozní náklady     35 060 Kč 
Stav zásob propagačních materiálů: Propagační materiály jsou na skladě v celkové hodnotě 108 780 Kč. Z toho 
278  ks publikace Krajina pod Studence v hodnotě 94 242 Kč, ostatní jsou drobné propagační materiály. 
Závěr: Občanské sdružení využilo ke své činnosti veškeré dary a dotace ve stoprocentní výši a na účely, na které 

byly poskytnuty.  
Návrh na opatření: Návrhy nejsou žádné. Občanské sdružení pod Studencem naplňuje vytčené cíle bez 
hospodářských problémů. 
Hospodářka sdružení, paní V. Mašková, byla tak laskava a na žádost výkonné rady OspS také zpracovala 
podklady jednotlivých darů za dobu 6 let činnosti sdružení a předsedkyně přítomné s čísly seznámila. Členské 
příspěvky za 6 roků vytvořily částku 76 994,00 Kč. Z dotačních projektů jsme získali 844 079,00 Kč. Při 
podrobnějším zkoumání jsme zjistili, že částku 488 200,00 Kč představují obhájené dotační projekty 
z obhájených nadačních programů. Dotace od státní správy představují částku 232 000,00 Kč. To neznamená, že 
jsme podávali méně než poloviční % dotačních projektů u státní správy….  
Od jednotlivců a malých společnosti částka darů činila 838 959,00 Kč. Zarazil nás rozdíl, který činí pouze 5 
120,00 Kč. Celková částka je zcela neuvěřitelná – 1 760 032,00 Kč. Veškeré tato finanční prostředky jsou vidět 
všude okolo nás, včetně obnovené kulturní památky rozhledny na Studenci, kterou bychom již v této neutěšené 
ekonomické situaci našeho totálně rozkradeného státu zcela stoprocentně nezvládli opravit. Je na každém 
z nás, udělat si vlastní obrázek o tom jak to s podporou NNO v naší zemi vypadá. Velmi děkujeme nadacím a 
jednotlivcům, bez jejich finanční podpory bychom tak akorát mohli chodit na výlety anebo na houby…. 
Další informace o darech jsou uvedeny v samostatném přehledu. 
Paní J. Tůmová seznámila přítomné s tím, že se dlouhodobě za sdružením vleče problém neuhrazené celkové 
částky 2 234,-- Kč (od konce roku 2011) za úhradu prodeje propagačních předmětů sdružení, do kterého se 
sdružení dostalo vinou neseriózního jednání pana Václava Bielíka zaměstnaného v Penzionu Kamzík. Dnes 
pracuje v restauraci Starý klub v České Kamenici. O problému byli již informováni členové OspS v e-mailové 
zprávě odesílané 25. února 2013, kdy byl také V. Bielíkovi odeslán doporučený dopis do vlastních rukou. Tato 
záležitost se měla do-uzavřít dohodnutým kompromisem. Pan V. Bielík však ani po dohodě celou částku stále 
neuhradil. Slíbil jen o malinko více, než polovinu vzniklého a vyčísleného dluhu, tedy domluvenou částku 1 200,-
- Kč. Neznamená to však vůbec, že bychom přistoupení na kompromis přistoupili na jeho smyšlené tvrzení, že 
určitou, avšak nespecifikovanou částku uhradil v roce 2010 ve Studeném u Mrákotů, aniž by od OspS obdržel 
potvrzení o provedené platbě. Místopředsedové a předseda OspS se dohodli, že je pro sdružení „lepší vrabec 
v hrsti nežli holub na střeše“. Pan Bielík však i přes veškeré dohody a kompromisy nadále se sdružením prostě a 
jednoduše nekomunikuje. Místopředseda OspS Bc. T. Horyna ještě navrhl poslat jmenovanému znovu po 14 
dnech vyčkání dopis s usnesením OspS a současně písemně oznámit jeho postoj novému zaměstnavateli. 
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Termín řešení je 20. 5. 2013. Plénum navržený postup jednomyslně přijalo. Byly navrhovány i mnohem tvrdší 
možnosti postihu tohoto neseriózního člověka, který svým počínáním ošidil členy sdružení – převážně seniory. 

2. Shromáždění přistoupilo k volbě výkonné rady na období 2013 - 2016 
Dosud byli členy výkonné rady: 
Předseda:     Jitka Tůmová 
Místopředsedové:    Hana Michálková, Bc. Tomáš Horyna 
Hospodář:     Věra Mašková 
Předseda kontrolní komise:   Miroslav Řeřicha 
Člen kontrolní komise:    Pavlína Šafaříková 
Archivář:     Dagmar Řeřichová 
Jednomyslně všemi 39 hlasy přítomných bylo odsouhlaseno a znovuzvoleno stejné složení výkonné rady do 
konce roku 2016, kdy bude jasná forma, do které se sdružení transformuje. Zatím se nabízí jako nejlepší 
možnost „Spolek“. Navržené řešení bylo přijato. OspS může do konce roku 2016 zůstat bezezměn. 
Projekty připravené k realizaci v roce 2013: 

3. „Zážitková trasa“ okolo obnovených krajinotvorných prvků  
OspS vytýčená trasa vede z parkoviště ve Studeném na náves, zpět, a dále přes Hlubokou rokli do Lipnice až 
k Schiffnerovu kříži, zpět dolů k Studenému potoku. Tady se trasy rozdělují. Ti méně zdatní anebo rodiny 
s dětmi se mohou vracet nazpět do Studeného – délka je 5 km. Anebo zde mohou zdatnější pokračovat již po 
značené červené turistické trase Pavliným údolím do Jetřichovic.  Odtud po Kamenné cestě do Rynartic a 
nazpět na parkoviště ve Studeném.  Délka této delší trasy je 11 km. Musíme poděkovat Tomáši Kábovi, který 
nám zcela promptně a dokonale připravil podklad mapy = vytýčeného značení. Dne 1. března jsme byli osobně 
u grafika Ondřeje Tůmy, který zpracoval podklady pro tisk informační tabule. Hotový podklad přivezl pan L. 
Bernát, děkujeme. Informační stojan jsme dostali od pana Záruby, naistalován je u parkoviště ve Studeném. 
Této práce se ujala známá sestava V. Forejt, J. Vojáček, M. Řeřicha, P. Mrákota. Všem jmenovaným děkujeme. 
KČT souhlasí a je domluveno, že umožní instalovat tabulku na rozcestník určující směr cesty na odbočkách 
trasy. Dále již není třeba žádné další značení. Propagační kampaň pomůže občanskému sdružení zajistit časopis 
„Zážitky v Českém Švýcarsku 2013- 14“, který vydalo o.p.s. České Švýcarsko. Zhotovení a instalace informační 
tabule na parkovišti ve Studeném představuje náklady cca 5 tisíc korun - na rozdíl od milionových nákladů, 
které byly ve spojitosti s projektem navrhovány. Lesy ČR bylo přislíbeno, že nám zajistí 2 obyčejné turistické 
lavičky k odpočinku turistů.  

4. Obnova kříže v Horní Lísce 
Tato památka lidové zbožnosti je jakoby začarovaná. Již čtyřikrát OspS neobhájilo podávaný dotační projekt. Až 
od Nadace OF jsme na podzim 2012 získali pouze 30 tisíc korun, zatímco rozpočet na opravu od restaurátora 
pana Pokorného z Děčína je 47 tisíc. Ještě jednou, ale již opravdu naposledy, byla podána přihláška na grantový 
projekt vyhlášený ÚKN.  Projektu se aktivně ujmou členové občanského sdružení z Lísky včetně majitelky 
pozemku paní M. Zlesákové. Možná by si mohla uvědomit, že OspS zhodnotí její soukromý majetek.  Zaujala 
zvláštní přístup, který je v ostrém kontrastu s chováním majitelů Johnovy kaple ve Studeném. Odpovědnou 
osobou za projekt je za členy z Lísky pan Ing. L. Raus. Křížek je již v restaurátorské dílně, jak ověřil pan Ing. Raus. 

5. Rekonstrukce sv. Jana Nepomuckého  
Pro informaci  - socha sv. Jana Nepomuckého je v Lísce, dnes součásti České Kamenice, na pozemku k. č. 844/4 
v předzahrádce domu v dolní části obce. Ve zpracované pasportizaci je chybně uveden pozemek k. č. 842/2, což 
je velice úzká parcela v těsné blízkosti silnice vedoucí Lískou. Socha však stojí, jak jistě všichni víme, 
v předzahrádce domu paní S. Hurst. Sv. Jan Nepomucký v Lísce stojí již 273 roků. Sakrální památka je ve velice 
špatném stavu a bez odborné péče se bude její stav nadále pouze kriticky zhoršovat. Uvědomujeme si 
nezbytnost opravy památky a již od roku 2011 pečlivě připravujeme podklady k rekonstrukci vzácného objektu. 
Technický stav památky posoudil MgA. Jan Fedorčák z České Lípy. Koncem ledna 2013 byla podána žádost o 
dotaci na Krajský úřad Ústeckého kraje. Již však víme, že od krajského úřadu v rámci programu na obnovu 
drobných sakrálních nedostaneme ani korunu. Krajský úřad námi postupně podávané žádosti o dotaci již třetím 
rokem prostě nepodpořil. Odpověď ředitele odboru kultury krajského úřadu Ústeckého kraje - OspS nezíská 
žádnou dotaci na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého v Lísce. Podporu dotace však OspS osobně přislíbili pan 
Ing. P. Jakubec a paní Mgr. J. Ryšánková – zástupci kraje, kteří se osobně zúčastnili slavnostního předání daru 
Oblastnímu muzeu Děčín.  
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Na portálu PROPAMÁTKY jsou uvedené informace o veřejné sbírce vyhlášené v roce 2012 sdružením 
s uvedením, že obnova právě této sochy je jednou z připravených památek. O finanční podpoře obyvatel z Lísky 
jsme již hovořili. Moc jim na tomto místě děkujeme. Bohužel, do tohoto okamžiku vůbec na naši žádost 
neodpovědělo město Česká Kamenice, kde jsme v té době ještě starostu a místostarostku žádali o pomoc. 
Chybně uvedené a zpracované údaje v pořízené pasportizaci vzbudily ve vedení města Česká Kamenice 
domnění, že socha patří městu. Jakmile však díky nám zjistilo, že není jejich majetkem, zcela se od jakékoliv 
podpory odvrátilo. Neznamená to však vůbec, že by snad město, pokud by socha byla v jeho majetku, nějak 
opravu samo iniciovalo anebo snad „nedej Bože ….“ dokonce finančně podpořilo. Město nám také (bohužel) 
neposkytlo informace o vyhlášeném dotačním programu MAS Šluknovsko a díky tomu nemělo OspS možnost a 
šanci dosáhnout na poměrně značné finanční částky v rámci programu Obnovy venkova z financí z  EU. Další 
přihláška o dotaci byla OspS odeslána v rámci dotačního programu Nadace OKD a Nadace ČEZ. Bezúspěšně. 
Zpracovat žádost o dotaci je velice nejednoduchý proces, který prostě občas nevyjde. O číslo účtu veřejné 
sbírky požádala členka OspS, paní MUDr. Wierová, aby mohla zadat příkaz na poukázání daru.  
Jako poslední možnost bude pokus získat grantové prostředky v rámci dotačního projektu Česko německého 
fondu budoucnosti. Německým partnerem se stane rodák z Lísky pan Eschler. Již jsme s ním vstoupili v jednání 
a pan Eschler i přes těžkou nemoc své manželky odpověděl a je ochoten s námi spolupracovat. Bude to opravdu 
poslední pokus. Pokud dopadne negativně, nevidí předsedkyně OspS další jinou možnost získat finanční 
prostředky v hodnotě 160 tisíc korun na obnovu této drobné památky.  

6. „Společné setkávání členů OspS  s návštěvníky rozhledny na Studenci“ - Zajištění prodeje 
propagačních předmětů u parkoviště v Horní Lísce během letní sezóny 2013.  

Získané prostředky z prodeje propagačních předmětů se mohou využít na opravu krajinotvorných prvků v Lísce. 
Na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého, ale také například na doplnění částky na opravu kříže v Horní Lísce, 
pokud se nezdaří získat zbytek potřebných peněz z dotace Ústecké komunitní nadace. Při této příležitosti je 
možnost předávat návštěvníkům informace o práci sdružení, o možnosti zasílání DMS. Měli bychom také předat 
turistické razítko panu R. Vaňkovi, majiteli Chata Bábinka v Lísce, to nelze dávat turistům u rozhledny na 
Studenci. Informace - v letošním roce vyjde knižně další ročník Toulavé kamery. Bude zahrnovat také pěknou 
stať o rozhledně na Studenci. Tuto propagaci zabezpečil a Toulavou kameru do našich končin pozval pan Bc. T. 
Horyna. Děkujeme. V každém případě musím konstatovat, že děláme obrovskou propagaci našim místům a 
celému Českokamenicku. Potažmo Ústeckému kraji, aniž bychom od kraje dostali jakoukoliv zpětnou vazbu 
z této mravenčí a záslužné činnosti, řekla předsedkyně sdružení. Bylo dojednáno, že plnění tohoto projektu se 
aktivně ujmou členové z Lísky.  

7. Rozdělení úkolů - rozpis jednotlivých členů k zajištění chodu IC ve Studeném a prodeje v Lísce během 
letní sezóny 

I přes počáteční žádost a upozornění předsedkyně OspS zůstal seznam téměř nevyplněný.  Přihlásily se pouze 4 
rodiny členů, kteří nabídli stejně jako v předešlých letech svoji pomoc při službě v informačním centru ve 
Studeném a navíc pan Friml z Lipnice. Svou pomoc nabídla také, jako každoročně paní E. Tuháčková, dosud však 
nezná termín své dovolené. Dodatečně žádáme další členy o zapojení se do zajištění chodu IC ve Studeném. 
Bylo dojednáno, že plnění tohoto projektu „Společné setkávání členů OspS  s návštěvníky rozhledny na 
Studenci“ se aktivně ujmou členové z Lísky. Nabídli se i další členové (Tůmovi, Řeřichovi, Kábovi). Vše je třeba 
ještě doladit do zdárného konce. 

8. Iniciativní návrhy činnosti sdružení v roce 2013 
Paní Mgr. J. Krausová přednesla „zdravici“ Sdružení Tadeáše Haenkeho. Dále informovala o tom, že sdružení 
pracuje na možnostech společných projektů s rodáky. Nabízejí se možnosti spolupráce s Lužicí (značná podpora 
této etnické menšiny EU) a dále koncerty v Görlitz a v Sebnitzu. Bylo odsouhlaseno, že při těchto příležitostech 
také předají i naše DVD „Bitva pod Studencem 1757“. Rodáci – jmenovitě pan J. Rochelt - požádali o publikaci 
OspS „Krajina pod Studencem v proměnách doby“ k přípravám blíže nespecifikovaného seriálu o památkách 
lidové zbožnosti. Knihu jim zajistila paní Tůmová a předala ji paní magistře Krausové za velkoobchodní cenu. 
Paní Krausová uvedla, že částka jimi vykazované dobrovolnické činnosti se ročně pohybuje dokonce v částce cca 
0,5 milionu korun.  
Další informace - předsedkyně OspS seznámila přítomné s výsledky své účasti na semináři v Jílovém u Děčína 
MAS Labské skály, pořádaném na téma transformace občanských sdružení „ Kam dál s činnosti občanského 
sdružení“? Pozvánku na tento důležitý seminář OspS obdrželo od Ústecké komunitní nadace. Paní J. Tůmová 
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nezastřela fakt, že do této doby o tom, že nový Občanský zákoník ukončuje fungování NNO, nevěděla. Znamená 
to, že ÚKN poskytnutá informace byla pro naše sdružení zcela zásadní. Děkujeme. Pocit předsedkyně po 
ukončeném perfektně zpracovaném semináři? - Totální dehonestace jakékoliv činnosti občanské společnosti, 
která není podporována a patrně není ani žádoucí z vyšších míst v našem státě. Valnou hromadou byl prozatím 
schválen návrh transformace sdružení ve SPOLEK. Počkáme však povelenou dobu, protože se již očekávají 
novelizace a úpravy paragrafů spojených s přerodem NNO. Dokonce se proslýchá, že nový Občanský zákoník 
nezačne ani počátkem roku 2014 platit. 
Dále seznámila přítomné členy s návrhem a možností případného členství OspS  v MAS Šluknovsko. Návrh byl 
schválen. 
Sdělila shromáždění, že v letošním roce uplyne již 280 roků od vysvěcení Mariánské kaple v Hluboké rokli. 
Navrhuje očistit skálu od mechů a nánosů plísní, vyčistit a upravit okolí kaple a počátkem měsíce září slavnostně 
vyzdobit. Vzhledem k tomu zvážit, zda například neuspořádat slavnostní mši u kapličky ve spolupráci se STH z 
Chřibské? Paní E. Tuháčková informovala, že okolí kaple již iniciativně uklidila. Negativně hodnotila návrh 
předsedkyně o omytí reliéfu věrné repliky sochy Panny Marie Pomocné – Kamenické madony. Kameník a 
restaurátor kapličky pan J. Pokorný však doporučil vyobrazení očistit a omýt tak, aby se odstranily nánosy 
mechu a plísně.  
Během valné hromady darovali OspS manželé Vrtílkovi dar ve výši 2 000,-- Kč a Frimlovi darovali 200,-- Kč. Dále 
hospodářka sdružení paní V. Mašková darovala 1 000,-- Kč, MUDr. J. Toušková 5 000,-- Kč a člen sdružení F. 
Touška částku 3 000,-- Kč. Všem jim mnohokrát děkujeme. 
Členské příspěvky iniciativně uhradili všichni členové Lísky. Přehled a vybrané peníze perfektně vykázané 
odevzdala za Lísku paní J. Rausová. Děkujeme. H. Michálková vybírala příspěvek po celou dobu setkání, také 
děkujeme. Vybrané členské příspěvky včetně darů získaných na valné hromadě byly obratem vloženy na účet 
občanského sdružení. Dosud členský příspěvek neuhradilo 23 členů, což je částka 4.600,-- Kč. Prosíme, ty, který 
se to týká, aby tak učinili u paní H. Michálkové anebo Pavlíny Šafaříkové, popřípadě poukázali na účet OspS 
vedený u FIO Banky. 
 
Zápis zaznamenal: Prof. MUDr. Stanislav Tůma 
 


