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Spolek Pod Studencem 

IČ: 270 56 864 

Kontakt: Janáčkova 207, 407 21 Česká Kamenice 
mobil: +420 725 240 048 

email: info@podstudencem.cz 

http://www.podstudencem.cz 

http://obnovenepamatky.cz 

http://virtualniceskokamenicko.cu 

http://bitvapostudencem.cz 

http://www.rozhlednastudenec.cz 

 

Účet vedený v měně CZK (Česká Koruna) je zřízen u Fio banka, a. s.: č. ú.: 2900259180 / 2010 

 

Výkonná rada: 
Předseda:              Jitka Tůmová 

Místopředseda:               Hana Michálková 

Hospodář:               Miroslav Řeřicha 

 

Spolek má ke konci roku 2019 celkem 38 členů.  

 

Péče o kulturní památky a obnova kulturního dědictví  
 

26. 2. 2019 Krásný objev, pátrání v historii a výsledek průzkumu: …. Natalie Belisová, Robert 

Blanda, Miroslav Hlavnička a Jitka Tůmová – LIPNICE dům čp. 14 a kde stávala ESCHLEROVA 

KAPLE v Kunraticích. Máme od pana R. Blandy zpracované podklady na případný projet stavby 

nové kapličky.  

 

18. 5. 2019 Slavnostní setkání obyvatelstva u příležitosti požehnání dokončené rekonstrukce sochy sv. 

Jana Nepomuckého z roku 1719, která je nejstarší dochovanou významnou drobnou památkou lidové 

zbožnosti v obci Kunratice u České Kamenice. Šlo o II. etapu tohoto rozsáhlého a finančně náročného 

projektu. 

 

Nález fotografie, která zachycuje podobu další sakrální památky na Staré cestě – kamenného soklu 

s kovaným křížem, který zde historicky stával. Někdo z místních obyvatel zcela nepochopitelně na 

sokl postavil zbytek části poničeného zbytku sochy z Kunratického hřbitova.  

 

Péče, ochrana a obnova přírody  
 

Ošetření okolí Lipnické kaple: Členka spolku paní E. Tuháčková pečlivě uklidila okolí Lipnické kaple 

a odpočinkové místo v parku ve Studeném, kde vyplela keře. Ty v celém parku pečlivě ošetřila - 

zmladila – paní RNDr. M. Loudová, CSc., stejně jako okolí pomníku padlým během I. světové války 

ve Studeném. Počátkem září v době konání Mariánské pouti v České Kamenici upravila okolí 

Mariánské kapličky ještě jednou paní H. Šnáblová. Na drobných udržovacích činnostech v okolí 

drobných památek průběžně pracovali i další členové spolku.  

 

Ošetření okolí Lehmannova pomníku v Horní Lísce po předcházejícím jednání a spolupráci s LESY 

ČR, s. p. byly v okolí Lehmannova pomníku v Horní Lísce vyřezány a odklizeny náletové dřeviny. 

Činnost iniciovali a aktivně se jí i zúčastnili členové SPS paní prof. MUDr. I. Štětkářová, CSc., MHA, 

FEAN, a Ing. M. Prokop. Na své osobní finanční náklady nechali vytvořit a instalovat oplocení 

pomníčku, jeho nalakování a osazení holubiček na otryskaném a ošetřeném těle pomníku. Věnec 

k uctění památky padlých darovali manželé M. a V. Vrtílkovi a členka spolku J. Schucková.  

 

Ošetření okolí Lehmannových pomníků nad Studeným prováděli manželé Tůmovi. V rámci 

každoročního pokračování projektu „DOZVUKY BITVY U KOLÍNA ROKU 1757 V SEVERNÍCH 

mailto:info@podstudencem.cz
http://www.podstudencem.cz/
http://obnovenepamatky.cz/
http://virtualniceskokamenicko.cu/
http://bitvapostudencem.cz/
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ČECHÁCH“, při příležitosti 262. výročí krvavých bojů, uctili padlé vojáky položením květin dne 21. 

7. 2019.  

 

Ošetření okolí další obnovených drobných památek: Údržbové práce prováděli majitelé pozemků, na 

kterých památky stojí. Manželé Forejtovi pečovali jako vždy celoročně o vzhled a výzdobu Johnovy 

kaple a Polírova kříže ve spodní části Studeného. Deskový obraz z Johnovy kaple byl koncem října 

vyjmut z výklenku kaple a uskladněn v suchém prostředí před následným potřebným ošetřením malby, 

které bude prováděno v průběhu roku 2020. O ostatní památky průběžně pečují členové spolku.  

 

Obnova hřbitova pro kunratické obyvatele – na katastru obce Kunratice: proběhla 21. září 2019 

první brigáda na bývalém hřbitovu v Kunraticích.  

 

Hřbitov pro lísecké a kunratické obyvatele, který v současnosti také leží na katastru obce Kunratice:  
Výrobu informační tabule do prostoru líseckého hřbitova v podobě „Pohřebního prkna“ v hodnotě 7. 

500,-- Kč uhradil spolek ze svých finančních prostředků. Pohřební prkno a kříž vyrobil na objednávku 

SPS pan Ivoš Švejnoha z Kytlice. Po průběžném ošetřování prostoru bývalého pietního místa 

zaměstnanci obce je na první pohled patrná a téměř neuvěřitelná proměna. Obec zde na své náklady 

nainstalovala lavičku a odpadkový koš.  

 

Konání přednášek, pěstování vlastivědy a pořádání výstav: 

 

5. 1. 2019 pracovní schůzka s vedením obce Jetřichovice – snaha o záchranu bývalé dětské ozdravovny 

v Jetřichovicích.  

 

23. 2. 2019 25. Pediatrický den v Ústí nad Labem – přednášku přednesl prof. MUDR. Stanislav Tůma, 

CSc. na téma „Bývalá dětská klinika TGM v Jetřichovicích“.  

 

5. 3. 2020 Prostory senátu ČR – výstava „Záchrana hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě“.  

 

8. 4. 2019 Přednáška „OSUD OZDRAVOVNY TGM V JETŘICHOVICÍCH – OŽIJE JEŠTĚ“? - 

Městská knihovna Děčín.  

 

11. 4. 2019 Přednáška v Těchlovicích – Činnost Spolku Pod Studencem.  

 

22. 6. 2019 Slavnostní setkání obyvatelstva při příležitosti 10. výročí znovuotevření rozhledny na 

Studenci. Celé organizace a propagace se po dohodě s majitelem stavby – městem Česká Kamenice -, 

ujal spolek. Činnost okolo organizace prováděl Bc. T. Horyna, paní H. Michálková, Z. Kába a M. 

Řeřicha a grafik spolku O. Tůma. Tato činnost byla podpořena dotačním projektem. Na vrcholu 

Studence se sešlo cca 150 účastníků.  

 

31. 8. 2019 V rámci dne Českého Švýcarska ocenil pan senátor Zbyněk Linhart pět osobnosti za přínos 

k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska 2019. Oceněnými byli: Jitka Tůmová - Spolek Pod 

Studencem, Jitka Voglová - starostka Srbské Kamenice, Mirko Lošťák - hudební skladatel a pedagog, 

Václav Hieke - celoživotní turista a propagátor regionu a Natálie Belisová - historička a spisovatelka.  

 

6. 9. 2019 Druhé pracovní setkání členů spolku s panem prof. Dr. Ing. Helmutem Schmidtem – rodákem 

z České Kamenice, dále s Giselou a Reinerem Heinrichovými, s O. Kittelem, představitelem 

Českokamenických rodáků a s Walpurgou a Dieterem Kühnovými. Tlumočil pan Mgr. Filip Touška, člen 

spolku. Přítomní byli členové Spolku pod Studencem a starosta obce Kunratice pan P. Kryštůfek.  

 

18. 10. 2019 ČT natáčela v prostoru Českokamenicka reportáž do programu Toulavá kamera. S 

kamerou navštívili prostor Pustého zámku, hraničního kamene pod Pustým zámkem, místa u 

Blumbergova pomníku a na Zlatém vrchu. Také před 10 lety opravená kulturní památka – rozhledna 

na Studenci – byla v hledáčku zájmu Toulavé kamery.  

https://www.facebook.com/groups/2350464468336090/permalink/2576973749018493/?__xts__%5B0%5D=68.ARDyxSPM1k-TpH7_mYhnSpD3tFaS52ikEcAXECMIoh_kHIuwr8fwr1sRdbwBiANRIKuUp3oQvNeGsrqCKJihMHrl5szS0qKSvSs8wSjWLa1EXorFanpBsxSb3KX-SP7oQ-dajndYUITpQU0eWPMe_myKHWI6I5n30q9FgCqNe2LkKrCm3z-uxrxoTdwR7-5180s7M_3oHSZE9cjUY59lWwsDjNolEneuSC6j0eFWSj5Svg0gaCFlT62OP-5CXchUAG-YiFqHVw5vC6jalKDd87bm8oH3fHOVLI3KM6Sz3E5feKlRRfjryZFwkQBgjts4jVggBf9M7kacZiRnRUFUU2CSS5lWuQUbg3WtFNC1BGUUIfWsIiXHFzmywDeT-st1Iozv9eSzvYdhiFbjuPRv4w2FVzn0PlBoeJiXbu96eu9oLxYoXXPNRrpRi7I5VMG2XXeCNQW42slRwSxr7lZKmqzwHzvXRFSjZQ&__tn__=CH-R
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Nominace Spolku Pod Studencem na titul „Nejlepší neziskovka roku 2019. “ 
 

4. 11. 2019 První hodnotící komise k obhájení titulu „Nejlepší neziskovka roku 2019 “ v kanceláři 

NROS. 

 

22. 11. 2019 Druhá hodnotící komise v kanceláři NROS. 

 

Výzkum historických dat a sběr informací k podávaným žádostem na projekty: Stelzigův kříž, Školní 

kříž a příprava a sběr podkladů k publikaci „Život obyvatel v krajině pod Studencem v běhu času“ 

Historie i současnost obyvatelstva v jednotlivých domech vesnic Studený a Lipnice na 

Českokamenicku“.   

 

Spolek Pod Studencem obhájil tyto grantové projekty: 

Město Česká Kamenice – výroba pohřebního prkna = informační tabule na lísecký hřbitov v němčině a 

dotace na uspořádání setkání u příležitosti oslavy 10. výročí znovuotevření rozhledny na Studenci.  

 

Nadace OF v rámci programu Opomíjené památky 2020:  

Projekt 04 - "Ošetření kovových a kamenných částí a malby Krista na Stelzigově kříži"  

 

Projekt 05 - "Údržba soklu a kovových částí s malbou Školního kříže ve Studeném". 

 

Ústecké komunitní nadace – projekt v rámci 32. OGK  projekt Grafické zpracování a překlad knihy 

„ŽIVOT OBYVATEL V KRAJINĚ POD STUDENCEM V BĚHU ČASU“ Historie a současnost 

obyvatelstva v jednotlivých domech vesnic Studený a Lipnice 

20. 11. 2019 jsme na slavnostním večeru obdrželi šek na obnovu malby kovových částí a soklů 

Školního a Stelzigova kříže ve Studeném od Nadace OF v rámci programu Opomíjené památky 2020. 

Slavnostního večera se osobně zúčastnily paní prof. MUDr. I. Štětkářová, CSc. a M. Vrtílková. 

 
9. 12. 2018 došlo ke komunikaci s rodáky z Lísky. Poslali nám poděkování za revitalizaci bývalého 

hřbitova a také fotografii hrobky rodiny Stroppe z čp. 39 v Lísce. Hrobka byla vyfotografována v roce 

1969, kdy bylo pietní místo ještě hřbitovem.  

 

12. 12. 2019 Předávaní šeků 32.OGK Ústecké komunitní nadace v prostorách Muzea města Ústí nad 

Labem - „POSILOVÁNÍ VZTAHU K MÍSTU, BUDOVÁNÍ LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI A 

SMĚŘOVÁNÍ K DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI“. Slavnostního předávání šeků se za spolek 

zúčastnily paní H. Michálková a D. Řeřichová. 

 

V letní sezóně roku 2019 byl opět zahájen provoz v Informačním centru ve Studeném. Provoz 

zahájili a vše potřebné jako vždy připravili paní Michálková a pan Kába společně s paní Hrochovou a 

panem Hrochem. Na činnosti informačního centra se podílel pan Friml, Michálkovi, Řeřichovi, 

Hrochovi a Tůmovi. Nikdo z dalších členů spolku opět neprojevil o tuto činnost zájem.  

PR a masmédia. O činnosti spolku a jeho projektech průběžně informujeme v místních tiskovinách – 

Zpravodaji obce Kunratice, Českokamenických novinách, webu a FB Spolku Pod Studencem.  

Sponzoři a dárci: V roce 2019 finančně podpořili činnost Spolku Pod Studencem: 
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Ze soukromých finančních prostředků SPS podpořili darem: Kateřina Fabichová, Katrin Dietzel, 

Alexej Krenke, Vladimír Kužel, Milada Loudová, Martina Nádvorníková, Martina Pomichálková, 

Martin Prokop, Helmut Schmidt, Helena Studecká, Ivana Štětkářová, Jitka Štraubová, Miluše a 

Vlastimil Vrtílkovi, Jana Vrtílková -  Schucková a paní Irena Netálová, Katrin Dietzel, Helena 

Studecká.  

Mnohokrát děkujeme všem donátorům a dárcům za laskavou pomoc, bez které bychom nebyli 

schopni uskutečnit takové množství krásných a přínosných projektů.  

Finanční zpráva o hospodaření Spolku Pod Studencem za rok 2020 
 

 

Celkové náklady činily:                   144 889,47 Kč 

Celkové výnosy činily:                    168 621,25 Kč 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Hospodaření skončilo ziskem          23 731,78 Kč 

 

Za rok 2019 nemá spolek po uplatnění zákonných odpočitatelných položek daňovou 
povinnost. 
 

Výsledek hospodaření - zisk - se navrhuje zúčtovat do základního jmění.  
 

Výnosy za rok 2019: 

tržby za prodané propagační předměty           11 372,00 Kč 
ostatní výnosy                                                               71,00 Kč 
přijaté dary                                                             42 993,75 Kč 
příspěvek ÚKN                                                       89 628,00 Kč 
dotace města Č. Kamenice                                  17 000,00 Kč 
přijaté členské příspěvky                                       7 556,50 Kč 
 
 

Maj
etko
vá 
situa
ce k 31. 12. 2019: 

peněžní prostředky na běžném bankovním účtu                     74 397,27 Kč 

peněžní prostředky na EUR účtu (270,81 EUR)                           6 881,28 Kč 

peněžní prostředky v pokladně                                                         252,00 Kč 

knihy a hrnky na skladě                                                                 20 239,00 Kč  

 

Spolek má k 31. 12. 2019 závazky ve výši 40 000 Kč, což je příspěvek od Ústecké komunitní 
nadace na projekt Grafické zpracování a překlad knihy „ŽIVOT OBYVATEL V KRAJINĚ POD 
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STUDENCEM V BĚHU ČASU“ Historie a současnost obyvatelstva v jednotlivých domech vesnic Studený a Lipnice, 
který bude realizován v roce 2020.  
 

Spolek v roce 2019 odepsal nedobytné pohledávky ve výši 1 800 Kč.  
 

Sestavila dne 25. 3. 2020  
 

Petra Šofrová 

 

 


