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Zápis z IV. valné hromady O. s. SaL, konané dne 11. 4. - 2009 v Klubu U Nádraží 
ve Studeném 

Přítomno 37 členů O. s. SaL, 15 hostů a občanů z osady Líska, jednání bylo zahájeno dle programu.  
 
Výroční zpráva za rok 2008 se ohlíží za činností O. s. S a L, která byla úspěšně zakončena návratem rozhledny 
nazpět na Studenec 14. března 2009 v 12,40 hodin – (Potlesk všech přítomných). Zpráva bude k nahlédnutí u 
Mrákotů pro členy ze Studeného a u paní H. Michálkové v Lipnici. Jeden výtisk bude uložen v archivu, který 
vede archivářka paní D. Řeřichová. Pro další zájemce bude dostupná na webových stránkách sdružení 
www.studenyalipnice.cz 
Finanční zpráva je součástí výroční zprávy. S obsahem přítomné seznámila hospodářka sdružení paní J. 
Glaslová. Zdůraznila, že sdružení je ve ztrátě a musí se značně šetřit. Finanční prostředky jsou v propagačních 
předmětech, které se však musí nejprve prodat. Značné finanční prostředky sdružení ušetřila činnost 
překladatelů, kteří dobrovolnou činností ušetřili desítky tisíc. Jmenovitě pan M. Nedopil, Ing. L. Louda, matka 
paní H. Jačkové a paní H. Jačková přepisem překladů. Dále Petra Vlčková a také Jana Krausová ze STH 
Chřibská (Potlesk všech přítomných). Aktivní činnost paní Michálkové a prodejců je velkým přínosem. Pan Bc. 
T. Horyna a pí. J. Tůmová mají u sdružení půjčku za lisy na hrnečky a placky, které vyráběli v době jeho řádné 
dovolené a na osobní náklady za el. energii (Potlesk všech přítomných). 
 
Další bod programu: Ohlédnutí za druhým rokem činnosti občanského sdružení v roce 2008, které je 
dostatečně podrobně rozepsáno ve Výroční zprávě za rok 2008. Nejvýznamnějším splněným úkolem je 
bezesporu dokončená obnova rozhledny. Tento významný historický okamžik přiblížilo promítnutí fotografií 
paní H. Michálkové a Z. Káby. 
 
Je třeba poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na obnově. Jménem členů O. s. SaL jsme odeslali poštou 
osobní poděkování těm, kteří při rekonstrukci byli mimořádným přínosem. Jednotlivé děkovné dopisy jsou 
založeny v archivu sdružení. Jejich jména jsou uvedena v poděkování na webových stránkách sdružení již od 
poloviny listopadu 2008, kdy jsme převedli veškeré finanční prostředky získané od sponzorů a dárců, a které 
jsme získali na český i německý účet sdružení. 
Celková částka našich sponzorských darů činila 334 661,87 Kč. Zbylá částka, po odpočtu peněz převedených na 
město a uhrazených městu během průběhu obnovy (jednotlivé částky jsou podrobně specifikovány v účetnictví; 
nejvýznamnější je úhrada faktury za rozebrání a odvoz rozhledny do dílen LANA Litoměřice), a která byla ze 
sponzorských darů převedena v polovině listopadu 2008 na účet veřejné sbírky, činila 176 520,37 Kč.  Na účtu 
sbírky se dosud sešlo 1,109.628,90 Kč. Tato částka jistě není ještě konečná. 
Mimořádným přínosem při získání nezbytných finančních prostředků k obnově rozhledny byla reportáž 
odvysílaná ČT 1, která byla připravená redaktorem J. Stuchlíkem. Následně to byl T. Horyna a paní H. 
Lukáčová, kteří se obrátili na hejtmana Ing. J. Šulce. Ten pomohl nezbytné finanční prostředky zajistit. Dotace 
nebyla dotací v pravém slova smyslu. Pokud vezmeme na vědomí hospodářskou krizi a totální politický chaos 
panující v našem státě, je zcela jasné, že tato pomoc přišla v hodině dvanácté a v letošním roce by majiteli stavby 
městu Česká Kamenice již nikdo nepomohl a rozebranou rozhlednu by již patrně nikdy nikdo nezachránil. 
Musíme se ještě zmínit o nezvyklé pomoci pana K. Králíka z osady Líska, kterou projevil během přepravy 
materiálu na vrchol Studence. 
 
Dalším projednávaným bodem byl vstup nových členů z obce Líska  
 
Informace a schválení programu aktivit sdružení v roce 2009. Hlavní náplní činnosti Sdružení i v tomto roce 
bude propagace a účast na slavnostním otevření unikátní kulturní památky – rozhledny ze Studence: tvorba a 
prodej propagačních předmětů, mediální propagace, pohlednice, výroční turistická známka. 
Připravovaná malá publikace o historii kulturní památky rozhledny je již v tiskárně. Krátký text o historii stavby 
bude doplněn fotodokumentací o jednotlivých etapách obnovy rozhledny. Do němčiny ji přeložil pan M. 
Nedopil, paní J. Krausová a do angličtiny paní Petra Vlčková. Publikace se připravuje k příležitosti slavnosti 
otevírání rozhledny.  
Prodejci, kteří budou prodávat na vrcholu Studence: 
Řeřichovi, Králíkovi, Melničáková, Wiererová 
 
Příprava putovní fotovýstavy„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, přesuneme z důvodu nedostatku finančních prostředků až na příští rok. 
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Počátkem 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.  

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. Údržba okolí 
mariánské skalní kaple a terénní úpravy u nově obnovovaných deskových obrazů – navrhovaný termín prací: 
sobota 25. 4. 2009 formou společné akce obcí Studený a Lipnice, čas bude upřesněn. 
 
Obnova „Stelzigova kříže“ ve Studeném. Dokončení obnovy kříže, prováděné sochařem Janem Pokorným 
z Děčína, se předpokládá koncem července 2009. Rekonstrukce bude realizována díky dotaci, získané z 5. 
grantového kola Purkyňovy nadace a díky aktivitě členů Sdružení, kteří renovaci Stelzigova kříže iniciovali. 
Další finanční prostředky by měla přinést dotace Nadace VIA – FOND KULTURNÍHO DĚDICTVÍ. 
Svépomocná příprava základové desky do nezámrzné hloubky pro kříž. Bude třeba oslovit jmenovitě další 
chalupáře. Posvěcen by měl být při malé slavnosti, která se bude konat v sobotu 5. září 2009. Vše záleží na 
osobní domluvě s panem děkanem K. Jordánem Červeným. 

 
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 posvěcení 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 
dochované fotodokumentace. Znovuošetřena bude také mariánská kaple, kde bude zbudována i lavička. 
 
Další akcí je naplánovaná obnova kříže v Lipnici u bývalé Schiffnerovy hospody. Prací se po domluvě ujme 
opět restaurátor pan J. Pokorný. Kříž je již zakoupený. Celkvá obnova se bude pohybovat okolo 25 tisíc. 
Práce bude zahájena v letošním roce. Z nedostatku časového prostoru pana Pokorného bude dokončena 
v roce 2010. Manželé Janečkovi již věnovali na tuto akci ze svých finančních prostředků sponzorský dar 
v hodnotě 4.000,-- Kč. Děkujeme. 

 
Vydání publikace o historickém vývoji a kulturním dědictví Českokamenicka „KRAJINA POD 

STUDENCEM V PROMĚNÁCH DOBY“ se z nedostatku finančních prostředků bude muset přesunout až 
na příští rok. Nezískali jsme dotaci ani z Ústeckého kraje ani od Magistrátu statutárního města Děčína. 
Soukromé finanční prostředky zatím na vydání publikace věnovali: Prof. S. Tůma, CSc., RNDr. M. 
Loudová, CSc., Výtahy DC, s.r.o., rodina Hypšova z osady Líska, Obecní úřad Kunratice. Městský úřad 
Česká Kamenice, jehož součástí je osada Líska, dosud nijak na žádost O. s. SaL nereagoval. Vše je zatím 
v jednání, zdá se však, že vydání budeme muset odložit. 
 

Výběr členského příspěvku na rok 2009 v částce 200,-- Kč. 
 
Poslední aktivitou bude pořádání vlastivědných a poznávacích výletů. Překrásné DVD – Českokamenicko – 
nás inspirovalo pořádat vlastivědné a poznávací výlety pro obyvatele osad Studený a Lipnice a členy Sdružení. 
Společný výlet k Dolskému mlýnu se uskuteční v neděli 7. 6. 2009 

 
Valnou hromadou proběhlo schválení odchodu několika členů ze sdružení:  
J. Steklý a K. Kubaričová, požádali o ukončení členství a také pan a paní Ehm z Německa. Členem přestal dle 
Stanov být pan Jaroslav Žebera z Žatce a pan Zelený, kteří neuhradili členské příspěvky za rok 2008. 
 
Informace o plánovaném přiblížení hranic Národního parku České Švýcarsko do blízkosti našich osad 
přednesl přítomným účastníkům host Ing. Pavel Benda, PhDr. S velkým zájmem účastníci vyslechli jeho slova a 
nabídli možnou spolupráci a pomoc. 
 
Zástupce osady Líska paní Karin Macháčková požádala o možnost zařazení jména jejich osady do názvu 
Občanského sdružení. O tomto bodu se bude jednat. Paní Karin Macháčková byla předsedkyní valné hromady 
vyzvána k zastupování členů osady Líska. 
 
Na závěr IV. Valné hromady poděkoval M. Řeřicha jménem všech členů předsedkyni výkonné rady J. Tůmové 
za aktivní přístup při obnově rozhledny. 
 
Zápis provedl: Prof. MUDr. S. Tůma, CSc. 
 
Ve Studeném 11. 4. 2009 


